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Resumo 
 
 Esta pesquisa se propõe analisar a relação entre patrimônio cultural 

urbano, participação democrática e planejamento urbano tomando como 

objeto o Concurso Nacional de Ideias para a Renovação e Preservação do 

Bexiga realizado durante a gestão de Luiza Erundina na cidade de São Paulo 

(1989-1992). A ideia da realização de um concurso no bairro foi 

inicialmente proposta em 1987, durante a prefeitura de Jânio Quadros 

(1986-1988), porém, não foi implementada. A retomada do Concurso 

transformou sua concepção original e a tornou mais ampla, a partir da 

concepção política de participação democrática defendida pela gestão 

petista. O Concurso de Ideias do Bexiga realizado apresentou-se como uma 

proposta inovadora dentro das políticas urbanas, possuindo como 

singularidade a participação direta da população afetada, desde a 

formulação dos requisitos que entrariam no edital de convocação das 

propostas até a eleição final.  

 O presente trabalho focará a análise em três elementos do Concurso: 

1) A comparação entre suas duas versões (administração Jânio Quadros e 

Luiza Erundina), como um meio para demostrar continuidades e 

distanciamentos presentes entre duas administrações com concepções 

políticas díspares; 2) A apresentação das discussões ocorridas durante o 

processo do Concurso, com foco nas questões indentitárias e de memória; e 

3) O processo de tombamento do bairro da Bela Vista, iniciado durante o 

Concurso, que culminou em tensões envolvendo diversos setores da 

administração municipal e que evidenciou os limites da gestão democrática 

e da participação popular praticados durante o processo.  

 

 

Palavras Chaves: Patrimônio Cultural; Participação Popular; Planejamento 

Urbano; Bexiga; Bela Vista. 
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Abstract  
 

This research proposes to analyze the relation between urban 

cultural heritage, democratic participation and urban planning, taking as 

object the National Contest of Ideas for the Urban Renovation and 

Preservation of Bexiga Neighborhood, that took place during the municipal 

administration of Luiza Erundina in the city of São Paulo (1989-1992). The 

idea of conducting a contest in the neighborhood was initially proposed in 

1987, during the municipality of Jânio Quadros (1986-1988), but it was not 

implemented. The resumption of the Contest transformed its original 

conception and made it broader, aligned with the political conception of 

democratic participation defended by the Partido Trabalhadores (Workers 

Party). The Bexiga Contest was considered innovative among the urban 

policies, being its biggest singularity the direct participation of the affected 

population, from the formulation of the requirements that would be applied 

to the proposal’s call, to its final election. 

The present work will focus the analyses on three elements of the 

Contest: 1) The comparison between it’s two versions (Jânio Quadros and 

Luiza Erundina’s), as a mean to demonstrate continuities and distances 

present in two administrations with different political conceptions; 2) The 

presentation of the discussions that took place during the Contest’s process, 

with a focus on the issues of identity and memory; and 3) The decision of 

declaring the neighborhood of Bela Vista (which includes Bexiga) as an 

official urban cultural heritage, decision made during the Contest, which 

culminated in tensions involving sectors of municipal administration and 

which evidenced the limits of the democratic processes and popular 

participation practiced during the Contest. 

                                      
Keywords: Cultural Heritage; democratic participation; Urban Planning; 

Bexiga; Bela Vista. 

 

 11 



Lista de Figuras 
 
1.01. Diário Popular 10 de junho 1989 (Fonte: Arquivo SP-Urbanismo)    

1.02. Subdivisões do Bexiga de acordo com o estudo da Coordenadoria 
Geral de Planejamento Urbano (COGEP).  (Fonte: Giannotto, 2014) 

1.03. Área limite do concurso sobre base do Igepac Bela-Vista. (Fonte: 
Giannotto, 2014) 

2.01. e 2.02.  Boletins informativos (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

2.03. e 2.04. Boletins informativos (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

2.05. Seção Opinião, Boletim Informativo nº1, primeira quinzena de 
novembro de 1989. (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

2.06. Seção Opinião, Boletim Informativo nº2, de 8 à 11de novembro de 
1989. (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

2.07. Seção Opinião, Boletim Informativo nº3, de 21 à 31 de novembro de 
1989. (Fonte: Arquivo IAB-SP) 
2.08. Seção Opinião, Boletim Informativo nº4, primeira quinzena de dezembro 
de 1989. (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

2.09. Jornal Folha de S.P. 07 de agosto de 1990. (Fonte: Arquivo SP-
Urbanismo)  

2.10. Jornal Folha de S.P. 03 de agosto de 1990. (Fonte: Arquivo SP-
Urbanismo) 

2.11. Jornal da Bela Vista. 04 de janeiro de 1991. (Fonte: SP-Urbanismo) 

2.12 Ficha de Cadastramento dos Moradores dos Cortiços (Fonte: Arquivo 
SP – Urbanismo) 

2.13. Projeto não identificado. (Fonte: Arquivo DPH) 

2.14. Circular entregue às equipes participantes (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

2.15. Fichas de inscrição das equipes participantes  (Fonte: Arquivo IAB-
SP) 

2.16. Identificação visual do Concurso. (Fonte: Arquivo IAB-SP) 

3.01. Jornal não nomeado e datado. (Acervo SP-Urbanismo) 

3.02. Folha da Tarde 04 de dezembro 1990 (Fonte: Arquivo DPH) 

3.03. Folha de S.P  21 de novembro de 1990 (Fonte: Arquivo SP-
Urbanismo) 

3.04. Jornal Shopping News, dezembro 1989. (Fonte: Arquivo SP-
Urbanismo) 

3.05. Folha de São Paulo  04 de dezembro de 1990 (Fonte Arquivo SP-
Urbanismo) 

 12 



3.06. Jornal da Bela Vista, 07 de julho de 1991. (Fonte: Aquivo SP-
Urbanismo) 

3.07. Mapa dos locais que sediaram eventos do Concurso de Ideias do 
Bexiga. (Mapa gerado a partir do Google Maps). 
 
 
 
Lista Abreviações 
 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

COGEP – Coordenadoria Geral de Planejamento 

Conpresp – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo 

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artı́stico, 
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Introdução                                    
    

 
                                       
 
 

Podemos observar, nos últimos anos, um aumento significativo de 

interesse na discussão sobre as cidades. Um movimento global de reflexão e 

ação coletiva sobre novas possibilidades de vivenciar o urbano. Ocupações 

de espaços públicos, movimentos a favor do acesso universal a serviços e 

bens coletivos, manifestações públicas contra a realização de projetos 

governamentais e privados com caráter excludente.  

No Brasil, a partir dos anos 1980, a pauta urbana ganha força 

principalmente através da ação de movimentos sociais, que acabam por 

refletir em importantes ganhos políticos no âmbito legal. Exemplos são a 

inclusão de direitos relativos à função social da propriedade privada na 

Constituição Federal de 1988 e a criação do Estatuto da Cidade em 2001. 

Apesar destes ganhos no plano legislativo, a sua objetivação ao longo dos 

anos foi bastante tímida. 

A preocupação pela proteção do patrimônio cultural urbano sempre 

esteve presente nas pautas de reinvindicações urbanas. Em São Paulo 

podemos observar, desde a década de 1980, um aumento de ações de 

movimentos de moradores em torno do tombamento de parques, dos 

chamados bairros-jardins e de exemplares da arquitetura modernista. Em 

anos mais recentes tivemos a organização de grupos de frequentadores do 

Cine Belas Artes contra seu fechamento em 2011, que culminou no 

tombamento pelo Condephaat em 2012; a insurgência de um movimento 

em defesa da criação do Parque Augusta; e a discussão dos possíveis usos 

de uma Vila Itororó restaurada.  

