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Campinas não está completa, sem a história do 

Movimento Esperantista da Unicamp e sem a 

história de Hodiaua Genetiko. Foi wn pouco dessa 

história que eu pretendi contar . 

Campinas, 21 de abril de 2004 



NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DO ESPERANTO EM 
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                   1- Campinas sempre teve uma participação importante no 
movimento esperantista brasileiro. Como relata Caetano Coutinho no 
prefácio do livro Esperanto-Modelo, livro organizado por Ismael 
Gomes Braga e editado, em 1939, pela Livraria da Federação E. 
Brasileira, foi fundado, em Campinas, em março de 1906, “o Suda 
Stelaro, o primeiro grupo esperantista no Brasil, por iniciativa de João 
Keating e de Tobias Rabello Leite”. 
                      Tendo em vista esse fato, o Campinas Esperanto Grupo, 
que teve atuação  na década de 60, enquanto existiu, fez circular um 
jornalzinho trimestral que se denominava Suda Stelaro. Esse jornal 
com o mesmo nome do primeiro grupo esperantista brasileiro, tinha 
como diretor o Sr. Oscar Hoff, um esperantista com grande atuação, 
nessa época. 
                      Como testemunha do apreço que os campineiro sempre 
tiveram pela língua criada pelo Dr. Zamenhof, há, em Campinas, no 
bairro Vila Marieta, uma rua  que foi denominada de Rua Esperanto.                                                                                               
          
                    2- Nos anos da Ditadura Militar, os movimentos sociais, 
no Brasil, arrefeceram. Não foi diferente com o Esperanto em 
Campinas. Certamente a cidade nunca deixou de ter pessoas 
interessadas pela língua, mas a repressão desenfreada fazia com que o 
povo evitasse reuniões, de vez que qualquer reunião poderia levantar 
suspeitas. O movimento esperantista diminuiu, não apenas em 

Campinas, mas também no Brasil. A própria Liga Brasileira de 
Esperanto, tendo realizado um Congresso Brasileiro de Esperanto, em 
1965, somente 19 anos depois veio a realizar um outro, quando a 
democracia já estava restaurada no país. 
                      Mas antes mesmo da queda da Ditadura, o movimento 
esperantista começara a se reorganizar em Campinas. Em outubro de 
1978, por iniciativa do professor de genética Ivanhoé Baracho, 
formou-se na Universidade Estadual de Campinas, um grupo 
esperantista que se denominou Grupo Esperantista da Unicamp e que 
teve como primeiros dirigentes Regina Teresa Rosim, Sônia Ferrão de 
Aquino e Maria Inês Garcia. Esse grupo, que funcionou junto ao 
Departamento de Genética da Unicamp, organizou alguns cursos para 
estudantes, funcionários e professores e também promoveu algumas 
palestra para divulgação da língua. 
                      O resultado foi bom. Alguns participantes desse grupo 
conseguiram espalhar o movimento por outros institutos da 
Universidade, principalmente pelo Instituto de Física e de Matemática. 
O movimento cresceu e conseguiu estender-se pela cidade e pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campina, (PUCC).  
                      Na PUCC, então, surgiu, liderado por João Manoel 
Aguilera Junior, o Movimento Esperantista da PUCC, semelhante ao 
movimento da Unicamp, realizando cursos, fazendo a propaganda da 
língua, promovendo palestras.   
                      É de se destacar que, em todo esse período, o 
movimento esperantista sempre contou com o apoio do Centro 
Espírita Allan Kardec de Campinas, onde alguns cursos também 
foram realizados. 
 
                       3-Apoiada no Movimento Esperantista da Unicamp e  
no Movimento Esperantista da PUCC, realizou-se na Universidade 
Estadual de Campinas, de 27 a 30 de abril de 1981 a 1a Semana 
Esperantista de Campinas. Essa Semana consistiu de um série de 
reuniões  realizadas no horário de 12h às 13:30h, com apresentação de 
palestras e debates sobre os seguintes temas:                       



a) – O Esperanto como revelação 
b) - Cada povo com a sua língua e todos com o              

Esperanto. 
c) - Cultura e línguas. Pontes e barreiras. 

                      d)  – O Esperanto - uma porta aberta à liberdade.     
 
