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JUSTIFICATIVA 
 
 

Visa o presente Projeto de Lei, denominar "Casa de Cultura da Penha - Mario Zan" a "Casa de 
Cultura da Penha", localizada ao Largo do Rosário, 20 - 30 andar - Penha. 
 
A vida artística para Mario Zan obedece a uma filosofia que ele resume numa bem conhecida 
expressão popular: "O sol nasce para todos." Assim ele fala de sua relação com os colegas 
sanfoneiros ilustres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca e outros com quem diz ter 
convivido num espírito de amizade e camaradagem. A frase, no entanto, revela muito da 
personalidade desse sanfoneiro italiano que se tornou um dos artistas brasileiros mais 
genuínos. 
 
Mario João Zandomeneghi nasceu em Veneza, na Itália, em 1920. Seus pais vieram para o 
Brasil quando ele tinha 4 anos, em 1924. Estavam cansados de muitas guerras e queriam uma 
vida melhor para os filhos. José Zandomeneghi trabalhava em olaria e plantação de uva. Ema 
Carmelo era dona de casa. A família se estabeleceu em Santa Adélia, próximo a Catanduva 
Zandomeneghi foi trabalhar como lavrador. 
 
Desde cedo, como havia sempre festas ao longo do ano, seu filho Mario não desgrudava o 
olho dos sanfoneiros - uma presença sagrada como animadores. Eram ritmos como rancheira, 
polca, arrasta-pé, valsa e balanceio (baião) que haviam se tornado uma tradição no interior do 
país. Aos 6 anos, o menino convenceu o pai a lhe comprar uma pequena sanfona, da qual não 
se desgrudou mais. Aprendeu a tocar sem professor e fazia isso durante horas todos os dias. 
 
Ficou tão afiado que, aos 10 anos, animou um baile de casamento.Naquele tempo, o 
sanfoneiro cantava em cima de uma mesa para poder espalhar melhor o som, já que não havia 
amplificadores. Era uma mesa grande e firme e ele garante que nunca perdeu o equilíbrio ou 
caiu. Sua breve carreira mudou de rumo quando a família se mudou para a capital paulista. Se 
ficou sem os trocados dos bailes, Mario encontrou um outro mundo de possibilidades que 
compensava o sacrifício. 
 
Encontrou uma cidade em processo de industrialização frenética e uma novidade que poderia 
mudar sua vida: o rádio. Estava mais disposto do que nunca a seguir a carreira de solista, 
apesar de saber que o centro da música estava no Rio, não em São Paulo. Um fenômeno 
musical recente estimulou o instrumentista a apostar na música de temática junina como parte 
principal de seu repertório. O mercado fonográfico brasileiro começava a descobrir que as 
festas juninas poderiam ser um lucrativo contraponto às altas vendas que alcançava no período 
carnavalesco, de dezembro até a folia de Morno em fevereiro ou março. 
 
Foi um dos grandes compositores populares do século XX no Brasil, autor de algumas 
dezenas de sucessos entre as mais de cem músicas que compôs com sua inseparável sanfona. 
De seu repertório, 36 músicas foram regravadas por intérpretes brasileiros como Roberto 
Carlos, Sérgio Reis, Almir Satter e outros. 



Entre os sucessos, destacam-se: Segue Teu Caminho, Chalana, Festa na Roça, Bicho 
Carpinteiro, Trem de Ferro, Nova Flor - mais conhecida como Os Homens Não Devem 
Chorar - e Quarto Centenário, feita em homenagem ao aniversário de São Paulo.Pelo menos 
duas composições de Mario Zan ultrapassaram há muito as fronteiras brasileiras: Chalana, em 
parceria com Arlindo Pinto ("Lá vai uma chalana/Bem longe se vai/Navegando no 
remanso/Do rio Paraguai/Oh, chalana sem querer/Tu aumentas minha dor/Nestas águas tão 
serenas/vai levando meu amor") e Nova Flor, mais conhecida como Os Homens Não Devem 
Chorar. 
 