 A questão patrimonial está, portanto, intrinsicamente relacionada 

com a questão do direito à cidade, sendo que constitui uma das bases 

reivindicatórias de poder se apropriar criativamente de bens construídos 

que são socialmente valorizados como indicadores da memória. A 
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preservação de bens construídos é uma prática sociocultural de valor 

político e heterogêneo, por conseguinte não possui um caráter 

intrinsicamente conservador ou progressista, pois sua realização tende a 

reproduzir as contradições da vida social (Arantes, 1987, p.53). Sendo 

objeto de práticas sociais, a preservação é resultado de conflitos entre 

inúmeros agentes que muitas vezes possuem interesses díspares.  

 Autores como Figueiredo (2014), Lino (2010) e Souza (2011), 

abordam algumas questões relativas a atual situação dos mecanismos de 

preservação presentes na cidade de São Paulo, além de alguns paradoxos 

relativos às suas aplicações. Com o alargamento do antigo conceito de 

monumento histórico, restrito a grandes obras edificadas e consideradas de 

excepcional valor histórico e artístico, nos últimos anos se opera com uma 

significação mais abrangente (Choay, 2001). Mais recentemente patrimônio 

ambiental urbano, como aponta Ulpiano Bezerra de Menezes, pode ser 

considerado como  
 
(...) um sistema de objetos socialmente apropriados, percebidos 
como capazes de alimentar representações de um ambiente 
urbano (...) Trata-se de paisagens, espaços, construções, objetos 
móveis também, cujo sentido se manifesta não por si, mas pelas 
articulações que entre si estabelecem e que lhes dá suporte (...) 
toda a definição de patrimônio ambiental urbano é sempre 
histórica e sociológica (Menezes, 1978 apud Prata, 2013: 60).   
 

Esta concepção de patrimônio possibilita uma aproximação entre os 

campos da preservação, junto com seus órgãos responsáveis, e o do 

planejamento urbano. Assim podemos observar a inclusão da preocupação 

preservacionista nos Planos Diretores da cidade de São Paulo, tanto de 

2004 quanto de 2014. Neste último estão presentes dois principais 

mecanismos: as Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC) e a 

indicação de criação de dois Territórios de Interesse Cultural e da Paisagem 

(TICP). Estes  instrumentos recentes de planejamento urbano juntam-se a 

outras formas de acautelamento mais tradicionais como o tombamento, os 

inventários, registros e listagens. 

Inserindo no planejamento urbano as dimensões do patrimônio 

cultural, esta perspectiva pode auxiliar na superação da visão negativa do 
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patrimônio cultural como um modo de “congelamento” de formas e usos, 

associado principalmente ao tombamento, que acaba prejudicando um 

efetivo reconhecimento do patrimônio cultural urbano. A questão que se 

coloca, portanto, seria compreender como os instrumentos se efetivam, ou 

não, em ações concretas e mais ainda, como ocorrem as articulações 

(tensões e convergências), entre os diversos agentes e setores sociais 

envolvidos com suas múltiplas perspectivas políticas. Outro elemento 

relevante que se insere na dinâmica urbana contemporânea, e que em 

muitos casos se relaciona com a questão do patrimônio cultural, seriam os 

projetos de “revitalização” de áreas centrais.  

Muitos 

[...] projetos de revitalização urbana atuais propõem a 
valorização dos marcos simbólicos e históricos de áreas 
das cidades a partir de referenciais coletivos e 
comunitários. Na maioria dos casos, as revitalizações 
urbanas se executam sobre áreas pontuais do espaço 
urbano – sobretudo, áreas centrais – visando a 
readequação funcional (em vista de parâmetros 
econômicos e comerciais), o incremento de atividades de 
lazer e turismo e a valorização imobiliária desses locais. 
Por intermédio de financiamentos e parcerias com as 
iniciativas privadas, multiplicam-se esses projetos de 
revitalização urbana com base no restauro e ‘reciclagem’ 
de edifícios antigos. Tais revitalizações urbanas, voltadas 
ao incremento turístico de conjuntos urbanos e a difusão 
da imagem promocional de cidades, produzem resultados 
bastante questionáveis. Muitas vezes, esses modelos que 
procuram ‘passar a limpo’ áreas caracterizadas 
ideologicamente como degradadas, também incidem na 
expulsão da população que habita ou frequenta esses 
locais revitalizados ou, ainda, na introdução de novas 
atividades que acabam se tornando hegemônicas em 
relação às anteriores. (Nigro, 2001: 34) 

Se, como afirma Nigro, a maioria dos projetos de revitalização 

urbana “turistificam” e acabam por operar com a noção de patrimônio como 

monumento, mesmo incidindo sobre espaços alargados da cidade, se faz 

necessário estudar experiências diversas que trabalhem com outras 

premissas. Para trazer estas preocupações para um plano mais concreto, a 

presente pesquisa propõe a análise de alguns processos e projetos que 

partem de outras premissas de intervenção urbana aliadas a questões 

patrimoniais na cidade de São Paulo. Mais especificamente a análise da 
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relação entre patrimônio cultural urbano, participação democrática e 

planejamento urbano tomando como objeto o Concurso Nacional de Ideias 

para a Renovação e Preservação do Bexiga realizado durante a gestão de 

Luiza Erundina (1989-1992). 

O “Concurso do Bexiga”, como ficou conhecido, foi uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de criar uma nova prática de intervenções urbanas, 

através de uma experiência local. A ideia da realização de um concurso no 

bairro, porém, antecede a gestão petista. Ela foi inicialmente proposta 

durante a prefeitura de Jânio Quadros (1986-1988), a partir da iniciativa de 

Walter Taverna1 de se construir um portal na rua Treze de Maio, todavia, a 

retomada do concurso transformaria sua concepção original e a tornaria 

mais ampla a partir da concepção política de participação democrática.  A 

iniciativa se apresenta como uma proposta inovadora dentro das políticas 

urbanas, possuindo como singularidade a participação direta da população 

afetada – moradores, trabalhadores e proprietários de imóveis na região, 

desde a formulação dos requisitos que entrariam no edital de convocação 

das propostas até a eleição final.  

O aprofundamento da pesquisa bibliográfica relativa ao Concurso do 

Bexiga possibilitou uma melhor compreensão de sua inserção na 

historiografia tanto das práticas preservacionistas quanto do urbanismo em 

São Paulo. Porém são poucos os trabalhos que abordam o concurso como o 

objeto central de pesquisa, em sua maioria o concurso é, ou apenas citado 

dentre vários outros casos analisados, ou faz parte de uma construção 

analítica mais generalizada no tocante à temas diversos.  

Entre as pesquisas que o abordam como objeto central de análise 

estão as dissertações de mestrado de Célia Rocha Paes2 e de Joice Chimati 

1 Walter Taverna (1934-) é um personagem conhecido do bairro, dono da Cantina Conchetta, 
possui uma atuação bastante ativa nas atividades sociais e políticas do Bexiga. Fundou o Museu 
de Memória do Bexiga e a SODEPRO – Sociedade de Defesa das Tradições e Progresso da Bela 
Vista. Analisaremos mais profundamente a atuação de Taverna no Bexiga no capítulo 3.  
2 PAES, Célia da Rocha. Bexiga e seus territórios. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo), USP, São Paulo, 1999. 
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Gianotto3, ambos os trabalhos tecem um panorama geral em que o concurso 

foi formulado e analisam principalmente os três projetos vencedores, 

enquanto os trabalhos de Bortolato, Rodrigues, Santos, Veloso Filho, Couto 

e Kara José incluem o Concurso dentro de temas mais amplos de pesquisa. 