                     4-Logo em seguida a essa Semana, aconteceu o 7o 
Encontro Paulista de Esperanto. Esse encontro foi realizado no 
período de 1 a 3 de maio de 1981, no Salão Vermelho do Paço 
Municipal de Campinas. Teve o patrocínio da Esperanto-Asocio de 
São Paulo e o apoio do Movimento Esperantista da Unicamp e do 
Movimento Esperantista da PUCC. 
                      Foi um acontecimento extremamente importante para a 
divulgação do Esperanto na cidade, pois contou com uma ampla 
divulgação nos órgãos de comunicação locais. Teve o apoio não só da 
Prefeitura, mas também de várias empresas da região,  o que permitiu 
que se fizesse, ao final, um sorteio de brindes aos participantes. 
                      A Comissão Organizadora desse encontro foi 
constituída por Ivanhoé Baracho, Ronald Gomes da Silva, Gerald 
Weber, João Manoel Aguilera Junior, Carlos Augusto da Silva, 
Angela Maria Florêncio e Solange Helena Aguilera. 
                      Durante o encontro, estudantes esperantista da Unicamp 
e da PUCC fizeram circular um jornalzinho, La Murmureto. Tratava-
se de um desses jornalzinho de festa, escrito à mão e copiado em 
mimeógrafo à álcool, feito para dar alguma informação e fazer humor, 
contando piadas sobre os participantes. No número 1 desse 
jornalzinho foi anunciado o nascimento da Aliança Esperantista de 
Campinas (Interligo Esperantista de Campinas). 
 
                     5-Embora La Murmureto informasse o nascimento da 
Aliança Esperantista de Campinas, no encontro esperantista de 
maio, a instalação dessa associação somente vai realmente ocorrer em 
uma solenidade realizada em 14 de agosto de 1981, na Livraria 

Espírita Bezerra de Menezes. Pelo menos isso foi o que noticiaram os 
jornais locais.  
                      Essa associação teve uma vida breve. Apesar de bastante 
ativa, em seu começo, pouco a pouco foi sendo desativada. Seu núcleo 
mais ativo era constituído por estudantes da Unicamp, e na medida em 
que eles foram concluindo seus cursos, iam deixando Campinas para 
exercerem a profissão em outras cidades. Com isso a associação foi 
pouco a pouco desaparecendo. 
                      A Aliança Esperantista funcionou durante certo tempo à 
rua Ten. Cel. José Ferreira Lameirão, 105. O seu número de 
associados não chegou a ser grande. Quando desapareceu esse número 
estava em torno de 22 sócios contribuintes. Entre os papéis que deixou 
se encontravam algumas revistas Esperanto, uma proposta anotada de 
um estatuto, que fora discutido, copias de ofícios da Associação 
Paulista de Esperanto e do Movimento Esperantista da Unicamp, 
relativos ao 7o   Encontro de Esperanto, realizado em Campinas. 
                      Encontravam-se também alguns panfletos de 
propaganda da língua e do movimento, e alguns exemplares do jornal 
Heroldo de Esperanto, inclusive o número 8 de 26-05-80, no qual 
foram publicados 2 contos, escritos por Ivanhoé Baracho, um de seus 
associados. 
                      A Aliança Esperantista deixou ainda um livro de Ata de 
30 páginas, onde se achava escrito um Termo de Abertura, não 
assinado;  na página inicial (página 1) apenas o título Ata Eleição da 
Coordenadoria Aliança Esperantista e, na página 2, a Ata de 
Fundação da Aliança Esperantista de Campinas, com os seguintes 
dizeres: 
                      Aos 20 dias do mês de Maio fundou-se a Aliança 
Esperantista de Campinas, com sede à Rua Tenente Coronel José 
Ferreira Lameirão, 105, Bairro do Castelo. 
                      A mesma surgiu da necessidade sentida pelos elementos 
empenhados na Divulgação da Língua Internacional em Campinas, 
com a finalidade puramente cultural. 



                      Logo no início do trabalho na Unicamp e 
posteriormente na Meimei e PUCC surgiram sugestões para que 
fundassemos uma instituição com experiências adquiridas até aquela 
data entretanto somente em Abril com a realização da 1a Semana 
Esperantista da Unicamp e o 7o Encontro Paulista de Esperanto foi 
discutido e aprofundado a necessidade de centralizarmos este 
trabalho. Na época resolveu-se que deveria ser formada uma 
coordenadoria  constituída através de eleição pelos seguintes 
elementos: 
                      Coord. Geral: Gerald Weber 
                      Coord. Financeiro: Fernando A. Mello 
                      Coord. Administrativo: Angela Maria Florêncio 
                      Coord. Ensino e Cultura: Carlos Augusto Silva 
                      Coord. Relações Pública: João Manoel Aguilera Jr. 
 