A primeira, apesar de gravada desde a década de 1940, voltou a fazer sucesso como tema da 
novela Pantanal, da Manchete, em 1990. Os Homens Não Devem Chorar acumula gravações 
de mais de 200 intérpretes em toda a América Latina, Estados Unidos, Portugal, França, 
Alemanha, China e Japão. Em inglês, ganhou o título de Love Me Like a Stranger. Na 
Alemanha, o cantor Howard Carpendale também regravou a música no CD Fremde oder 
Freunde, com acompanhamento de uma respeitável orquestra. A canção atingiu o primeiro 
lugar nas rádios logo após seu lançamento. Mas foi em toda a América Latina que Os Homens 
Não Devem Chorar arrebatou lágrimas masculinas. 
 
Com mais de 200 os registros fonográficos - principalmente no México, onde Los Hombres 
No Deben Llorar ajudou Pedro Fernández a vender mais de 2 milhões de cópias de um único 
CD. No Brasil, virou tema musical da primeira versão da novela Pecado Capital, da Globo, de 
1976.Seu grande sucesso brasileiro, porém, será sempre Quarto Centenário, feita para celebrar 
a fundação de São Paulo, em 1954, e que virou hino da capital paulista. O disco vendeu 1 
milhão de cópias em poucos meses e se tornou um marco na discografia nacional. 
 
Com mais de 40 CDs gravados - 30 deles em catálogo. Em média, 600 mil discos por ano - 
entre 80 mil e 100 mil somente durante o mês de junho. Sua discografia inclui cerca de 300 
discos em 78 rpm, 105 LPs, além dos CDs, num total de mais de mil gravações não repetidas. 
Sua popularidade se deve principalmente ao fato de Mario Zan ser mais identificado em todo 
o Brasil como o maior solista de festas juninas de todos os tempos. Uma reverência feita por 
ninguém menos que Luiz Gonzaga. 
 
Sua contribuição maior para a festa junina, além de três dezenas de composições, foi ter 
lançado em disco uma série de marcações para quadrilhas. Funciona mais ou menos assim: 
antes de começar a tocar, ele conversa com os ouvintes que vão participar da quadrilha, 
organiza os pares por sexo e lugar e passa a tocar, ao mesmo tempo em que coordena a 
apresentação. Um de seus sucessos no gênero é Festa na Roça, em parceria com Palmeira, que 
se tornou um clássico indispensável para quadrilha junina. Enfim, onde tem São João, Mario 
Zan está presente de alguma forma. Mesmo assim, o sorridente sanfoneiro dispensa o rótulo 
de Rei da Quadrilha. 
 
A primeira gravação em disco de Mario foi realizada no ano de 1944 pela gravadora brasileira 
Continental. Naquele tempo, o músico ou cantor precisava ser muito conhecido no rádio para 
que tivesse uma oportunidade para gravar. O disco só vinha a partir de uma pesquisa informal 
de mercado: os vendedores diziam para os representantes das gravadoras quais os cantores não 
gravados que os compradores mais procuravam. O 78 rpm de estréia de Mario trazia a valsa 
Namorados e El Choclo, um tango argentino antigo, em ritmo de rancheira. Seu primeiro 
grande sucesso foi Segue seu Caminho, em parceria com Arlindo Pinto, que seria gravado 
depois por Solon Sales. Mais uma vez, Luiz Gonzaga ajudou o amigo. 



A explosão de Mario Zan aconteceu em 1954, durante as comemorações do quarto centenário 
da fundação da cidade de São Paulo, quando homenageou a data com seu hino homônimo. 
 
Participou de três filmes: Tristeza do Jeca , Casinha Pequenina e Da Terra Nasce o Ódio. Suas 
inúmeras aventuras pelos confins do Brasil, Mario fez shows em todas as cidades do Brasil, 
recebeu aplausos e foi reverenciado como um dos grandes astros da música brasileira. 
 
Faleceu no dia 08 de novembro de 2006, aos 86 anos de idade. 
 
Nada mais justo que a municipalidade, também preste sua homenagem àquele que tanto 
contribuiu com a música popular brasileira, reconhecido como "O Rei da Sanfona". 
 
Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei. 