O trabalho de Paes fornece informações consideráveis sobre o 

processo, uma vez que a autora era a arquiteta da Emurb responsável pela 

coordenação do concurso, deste modo ela apresenta uma visão não 

somente analítica do processo mas também resguarda comentários 

reflexivos de como foram apresentadas as propostas para a execução do 

concurso. Não obstante ela também tece uma análise da constituição 

territorial do bairro do Bexiga, as grandes transformações ocorridas ao 

longo do século XX, e apresenta algumas propostas de intervenção urbana 

na área. A pesquisa de Gianotto por outro lado apresenta o Concurso do 

Bexiga em relação à outras propostas de intervenção no bairro, o Projeto da 

Grota de 1974 e o Programa Casa Paulista de 2012, tecendo uma análise 

comparativa das três intervenções urbanas à luz do texto Fedora de Italo 

Calvino. A cidade de Fedora é descrita no livro As Cidade Invisíveis de Italo 

Calvino, como possuindo  

(...) um palácio de metal com uma esfera de vidro em 
cada cômodo. Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade 
azul que é o modelo para uma outra Fedora. São as 
formas que a cidade teria podido tomar se por uma razão 
ou por outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. 
Em todas as épocas, alguém, vendo Fedora tal como era, 
havia imaginado um modo de transformá-la na cidade 
ideal, mas, enquanto construía o seu modelo em 
miniatura, Fedora já não era mais a mesma de antes e o 
que até ontem havia sido um possível futuro hoje não 
passava de um brinquedo numa esfera de vidro. 
(Calvino, 1990: 33). 

Gianotto compreende portanto que no Bexiga seria possível apresentar esta 

imagem de “cidades desejadas” porém não realizadas descrita por Calvino 

através das propostas de intervenção analisadas. O concurso é apresentado 

pela autora como sendo “pioneiro no modo como a população local foi 

3 GIANOTTO, Joice Chimati. Fedora e o Bexiga. Uma comparação entre os projetos para o 
Bairro do Bexiga. (1974, 1990 e atualidade). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. 
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integrada aos debates e questionada sobre o que esperava para o futuro do 

bairro” (Gianotto, 2014: 54), e também “singular” por vislumbrar a 

manutenção dos moradores no local, porém na conclusão ela afirma que 

este teria sido “tímido quanto às proposições finais, talvez por estarem em 

um período onde a recessão dos anos anteriores limitava, em parte, a 

viabilidade de intervenções mais profundas” (Gianotto, 2014: 129).  

Thais Bianca Rosanelli Bortolato4 compara o Concurso em relação a 

outros projetos de preservação do patrimônio cultural no bairro do Bexiga 

juntamente com um esforço comparativo a ações desenvolvidas no bairro 

do Marais em Paris. A autora apresenta sobretudo o processo do concurso, 

descrevendo os critérios que foram exigidos da equipes participantes, a 

composição do grupo coordenador e do júri e alguns dos materiais textuais 

distribuídos e noticias vinculadas na mídia, porém não demonstrando quais 

foram as propostas apresentadas.    

Cristina Gonçalves Pereira Rodrigues5, Valéria Cássia dos Santos6 e 

Raimundo Nonato Veloso Filho7 descrevem o Concurso do Bexiga em suas 

pesquisas dentre a produção de concursos de arquitetura e urbanismo no 

Brasil. Os três trabalhos utilizam como fonte documental a dissertação de 

Célia da Rocha Paes e a edição nº 138 de 1991 da Revista Projeto, na qual 

são apresentados os objetivos do concurso e as propostas dos finalistas. São 

trabalhos que contribuem para situar o Concurso do Bexiga dentre a 

realizações de concursos públicos no Brasil, evidenciando, por exemplo, que 

o Concurso do Bexiga não foi o único concurso realizado na cidade de São 

Paulo durante a gestão Erundina, ocorreram outros concursos, porém estes 

4 BORTOLATO, Thais Bianca Rosanelli. A forma urbana e a coisa pública na preservaçãoo 
do patrimônio. Espaço, política e sociedade na analise de dois sítios tombados: o caso do 
Marais, em Paris, e do Bexiga, em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo), USP, São Paulo, 2009. 
5  RODRIGUES, Cristina Gonçalves Pereira. Concursos Públicos Urbanos 1989-2004: projetos 
de fragmentos de cidade. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), USP, São 
Paulo, 2007. 
6 SANTOS, Valéria Cássia. Concursos de Arquitetura em São Paulo. Dissertação (Mestrado 
em Arquitetura e Urbanismo), USP, São Paulo, 2002. 
7 VELOSO FILHO, Raimundo Nonato. Arquitetos paulistas e os concursos nacionais de 
arquitetura: 1990 a 2010.  Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), UNB, Brasília, 
2014. 
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realizados para a produção de habitação social, entre eles o do Jardim São 

Francisco e do Brás. Entretanto os três autores apontam o Concurso do 

Bexiga como sendo um exemplar “único” e “inovador” dentre outros 

concursos. Rodrigues em Concursos Públicos Urbanos 1989-2004: projetos de 

fragmentos de cidade, afirma que o concurso foi “uma proposta 

extremamente elaborada, com a participação de profissionais de diversas 

áreas disciplinares e dos usuários, moradores e trabalhadores do bairro, já 

no processo de construção dos parâmetros e demandas do concurso e no 

processo de julgamento”  (Rodrigues, 2007: 88). Santos caracteriza o 

concurso como sendo de “caráter peculiar”, analisando de forma sucinta o 

processo e apresenta as propostas das equipes finalistas por meio de uma 

“ficha”, recurso também utilizado por Rodrigues e Veloso Filho.  

Edgar Tadeu Dias Couto8 em sua dissertação de mestrado aborda o 

Concurso em relação as estratégias urbanísticas aplicadas em São Paulo 

entre as décadas de 1980 e 1990, fazendo uma interessante análise do 

Concurso dentro da discussão sobre planejamento urbano, não 

relacionando-o com a questão do patrimônio cultural como usualmente é 

abordado nos outros trabalhos. Descrevendo o processo de “resgate do 

centro” realizado pela Emurb durante a gestão Erundina, Couto apresenta 

as diversas questões envolvidas nesta iniciativa, desde as discussões 

políticas às tensões envolvendo concepções antagônicas de intervenção 

urbana, bem como o paradoxo resultante da adoção simultânea destas em 

áreas distintas da cidade. Para o autor a criação do Concurso do Bexiga pela 

Emurb estaria relacionado com um intuito desta de tentar minimizar as 

críticas que surgiram após a adoção das políticas de Operação Urbana em 

diversas áreas da Cidade. As críticas, segundo o autor, eram dirigidas à 

Emurb tanto pelo caráter impositivo em que eram realizados os projetos 

quanto por aproximarem de preceitos neoliberais de gestão urbana. 