                      A Ata estava assinada por todas essas pessoas e  é de se 
notar que não fazia referência ao ano de fundação da sociedade. 
                      Quando, então, foi fundada a Aliança? Em 2 de maio,  
como sugere La Murmureto? Em 14 da agosto, como noticiaram 
jornais de Campinas ou aos 20 de maio, como está dito na ata aqui 
transcrita? 
                       Nas Propostas de Admissão de seus associados 
constava que os seus  primeiros  associados  foram  admitidos  em  
14 – 06 – 81. Há também correspondência indicando que vários 
dirigentes da Aliança participaram como tal, do 66o  Universala 
Kongresso de Esperanto realizado em Brasília, em julho de 1981. 
                      O fato é que a Aliança surgiu, ocupou um espaço no 
movimento esperantista de Campinas, e ampliou, sobremaneira, o 
movimento que surgira na PUCC e na Unicamp. Mas a Aliança, pelas 
razões já referidas, cessou suas atividades algum tempo depois.               
                      Entre os papéis deixados pela Aliança também se 
encontrava uma carta em Esperanto, endereçada a Esperanto-Asocio 
de São Paulo, pelo Prof. Tosihide Kuwahara,  professor de química da 
Universidade de Kinki, no Japão. Na carta o referido professor 

comunicava que viria ao Brasil, para participar do 66o Congresso 
Universal de Esperanto, onde deveria fazer uma palestra sobre o tema 
Scienco pri artistaj farboj, e como pretendia visitar São Paulo, estava 
pronto a fazer a mesma palestra se la Esperanto-Departemento de 
Universitato Unicamp se interessasse.  A palestra poderia ser realizada  
em 31 de julho para público esperantista com tradução para a língua 
nacional, com o fim de mostrar a utilidade do Esperanto ao público 
em geral. O professor enviava também um resumo da palestra.  
  
                    6-De 7 a 14 de julho de 1982, realizou-se, em Campinas, 
a 34a Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
O movimento esperantista de Campinas, graças a sua organização na 
Universidade, conseguiu incluir o tema   O Esperanto e a Ciência, 
como um dos temas  a ser discutido. Foi a primeira vez que a SBPC se 
dignou  considerar o Esperanto. Entretanto no Departamento de 
Genética do Instituto de Biologia da Unicamp, o tema já tinha sido 
apresentado, em uma conferência pronunciada pelo Prof. Ivanhoé 
Baracho, em 21 de maio de 1981, no Seminário de Biologia 
promovido naquela instituição. 
          
                    7-De 12 a 15 de julho de 1984, realizou-se , em 
Campinas, o 20o Congresso Brasileiro de Esperanto. O Congresso 
foi uma promoção conjunta da Cooperativa Cultural dos Esperantistas, 
da Liga Brasileira de Esperanto e do Conselho Brasileiro de 
Esperanto. Segundo circular da Comissão Organizadora, Campinas foi 
escolhida para sede do evento “por reunir valiosos títulos culturais, 
históricos e turísticos, merecedores de torná-la, durante quatro dias a 
Capital Brasileira do Esperanto”. 
                      O tema do Congresso foi Integração do Movimento 
Esperantista Brasileiro. Além de debates sobre o tema, houve 
conferências, aulas de Esperanto para principiantes, reuniões para 
conversação, concurso de oratória para jovens, noite de arte e de 
canto, apresentação de peça teatral em Esperanto, reuniões de diversas 



