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O presente trabalho é uma pesquisa documental, descritiva e histórica sobre a contribuição de
Felipe Karan para a disseminação do basquetebol rio-clarense a partir dos anos 1930. Assim como
muitos, era um imigrante que veio ao Brasil no início do século XX, se instalou no município e
anos depois deu nome ao Ginásio da municipalidade. Entre o final da década de 1920 e o início da
década de 1930, o basquetebol chegou a Rio Claro por meio de um professor que dava aula numa
escola pública local. Seus alunos que praticavam o esporte acabaram por criar a primeira equipe de
basquetebol do município, o “Quinteto Vermelhinho”, sendo a única na época de sua criação. Um
de seus principais entusiastas era o comerciante libanês Felipe Karan, que foi, anos depois, um dos
responsáveis pela criação do “Clube Bandeirantes”, o qual por décadas foi a principal equipe de
basquetebol da cidade até sua fusão com a equipe do “Clube de Campo de Rio Claro” que
aconteceu na década de 1980. Os procedimentos adotados para a pesquisa serão consultas ao
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, ao Arquivo Pessoal e Familiar de Felipe
Karan e, se possível, identificar e entrevistar seus familiares e cidadãos que o conheceram, dessa
forma avaliando a importância desse munícipe para a disseminação do basquetebol na cidade de Rio
Claro. Para essa avaliação, verificaremos documentos históricos dele em seu contexto histórico,
inserindo-o numa linha temporal e combinando com as entrevistas para ajudar nessa montagem de
contexto. Espera-se também descrever com maior riqueza de detalhes a chegada do basquetebol à
cidade de Rio Claro, como se introduziu e como se deu sua disseminação entre os cidadãos,
identificando a importância de Felipe Karan nesse processo. Assim como já foi feito por Kaiser
(2010), Valdanha Netto e Gnecco (2010) e Manoel (2019), os quais resgataram parte da história do
esporte de Rio Claro escrevendo, respectivamente, sobre João Gonçalves Filho (Peixinho), João
Redher Neto e Manoel dos Santos, ícones do esporte rio-clarense. Dessa forma, se faz pertinente
esta pesquisa sobre um importante símbolo da cidade que é o Felipe Karan e sobre o esporte que é o
mais vitorioso do município que é o basquetebol. Com isso, resgataremos a identidade cultural e
histórica dos cidadãos rio-clarenses e do município onde residem, para que num futuro próximo
possamos valorizar mais as raízes locais e fazer com que ela volte a ser uma das cidades que são
referência no estado de São Paulo - como era no início do século XX -, porque quem deixa de lado
sua história não consegue construir seu futuro.
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