Analisando os projetos do Vale do Anhangabaú, do Bulevar São João e do 

Parque D. Pedro II, e criticando as soluções apresentadas, Couto classifica-

8 COUTO, Edgar Tadeu Dias. Estratégias urbanísticas aplicadas a cidade de São Paulo em 
um quadro de gestão redemocratizada: anos 80 e 90. Dissertação (Mestrado em Arquitetura 
e Urbanismo), USP, São Paulo, 1999. 
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as como sendo “lugares de passagem”, que gerariam sentimentos de 

agorafobia e que poderiam ser classificadas como “não lugares”. O autor 

identifica o Concurso do Bexiga como sendo uma aposta de alguns técnicos 

da Emurb de afastarem-se dos preceitos do Planejamento Urbano, que teria 

influenciado as primeiras propostas de intervenções, para aproximarem-se 

dos princípios metodológicos da disciplina do Desenho Urbano, abordagem 

que valorizaria a criação de soluções referenciadas nas especificidades de 

um lugar.  

Seguindo uma prática de gestão comum as percebidas 
durante a implementação das iniciativas urbanísticas 
holandesas, ou com a revitalização do centro de Bolonha, 
(...) a municipalidade paulistana instaurará a análise e 
escolha prévia de uma proposta urbanística à população 
envolvida, pela primeira vez enquanto prática pública, 
com o Concurso (...) do Bexiga e através do expediente da 
consulta pública, com a apresentação e escolha pela 
população do bairro de uma das três propostas (...) 
(Couto, 1999: 183) 
 

Por fim, Beatriz Kara José em Políticas Culturais e Negócios Urbanos 

analisa o Concurso a partir das políticas culturais desenvolvidas para o 

centro de São Paulo no período entre os anos de 1975 e 2000. Fazendo uma 

reflexão sobre as diversas políticas públicas que de maneiras distintas 

propuseram aliar intervenções culturais e urbanísticas, a autora buscar 

identificar tanto as influências envolvidas nestes projetos quanto os 

discursos que as sustentaram. O concurso do Bexiga aparece na obra dentro 

do rol de intervenções realizadas pela gestão Erundina no centro, e para 

qualifica-lo a autora analisa igualmente as políticas da Cidadania Cultural e 

de Direito à Memória desenvolvidas pela Secretaria da Cultura. O processo 

de elaboração do concurso é descrito pela autora como representando 

(...) algo realmente inovador nas aproximações do poder 
público com a área central. O processo participativo 
instaurado; as diretrizes para tratamento do patrimônio, 
a ser preservado de forma integrada com os usos já 
consolidados do bairro; o estabelecimento de 
instrumentos reguladores do uso e ocupação, que ao 
mesmo tempo protegiam o tecido urbano dos 
desmandos do mercado imobiliário, e apresentavam 
benefícios para os investidores privados dispostos a 
colaborar com o plano proposto; a manutenção da 
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população de baixa renda, através da proposta de 
manutenção das moradias coletivas, e finalmente, a 
forma inovadora de gestão local caracterizavam esta 
proposta de reabilitação (...) da metodologia 
desenvolvida para o centro de Bolonha (...) (Kara José, 
2007: 85)  

Em todos os trabalhos pesquisados o Concurso é valorizado por seu 

caráter “inovador”, aparecendo tanto como “pioneiro” quanto como 

“exceção” às práticas então vigentes tanto na esfera do planejamento 

urbano quanto na da preservação do patrimônio cultural urbano. Da mesma 

forma, os autores avaliam positivamente a experiência, valorizando 

especialmente o caráter participativo de sua formulação e escolha por voto 

direto do projeto que deveria ser implementado. Um ponto de convergência  

são as aproximações do desenvolvimento de análise, cada um dos autores a 

sua maneira, interpreta-o em relação a outras questões urbanas, ora 

inserindo-o dentro da produção urbanística ora dentro dos debates 

envolvendo a proteção do patrimônio cultural. Os trabalhos que mais se 

aprofundam tanto em relação as questões discursivas quanto conjunturais 

do Concurso são as pesquisas de Kara José, Rodrigues e de Couto, a 

primeira o aproximando das políticas culturais e as outras duas da 

produção urbanística.  

Nosso objetivo nesta pesquisa é fazer uma abordagem distinda, 

ainda que em diálogo com esta bibliografia. A primeira questão colocada foi 

recuperar o histórico do Concurso, abordando a sua primeira concepção 

durante a gestão de Jânio Quadros, para problematizar a ideia de 

originalidade comumente associada a sua realização. Um segundo ponto foi 

analisar o processo do Concurso, abordando os eventos realizados e 

problematizando a questão do processo participativo envolvido. Por fim 

analisamos a abertura do tombamento realizada durante o processo do 

Concurso, ação que contradisse preceitos estababelicidos em seu edital e 

colocou distintos atores do governo petista em choque.  

O primeiro elemento a ser considerado no desenvolvimento da 

pesquisa foi a definição de um recorte temporal. A primeira versão do 

Concurso de Ideias foi anunciado no Diário Oficial do Município em outubro 

de 1987, durante a administração de Jânio Quadros. A proposta vencedora 
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do Concurso realizado pela administração Erundina foi revelada em janeiro 

de 1991, sendo que a equipe vencedora, coordenada pela arquiteta Amélia 

Reynaldo, foi contratada pela prefeitura e desenvolveu projetos para o 

bairro até o começo da gestão de Paulo Maluf, bem como o processo de 

abertura do tombamento. O recorte estabelecido seria, portanto, o período 

que compreende entre janeiro de 1987, período imediatamente anterior ao 

anúncio da criação de um Concurso para, ao primeiro semestre de 1993, 

inicio do mandato municipal de Paulo Maluf. 

Este recorte é principalmente fundamentado em torno da data de 

lançamento de quatro documentos: do anúncio da criação de um concurso 

para o Bexiga em maio de 1989; a portaria publicada no Diário Oficial em 

que a prefeitura manifesta a criação do concurso junto com a designação 

dos membros da comissão organizadora em 24 de junho de 1989; o 

lançamento do edital no Diário Oficial em 17 fevereiro de 1990; e o 

lançamento da publicação A Cidade O Homem – Uma Identidade também em 

fevereiro de 1990. O desenvolvimento da análise do Concurso aqui 

proposto não se deterá somente nestes quatro documentos, mas antes eles 

servirão como um ponto de partida através do qual se pretende ampliar a 

discussão. Estes documentos são importantes porque é possível detectar 

mudanças significativas tanto em relação as normas do concurso quanto de 

sua própria compreensão por seus propositores. Nestes documentos estão 

contidos os acúmulos dos debates, as disputas e resoluções que apareceram 

desde o princípio e que de certa forma pertencem a um dos preceitos 

bastante enfatizado do concurso, o de se constituir como um processo. 