categorias profissionais, passeios turísticos pela cidade e inauguração 
de um monumento a Zamenhof. 
                      O monumento a Zamenhof  foi inaugurado na Praça 
Napoleão Laureano, próximo à Rua Delfino Cintra. 
                      O Congresso contou com o apoio da Prefeitura de 
Campinas e ocorreu em dois lugares próximos: no Salão Vermelho do 
Paço Municipal e no Colégio Carlos Gomes. O Salão Vermelho, 
durante o evento, recebeu o nome de Salão Zamenhof. 
                      Toda a programação do Congresso ocorreu em 
Esperanto, com exceção da solenidade de abertura. Na solenidade de 
abertura coube ao Prof. Ivanhoé Baracho saudar os congressistas, em 
nome dos esperantistas locais. 
                      A Comissão Organizadora desse evento estava assim 
formada: Prof. Osvaldo Sangiorgi (presidente), Prof. Walter Augusto 
Francini (vice-presidente), Prof.a Elvira Fontes (secretária geral), 
Symilde Schenk Ledon (1a secretária), Francisca  Martos (2a 
secretária), Eurico Antonio Ribeiro (1o tesoureiro) e Maria Aparecida 
Tuon (2o tesoureiro). 
                      As outras comissões tinham os seguintes coordenadores: 
Deodato de França Mello (informação), Rosa Rogerio da Silva (festas 
e excursões), Maria Antônia Ladalardo (recepção) e Dr. José Luiz 
Ferreira (tema do Congresso). 
                      As palestras estiveram a cargo de Prof. Benedito Silva, 
Prof. Sylla Chaves, Prof. Genildo M. Coelho, Sr. Nelson P. Souza e 
Dr. Carlos Lima Melo. 
                       
                    8-Esse Congresso revitalizou o movimento esperantista 
campineiro. A Aliança Esperantista ressurgiu, dessa vez sobre a 
liderança de João Manoel Aguilera Jr. e já, em 1984, funcionando à 
Rua Antônio Cesarino, 967, promovia reuniões e cursos, chegando 
mesmo a organizar uma série de palestras, algumas abordando temas 
científicos, como foi a palestra proferida por Ivanhoé Baracho,  em 15 
de dezembro daquele ano, sob o tema La hodiaua evoluismo. 

                      Apesar de toda essa movimentação, que envolvia, 
prioritariamente, as universidades locais, foram poucos, nesse período, 
os pesquisadores ligados a Unicamp, que publicaram trabalhos, 
escritos em Esperanto. Entre esses podemos citar: Ivanhoé Baracho, 
que publicou em Scienca Revuo e em Hodiaua Genetiko, Regina 
Teresa Rosim e Lilia M.C. Camargo que publicaram em Scienca 
Revuo, Marta Baracho, que publicou em Hodiaua Genetiko, e José 
Lunazzi, com trabalhos em diversas publicações. 
 
                    9- Em 4 de janeiro de 1986, foi fundado o Kultura 
Centro de Esperanto, o qual obteve um ano depois, em 1987, por lei 
municipal o status de Sociedade de Utilidade Pública. À frente do 
Kultura, nesta fase, esteve o engenheiro David Bianchini, um 
incansável batalhador em favor do Esperanto. O Kultura promoveu 
exposições públicas, cursos, encontros esperantistas, sendo o primeiro  
grupo esperantista brasileiro a ter endereço eletrônico próprio, o que 
ocorreu em 1993, por cortesia da Unicamp.  
                     
                   10-Em 1987 surgiu na Unicamp, no Departamento de 
Genética, uma pequena revista científica, que foi denominada 
Hodiaua Genetiko. A revista era dirigida por Ivanhoé Baracho e se 
destinava a publicar  trabalhos sobre Biologia simbólica, Genética e 
temas relativos. Aceitava trabalhos em Esperanto e em Inglês. 
Durante todo o tempo  em que foi publicada, esse revista sempre 
contou com o apoio do jornalista Eustáquio Gomes que, na época, era 
da Assessoria de Imprensa da Unicamp e editor do Jornal da 
Unicamp. Esse jornalista já  havia demonstrado simpatia pelo 
movimento esperantista, ao fazer publicar, em maio de 1987, no 
Jornal da Unicamp, extensa reportagem sobre o movimento 
esperantista na Universidade e como os esperantistas campineiros 
pretendiam comemorar o centenário do Esperanto. 
                      Hodiaua Genetiko foi publicada até 1991, e terminou 
por despertar uma reação violenta do Conselho do Departamento de 
Genética, do Instituto de Biologia da Unicamp.                               