Portanto pretende-se que a partir de cada documento se torne possível 

desdobrar investigações que contribuam para revelar um conjunto de 

elementos que estariam presentes na formulação do concurso.  À estes 

documentos pode ser acrescentado um outro, elaborado após o termino do 

concurso, o projeto de elaboração de um livro intitulado “Bairro em 

Questão/Futuro em Projeto: O Concurso Nacional de Ideias para Renovação 

Urbana e Preservação do Bairro do Bexiga”, documento salvaguardado nos 

arquivos da Emurb. Este projeto é um registro do processo do Concurso, 

provavelmente organizado por O.C. Louzada Filho – o volume possuí três 
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textos assinados por ele - Prefácio: Um projeto em curso; O Bexiga: mutação 

e permanência; Questão de método: o concurso. Louzada Filho descreve no 

prefácio os objetivos do livro: 

Todos os aspectos do andamento do concurso 
colecionados neste volume – questões ligadas à 
participação popular, as propostas das equipes, os debates 
a respeito do bairro e das propostas de urbanização 
apresentadas, os subsídios fornecidos pela administração 
às equipes que concorreram – possibilitam uma análise 
que, e é este o nosso objetivo ao editá-lo, poderá ser útil 
para o desenvolvimento de trabalhos semelhantes para 
intervenções no espaço urbano. Os problemas 
enfrentados, as conquistas, as questões detectadas e 
resolvidas ou não, decorrem de uma experiência inédita 
no Brasil. Por isso os processos participativos poderão 
futuramente aprofundar o que começou a ser feito e 
aperfeiçoar detalhes que, no andamento do processo, se 
revelaram problemáticos.9  

 
Este documento, que não chegou a ser publicado, oferece informações que 

podem contribuir para o desenvolvimento dos objetivos da pesquisa. O 

documento A Cidade O Homem – Uma Identidade manifesta-se bastante 

relevante, pois este seria o último documento oficial entregue a todas as 

equipes participantes, constituindo-se como subsídio para as propostas 

apresentadas. Nele já estavam apresentadas alguns pontos ditos 

“polêmicos” que surgiram a partir do lançamento do edital, como exposto 

anteriormente, e que são incluídos na presente pesquisa como questões a 

serem investigadas: a não exigência documentação profissional para os 

participantes; a composição interdisciplinar do júri; e o processo decisório 

do concurso.  

Também foram utilizados documentos salvaguardados nos arquivos 

da Emurb (atual SP-Urbanismo), do DPH e do IAB-SP, órgãos que foram 

responsáveis pelo Concurso. São eles: as matérias jornalísticas de diferentes 

revistas e jornais, em que aparecem tanto depoimentos dos técnicos 

responsáveis pelo concurso, quanto a opinião de outros profissionais e 

também de alguns moradores do bairro; as transcrições dos debates 

9 O.C. Louzada Filho, Prefácio: Um projeto em curso; O Bexiga: mutação e permanência; 
Questão de método: o concurso: s/pg. Arquivo SP-Urbanismo.  
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realizados; os mapas que foram utilizados para subsidiar as propostas, que 

podem ilustrar os recortes e elementos que deveriam ser valorizados; as 

circulares que foram distribuídas para equipes, que possuem respostas as 

perguntas enviadas pelas equipes participantes à comissão organizadora; 

os quatro boletins informativos sobre o andamento do concurso 

distribuídos para a população; a correspondência entre os órgãos 

realizadores do concurso.  

A divisão da dissertação está organizada em três capítulos. O 

primeiro capítulo possui o propósito de explicitar as diferenças entre as 

duas versões do concurso a partir da análise de alguns de seus elementos 

constitutivos, a saber: a justificativa do Bexiga como o território para 

receber a intervenção; qual a área definida do bairro; a composição dos 

grupos coordenadores e do corpo de jurados; a relação pretendida entre 

renovação e preservação; e a questão da participação dos atores locais. A 

partir da análise destes pontos pode-se explicitar as diferentes concepções 

de concurso público e participação entre as gestões de Jânio Quadros e 

Luísa Erundina. A comparação entre os dois concursos não restringe-se 

apenas a retomada de antigos projetos para o bairro, mas, sobretudo é um 

meio para demostrar continuidades e distanciamentos presentes numa 

estratégia de intervenção urbana semelhante, um concurso público, focado 

em um mesmo lugar, o bairro do Bexiga, tomando como tema a valorização 

das áreas urbanas centrais entre duas administrações com concepções 

políticas díspares. O desenvolvimento deste capítulo baseou-se em distintas 

fontes documentais: ofícios e editais coletados do Diário Oficial do 

Município; matérias jornalísticas de diferentes revistas e jornais, em que 

aparecem tanto depoimentos dos técnicos responsáveis pelo concurso, em 

suas duas versões, quanto a opinião de outros profissionais e também de 

alguns moradores do bairro; legislação de zoneamento do munício de São 

Paulo, a pesquisa sobre o bairro da Bela Vista, elaborada pela 

Coordenadoria Geral de Planejamento – COGEP, conjuntamente com os 

projetos de intervenção urbana resultantes.   

 O segundo capítulo possui o propósito de analisar o processo do 

concurso. No início do processo foram realizados dez seminários abertos à 
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população para discutir diversos aspectos sobre o Bexiga e levantar as 

demandas locais que deveriam ser trabalhadas pelos grupos concorrentes. 

Estes debates temáticos, definidos pela comissão organizadora, contaram 

com a exposição de vários profissionais ligados às questões urbanas bem 

como lideranças locais e foram realizados entre outubro e dezembro de 

1989 em diversos locais do bairro. Analisando o material disponível sobre 

os seminários - falas e debates, pode-se reconhecer que apesar dos 

seminários terem sido organizados em torno de temas pré-estabelecidos, 

algumas questões e problemáticas transpassaram todos os eventos. As 

questões relacionadas à moradia, aos cortiços, à permanência da população 

no bairro, à preservação da memória e das tradições do Bexiga, à questões 

identitária do bairro e ao próprio processo do Concurso. Sobre o processo 

do Concurso, foram levantadas questões  relacionadas à participação ou à 

ausência de moradores nos debates, a dificuldade de compreensão do 

público em decorrência da linguagem utilizada pelos palestrantes e sobre a 

falta de divulgação dos debates. Neste capítulo abordaremos suscintamente 

alguns dos tópicos que transpassaram todos os seminários. A exposição 

destes temas mostra-se relevante não apenas por sua recorrência mas, 

também, porque demonstram a multiplicidade das expectativas dos 

diferentes atores envolvidos. Optamos por desenvolver o tema da questão 

da construção da memória e identidade do Bexiga mais profundamente por 

duas razões: este tema foi o que gerou maiores divergências e disputas não 

somente durante os debates mas também em todo o processo do Concurso; 

este tema é central para compreender as posições acerca da preservação do 

patrimônio cultural 10 do bairro. Abordaremos ainda suscintamente a 

solução apresentado pelas equipes finalistas a questão da inclusão de 

mecanismos que garantissem uma gestão democrática de futuras 

intervenções no bairro; a votação das propostas finalistas e o os projetos 

10 A preocupação com a preservação do património cultural foi um dos temas centrais nas 
discussões dos seminários e em toda a extensão processo do Concurso. Constituindo um 
dos objetivos do Concurso, o tema mostrou-se uma grande preocupação dos próprios 
moradores e também da imprenssa, sobretudo após a iniciativa do Conpresp em abrir o 
processo de tombamento do bairro – iremos analisar a questão patrimonial conjuntamente 
com a abertura do tombamento do Bexiga com mais profundidade no capítulo 3. 
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desenvolvidos pela equipe vencedora, que foi contratada pela prefeitura. 

Para o desenvolvimento da análise destes temas não utilizou-se somente as 

transcrições dos debates mas também foram utilizados documentos 

diversos, entre eles matérias jornalísticas, relatos de moradores presentes 

em outras pesquisas realizadas sobre o Bexiga, filmes, fotografias e diversos 

materiais produzidos pelos organizadores. Uma gama plural e vasta de 

documentos que pretendeu nos auxiliar a recuperar os debates, 

contrapontos e eventuais convergências entorno dos temas tratados. 

Por fim, o terceiro capítulo possui a intenção de investigar os 

propósitos para a decisão da abertura do processo de tombamento do 

bairro da Bela Vista, relacionando-o com as políticas patrimoniais 

realizadas durante a administração Erundina, a disputa em torno da 

construção da simbólica do Bexiga e como esta decisão tencionou o 

processo do Concurso. A explicitação desta tensão é fundamental para a 

compreensão dos limites da gestão democrática e da participação popular 

praticados durante o processo. Pretende-se ainda explorar as tensões 

existentes entre os diversos atores sobre o acontecimento através de suas  

distintas concepções de participação popular e de preservação.  A partir da 

análise destes elementos pretende-se explicitar as diferentes concepções do 

papel do conhecimento técnico e sua relação com a participação direta da 

população no desenho urbano. O desenvolvimento deste capítulo baseou-se 

em distintas fontes documentais: as resoluções do Conpresp emitidas entre 

os anos de 1988 e 2002; o Processo Administrativo 11  relativo ao 

tombamento do bairro da Bela Vista, que contém uma documentação 

extensa sobre todo o processo do tombamento do bairro, de sua abertura 

em 1990 até a sua resolução em 2002; ofícios e editais coletados do Diário 

Oficial do Município; matérias jornalísticas de diferentes revistas e jornais, 

em que aparecem tanto depoimentos dos técnicos responsáveis pelo 

concurso, quanto a opinião de outros profissionais e também de alguns 

moradores do bairro. Para além da utilização destes documentos utilizou-

11 Processo Administrativo nº 1990-0.004.514-2 do Conpresp.  
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se, principalmente, como base teórica os trabalhos de Beatriz Kara-José, 

Juliana Prata, Cíntia Nigro, Eric Hobsbawn, Ulpiano Bezerra de Menezes.  
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No dia 18 de junho de 1989 era noticiado no Jornal da Bela Vista um 

“Concurso para reurbanização do Bexiga” 

 
 

Para a Emurb, a grande novidade deste concurso é que 
ele terá a participação da população envolvida, que 
durante cinco meses terá condições de influir 
decisivamente no processo. Ela entende que a cidade 
deve ser feita pelo cidadão. No governo Jânio Quadros, 
foi tentado um concurso parecido, mas de acordo com a 
Emurb não contava com a participação da população e 
visava privilegiar grandes grupos imobiliários.12 

 
 
Este trecho evidencia que o lançamento da proposta de criação de um 

concurso público para o bairro do Bexiga não era uma iniciativa inédita, ela 

havia surgido na gestão antecedente. Porém este concurso, assim como 

outras propostas de intervenção urbana na região central de São Paulo, foi 

arquivado ainda durante a administração de Jânio Quadros para ser 

recuperado posteriormente na gestão Erundina (Rodrigues, 2007: 88). 

Todavia, a retomada do concurso transformaria sua concepção original, no 

que diz respeito a questão da participação popular e a relação do poder 

público com a iniciativa privada. Esta foi tomada como ponto central e 

diferencial a partir da concepção política de participação democrática da 

administração petista. Recuperar neste trabalho os elementos contidos na 

primeira versão do Concurso mostra-se relevante na medida em que pode a 

partir deles podemos analisar quais foram estas mudanças de concepção e 

se elas resumem-se apenas a participação direta da população. Pode ainda 

indicar as permanências de questões relacionadas à intervenções nas áreas 

centrais da cidade de São Paulo e os desafios que elas contêm que 

ultrapassam as gestões político-administrativas. 

   

    

 
 

12 Jornal da Bela Vista, 18 de junho de 1989. 
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1.1. O Concurso Público Visando a Renovação Urbana do 
Bairro do Bexiga –  projeto Jânio Quadros (1987-1988) 

 

A ideia da realização de um concurso no bairro do Bexiga foi 

inicialmente proposta durante a prefeitura de Jânio Quadros (1986-1988), a 

partir da iniciativa de Walter Taverna, presidente da Sociedade de Defesa 

das Tradições e Progresso da Bela Vista - SODEPRO, de construir um portal 

na rua Treze de Maio, logradouro que concentrava um grande número das 

cantinas italianas do bairro. A proposta do portal foi encaminhado à CET, 

Emurb e Secretaria de Vias Públicas que negaram sua construção por 

considerá-lo impróprio para o local. Ao invés da construção de um portal 

foi-lhe sugerido a criação de um concurso público para a construção de um 

“Marco Monumental em Homenagem à Imigração Italiana e ao Bairro do 

Bexiga” que contaria com um corpo de jurados provenientes de vários 

órgãos municipais, entidades representativas do bairro, o IAB e críticos de 

arte. Esta proposta foi encaminhada à Comissão de Proteção à Paisagem 

Urbana13 E após uma reunião, na qual participou Walter Taverna, foi 

decidido que ao invés de uma Marco em Homenagem à Imigração Italiana 

seria organizado um concurso público para a reurbanização do Bexiga. Na 

transcrição da carta do secretário Jair Carvalho Monteiro14, datado de 15 de 

maio de 1987, que relata as negociações entre a SODEPRO e os órgãos 

municipais, são firmadas duas providências acertadas  

a) coordenação dos trabalhos de formulação do edital 
para o concurso público, visando a reurbanização do 
Bairro do Bixiga ficaria a cargo da EMURB; e b) que a 
SEHAB oficiaria o IAB – Seção São Paulo, solicitando 
colaboração para que, juntamente com a EMURB e a 
SODEPRO, estabeleça critérios para o edital do concurso 
público.15 

 

 No relatório final, (ofício 03/87/GT – portaria 304/87 SEHAB), 

elaborado pelo grupo vinculado à Comissão de Proteção à Paisagem 

Urbana, que foi publicado no Diário Oficial em 1º de outubro de 1987, são 

13 A Comissão é ligada a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB. 
14 Secretário da SEHAB. 
15 Acervo IAB-SP. 
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apresentados os “Critérios para Concurso Público visando a Renovação 

Urbana do Bairro do Bexiga”. Neste documento é apresentado um breve 

histórico do surgimento da ideia de realizar-se um concurso no Bexiga, a 

justificativa para sua realização, a área de intervenção, os objetivos, os 

elementos que deveriam ser abordados pelos concorrentes, a organização e 

produção do concurso, as condições de participação, o material de apoio às 

equipes concorrentes, os prazos, os custos e a formação do júri e da equipe 

técnica.  

 Na justificativa da importância de realizar-se um concurso no Bexiga 

é frisado que foram constantes as solicitações de cidadãos de toda a cidade, 

e não somente de moradores do Bexiga, de encontrar-se soluções 

diferenciadas para o bairro, principalmente,  por este reunir 

“peculiaridades arquitetônicas, culturais, étnicas, entre outras”. Ainda são 

apresentadas as inovações que a realização do concurso geraria para o 

âmbito do planejamento urbano no Brasil.  