                      Essa reação foi motivada pela Relatório de Atividades, 
apresentado pelo Prof. Ivanhoé Baracho. Neste relatório constava a 
publicação de vários trabalhos em Esperanto, e o relator do processo, 
o Prof. Paulo Arruda, alegando, em seu parecer, que não se tratava de 
revista indexada e que  as referências estavam em uma língua não 
aceita cientificamente, propôs que o relatório fosse considerado 
insatisfatório e que o professor devia justificar-se por tão baixa 
produção . O Conselho Departamental aceitou o relatório, mas, 
desconsiderando as publicações em Hodiaua Genetiko, considerou a 
produção científica do interessado insatisfatória.  
                      O chefe do Departamento, o Prof. Claudio Luís Messias, 
que no começo  havia dado apoio à publicação de Hodiaua Genetiko, 
saiu  em defesa do parecer Arruda e conseguiu que os órgãos 
superiores endossassem a opinião do Conselho Departamental da 
Genética. A produção científica do professor foi, então, considerada 
insatisfatória pelo CADI, em uma decisão profundamente irregular, 
uma vez que nenhum regulamento da Unicamp determinava que os 
professores deviam publicar apenas em revista indexada e utilizando 
determinada língua.   
                      Ao parecer Arruda e à posição do Departamento de 
Genética, o Grupo Esperantista da Unicamp reagiu com o manifesto 
que a seguir transcrevemos: 
 
                                 MANIFESTO  ESPERANTISTA – 1 
 
                      Comunicamos aos Esperantistas, e a todos aqueles que 
simpatizam com a causa de uma língua internacional, que o 
Departamento de Genética da Unicamp, não encontrando apoio legal 
para lutar contra o ESPERANTO, tenta agora mudar de alvo e visa 
atingir a Revista esperantista “Hodiaua Genetiko”, um periódico 
especializado na área de genética. Os inimigos do Esperanto sabem 
que desencorajando as publicações nessa língua, que depreciando os 
trabalhos publicados nos órgãos esperantistas, eles estão 

contribuindo para diminuir o movimento em favor da língua 
internacional. 
                      O Departamento de Genética mudando o seu alvo, não 
muda o seu objetivo, que é o de atingir o movimento esperantista. 
Denunciamos essa manobra. Não aceitamos que por puro preconceito 
se julgue os trabalhos publicados em “Hodiaua Genetiko” como 
trabalhos de baixa qualidade. Os trabalhos científicos valem por si 
mesmo, não pela revista em que são publicados. A história da ciência 
já demonstrou isso claramente. 
                      Lutemos pelo Esperanto. Lutemos pelas suas 
publicações. 
                      GRUPO ESPERANTISTA DA UNICAMP 
 
                      Foi um episódio lamentável, em que um dos 
esperantistas envolvidos chegou até mesmo a ser ameaçado. É de se 
notar que, a partir desse episódio, o movimento esperantista 
desapareceu do Departamento de Genética, mas não da Unicamp.  
Ressurgiu no Instituto de Física e no Instituto de Matemática, numa 
demonstração de que a intolerância e o preconceito podem fazer mal 
ao Esperanto, retardar a sua evolução, mas jamais conseguirão destruí-
lo. 
                      Hodiaua Genetiko não teve uma circulação que se 
possa considerar restrita. Exemplares dessa revista foram enviados a 
diversas bibliotecas universitárias, no país e no exterior. Também 
inúmeros pesquisadores receberam separatas  dos artigos nela 
publicados. Alguns de seus artigos se referiam a duas novas teorias 
biológicas - A Teoria dos Moldes e A Teoria do Processo Vital  e 
visavam, sobretudo, estabelecer um novo campo dentro da Biologia 
Teórica, campo esse que fora denominado de Biologia Simbólica. Se 
esse campo um dia vier a se firmar na Biologia, Hodiaua Genetiko, 
uma revista em Esperanto, terá sido a primeira revista a apresentar e 
defender a Biologia Simbólica. 
 



                   11- O que se pretendeu com essas Notas, foi fazer apenas 
um relato sumário do movimento esperantista de Campinas, no 
período de 1974 a 1994. Nestes 20 anos, o movimento esperantista 
campineiro teve período de intensa atividade, alternando com outro de 
verdadeira calmaria. Mas sempre prosseguiu, e cada vez ganha mais 
força, graças a tantos que nem foram lembrados aqui. É que o autor 
apenas se baseou em alguns documentos que pôde consultar e em 
lembranças de acontecimentos que viveu, nessa luta que é de tantos, 
por esse ideal tão justo, que é a implantação de um língua 
internacional neutra e projetada, para comunicação entre os povos. 
                       Deve-se ainda considerar que o Esperanto em Campinas 
não foi só dessa época. Nem sua história é tão limitada. Teve um 
tempo antes, e um tempo depois. Uma história que precisa ser 
contada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Monumento a Zamenhof 

 
 