 

A forma sugerida para intervenções na área – a do 
Concurso Público – abrirá um precedente no que 
concerne ao planejamento urbano, sem igual em 
qualquer cidade brasileira, quando se dará oportunidade 
para que os diversos segmentos da sociedade possam 
discutir claramente os seus problemas e, conjuntamente, 
buscar uma solução de consenso para o seu 
desenvolvimento. A validade do Concurso Público de 
Renovação Urbana do Bairro do Bexiga se acresce, ainda 
pelo fato de entender o Bairro como uma unidade 
setorizada de planejamento.16 
 
 

As equipes poderiam ser formadas por arquitetos sócio-titulares do 

Instituto dos Arquitetos do Brasil em todo o território nacional. Cada equipe 

concorrente deveria apresentar em seus trabalhos um Plano Diretor para a 

área, a identificação de áreas para intervenções pontuais e o 

estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento de projetos 

posteriores no bairro, todos estes elementos deveriam ser embasados de 

acordo com o objetivo do Concurso, que seria 

16 Ofício 03/87/GT – portaria 304/87 SEHAB. 
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Selecionar planos de intervenção do poder municipal, 
com a participação do setor privado, objetivando 
promover a Renovação Urbana do Bexiga a partir da 
adequada utilização e ocupação do solo e que contemple 
tanto o adensamento da área, quanto a valorização e 
preservação do seu Patrimônio Ambiental Urbano, 
Cultural, além de incentivar as atividades turísticas e 
artísticas em seu pleno potencial.17 

 

A área de intervenção foi delimitada em um mapa anexo - não foi 

possível localiza-lo nos arquivos. No corpo do texto é determinado apenas 

“que abrange as áreas tradicionalmente conhecidas como do Bairro do 

Bexiga, incluindo o vale do Córrego do Bexiga e parte do Córrego do 

Saracura”.   

 As soluções dos projetos concorrentes deveriam envolver os 

seguintes elementos que seriam também os critérios de avaliação pelo 

corpo de jurados: a preservação e valorização do patrimônio histórico 

“através da sua identificação de locais de interesses histórico, cultural e de 

importância específica para a comunidade lá instalada”; desenvolver o 

potencial do bairro e seus espaços públicos e de lazer; desenvolver o 

potencial turístico da bairro; a compatibilização do adensamento, 

identificando áreas propícias, com o patrimônio e atividades locais; “a 

manutenção das caraterísticas de volumetria, de preservação de visuais e 

sítios significativos, preservando-os e valorizando-os, propiciando 

tratamento diferenciado a nível de cenografia urbana”; a identificação de 

locais para implantação de áreas verdes; circulação viárias e de pedestres; 

equipamentos “que propiciem em estruturas de apoio às atividades a serem 

desenvolvidas na área”; “a disciplina e regulação do uso e ocupação do solo 

das edificações e a tipologia de ocupação”; “a manutenção da população 

estabelecida na área (residentes, comerciantes, prestadores de serviço, 

etc.), ensejando melhores condições para as atividades que ali 

desenvolvem”; a viabilidade econômica da proposta “baseada em análises 

das condições mercadológicas de sua implantação”; e “demais aspectos que 

o concorrente julgar pertinente.”   

17 Idem. 
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 A comissão julgadora seria formada por nove membros, sendo cinco 

arquitetos pertencentes ao corpo de jurados do IAB e quatro membros 

designados pela municipalidade, sendo dentre estes um profissional 

especialista em preservação, um especialista em arquitetura e um em 

urbanismo. O nono membro seria um representante de alguma organização 

do bairro do Bexiga. Finalmente, é definido que o projeto vencedor seria 

contratado pela municipalidade para desenvolver o projeto global para o 

Bexiga.   

  O relatório foi assinado por: José Magalhães Junior, presidente do 

IAB-SP; Lucila Falcão Pessoa Lacreta, arquiteta, representante da SEHAB; 

José Eduardo de Assis Lêfevre, arquiteto, representante da EMURB; e 

Walter Taverna, representante da SODEPRO. Além destes atores é apontado 

no documento a participação de um a equipe técnica composta pelos 

arquitetos: Pedro Cury, representante do IAB; Mirthes Soares Baffi e Rachel 

Dias Rodrigues do Santos, representantes do DPH; Lucilene W. De Mello 

Bastos, Tania Martinho da Cunha e José Guilherme Savoy de Castro, 

representantes do CONDEPHAAT; e Eneida Heck da EMURB. Nota-se que 

apesar de constituir-se um grupo composto por representantes de distintos 

órgãos, explicitando uma intersetorialidade na formulação do Concurso, 

com a exceção de Walter Taverna, todos os demais membros são 

arquitetos-urbanistas.  

Através de uma comparação entre o relatório final publicado no 

Diário Oficial e um documento elaborado posteriormente, intitulado 

“Proposta de Implementação do Concurso Público Visando a Renovação 

Urbana do Bairro do Bexiga”18, é possível identificar algumas mudanças 

significativas na concepção do Concurso. Estas mudanças podem revelar 

um aprofundamento conceitual em algumas questões. 

 Uma primeira mudança seria a inclusão de um glossário de quatro 

conceitos adotados no Concurso, preservação, ordenação, reurbanização e 

renovação urbana, que constituiria com sendo “um processo de intervenção 

que integra a ação do poder público e da iniciativa privada em operações 

18 Documento redigido, acervo EMURB. 
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combinadas de preservação, ordenação e reurbanização, visando 

incrementar a qualidade da vida urbana”19. O objetivo do Concurso também 

passou por algumas mudanças 

 
(...) o pleno desenvolvimento da potencialidade e das 
características da área, adequando, a utilização e 
ocupação do solo à valorização e preservação do seu 
Patrimônio Ambiental Urbano, compatível com o 
possível adensamento da região, tendo em vista a sua 
excepcional condição de localização. Especial atenção 
deverá ser dada aos interesses dos moradores e das 
atividades instaladas no bairro.20  

 
 

Se no relatório final os planos deveriam “incentivar as atividades 

turísticas e artísticas em seu pleno potencial” neste documento são os 

“interesses dos moradores e as atividades instaladas no bairro” que 

tornam-se o elemento central para a elaboração dos planos. O possível 

adensamento do bairro também passou a ser um objetivo do concurso, o 

que denota uma mudança radical, de uma tentativa de salvaguarda, ou 

mesmo invenção, de um bairro tradicional direcionado ao turismo e 

comércio para uma ação urbana de valorização e especulação imobiliária. O 

desenvolvimento do potencial turístico não desaparece totalmente entre as 

propostas do Concurso, sendo ainda configurado como um dos elementos 

que os concorrentes deveriam abordar, mas é significativo sua substituição 

no item referente ao objetivo central do Concurso.  

Além dos elementos que deveriam ser solucionados pelos 

concorrentes apresentados no Relatório são acrescentados outros quatro: a 

preservação e valorização do patrimônio histórico; o mínimo 

19 Este glossário foi retirado do estudos realizados pelo COGEP para o bairro da Bela Vista 
em 1973. A definição completa seria: “Renovação Urbana - Constitui um processo de 
intervenção que integra a ação do poder público e a iniciativa em operações combinadas de 
preservação,  ordenação e reurbanização visando incrementar a qualidade da vida urbana; 
Preservação -  medidas que permitam a conservação de edificações e de monumentos de 
valor arquitetônicos histórico e cultural; Ordenação -  medidas de regulamentação 
relativas a criação de estruturas que permitam a recuperação de recursos físicos e sociais e 
redefinições de usos; Reurbanização -  medidas de  redefinição de funções,  remoção de 
edifícios existentes por deterioração grave,  estabelecimento de novo traçado para 
área,  com destinação de áreas  e edifícios para novo uso.” (Pesquisa COGEP Bela Vista, pg. 
1-2.)  
20 Documento Proposta de Implementação do Concurso Público Visando a Renovação 
Urbana do Bairro do Bexiga. Acervo EMURB.  
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remanejamento da circulação viária; “sugestão de novos instrumentos 

jurídicos, para a solução de problemas fundiários ou de ocupação do solo”; 

“a utilização ao mínimo da figura jurídica da desapropriação”; “A 

compatibilização dos custos para a implantação do Plano com as 

dificuldades de obtenção de verba da administração”.  

O último item versa sobre um novo elemento do Concurso, a 

“Participação da Comunidade” no processo,  

 

A sociedade civil, em geral, e os moradores do Bairro do 
Bexiga, em particular, participarão do processo do 
levantamento de expectativas para a área, através de 
debates públicos, seminários ou outras formas de 
manifestações que possibilitem um projeto integrado, no 
sentido de atender aos interesses da cidade como um 
todo e às peculiaridades da área em estudo.21 
 

Porém, o Concurso acabou não sendo oficializado através de edital, 

não sendo possível saber como esta proposta de participação seria 

eventualmente solucionada. Numa entrevista concebida ao jornal da Bela 

Vista em julho de 1989, Pedro Cury22 afirmaria a ideia do concurso teria 

sido aprovada por Jânio Quadros “ (...) mas acabou sendo boicotado pela 

Secretaria do Planejamento, que não quis abrir mão do seu poder de 

planejar a cidade (...)”23.  

Cabe destacar alguns elementos apresentados nesta primeira versão 

do concurso, a saber: a compreensão da realização de um concurso como 

um instrumento urbanístico inovador frente às práticas de planejamento 

urbanos realizadas até o momento e a relação do poder público com a 

iniciativa privada na concretização dos planos previstos. Estes elementos 

são importante para a compreensão tanto da própria proposta de 

realização de um concurso no bairro do Bexiga quanto devido à importância 

que tomarão posteriormente no desenvolvimento do concurso durante a 

gestão petista.   

21 Idem. 
22 Arquiteto, presidente do IAB – SP nas gestões 1988-1991 e 1996 – 1999. Cury 
participou na elaboração das duas versões do concurso.  
23 Jornal da Bela vista “Presidente do IAB acredita na reurbanização do Bexiga” 02/07/89. 
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A proposição da realização de um concurso público como o meio de 

intervenção urbana está relacionada às críticas direcionadas ao 

planejamento urbano praticado no Brasil. A concepção da importância da 

inclusão da participação da população nos processos de intervenção urbana 

ganharam força com o processo de redemocratização no país durante a 

década de 1980, com a aliança entre especialistas, movimentos sociais e 

governantes em torno de uma Plataforma de Reforma Urbana (Salomão, 

2016). Muitos destes atores identificavam nas experiências pregressas de 

planejamento urbano, realizadas principalmente durante a ditadura civil-

militar, um excesso de centralização decisória na qual a estrutura 

burocrática estatal impunha uma agenda propositiva e interventora calcada 

numa aplicação racional dos conhecimentos técnicos disponíveis, numa 

percepção destes como sendo “neutros”. Muitos planos diretores, leis de 

zoneamento e intervenções urbanas foram realizados dentro desta 

concepção excludente. Thais Salomão (2016) indica em sua dissertação de 

mestrado que  

 
Essa prática de planejamento urbano se concentra na 
produção de extensos levantamentos técnicos  a respeito 
do território denominados diagnósticos. Esses 
documentos se caracterizavam por compartimentar a 
questão espacial em dimensões passíveis de 
tratamento,  reduzindo o território à uma relação de 
problemas a serem resolvidos e,  apesar de sua 
pretensão de planejamento,  apresentavam pouca ou 
nenhuma aplicabilidade  prática.  Durante o período 
militar (a partir de 1964),  a produção de Planos 
Diretores -  responsáveis pela regulamentação e pelo 
ordenamento dos territórios municipais – se torna 
relevante, consolidando também a prática de 
terceirização do planejamento pelas administrações 
locais,  desprovidas de infraestrutura ou corpo técnico 
próprios para a elaboração desses planos. Tem-se 
ascensão de um mercado de atuação profissional do 
urbanista que Azevedo (2011) chama de 
“consultocracia” - a prática recorrente de contratação de 
consultorias técnicas - e,  assim,  a replicação da prática 
de produção de plano sem a participação nem mesmo do 
funcionalismo municipal tampouco dos cidadãos 
(Salomão, 2016: 16). 
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O Bexiga foi um bairro que passou por esta experiência de 

planejamento e intervenção urbana, de obras que acabaram modificando 

significativamente a morfologia e as relações sociais ali presentes à planos 

baseados em extensas pesquisas que propunham alterações radicais de 

partes de seu território.  Antes de seguirmos com a análise da proposta do 

concurso elaborada durante a administração Erundina analisaremos 

algumas intervenções e projetos realizados no Bexiga desde a década de 

1960 que impactaram profundamente o seu território.   

 

  

1.2.   Antecedentes: Projetos e Intervenções Urbanas no 

Bexiga 
 

No ano de 1968  foi  iniciado em São Paulo um projeto de 

intervenção urbana intitulado “Anel de Estacionamento do Centro 1”, 

projeto ligado à expansão do modelo rodoviarista  de ocupação do solo 

adotado em São Paulo, acarretou numa grande remodelação paisagística 

nas áreas afetadas. Construiu-se uma grande via expressa que atravessa  o 

bairro do Bixiga, “Eixo Leste-Oeste”;  um viaduto sobre a Rua Treze de Maio; 

o elevado sobre a praça 14 bis;  na altura da av. Brigadeiro Luís 

Antônio,  nomeado posteriormente Viaduto Armando Puglisi;  e o 

alargamento da Rua Rui Barbosa, que acabou por destruir as construções 

localizadas em um dos lados da via. O arquiteto e urbanista Jorge Wilheim, 

responsável pelo projeto, manifestou-se sobre a viabilidade do mesmo: 
 

Contudo caso se comprove a excelência do traçado, será 
necessário verificar qual o uso a ser dado algumas 
ampliações da zona ‘Centro 1’,  constituídas  por 3 zonas 
atualmente ocupada de forma indisciplinada, irregular e 
antiquadas:  parte do Brás ) perto do leito da E . 
F.  Central do Brasil),  parte da Santa Efigênia (a famosa 
‘boca do crime’)  e grande parte da densa Bela Vista. 
Estas zonas, incorporadas pelo anel ao ‘Centro 
1’  poderão ser alvo  estímulos 
diferenciais, promovendo-os as funções novas,  
atualmente insuspeitáveis (Wilheim: 32 apud Scarlatto, 
1988: 87). 
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Na análise de Wilheim o Bexiga aparece como uma área 

“indisciplinada,  irregular e antiquada”,  portanto,  passível de grandes 

intervenções, calcadas na racionalidade técnica, para tornar-se adequado às 

novas funções demandadas pelo crescimento e o desenvolvimento da 

cidade de São Paulo.   

A realização destas obras geraram um bairro com quarteirões 

cortados, ruas interrompidas e estruturas erguidas que criaram um efeito 

de “muro” divisor. O alargamento da rua Rui Barbosa e a construção do 

“Eixo Leste-Oeste” seccionaram o Bexiga em três grandes frações, sendo a 

área que localizavam-se entre os quarteirões compreendidos pelas ruas 

Conselheiro Ramalho, São Domingos, Manuel Dutra e Rui Barbosa, a mais 

afetada com estas intervenções (Scarlatto, 1988; Paes, 1999).  

As transformações resultantes não foram apenas físicas, mas 

também, sociais. Muitas famílias que habitavam o Bexiga há gerações foram 

desapropriadas pelas obras e tantas outras deixaram o bairro em 

decorrência dos problemas decorrentes, entre eles o aumento do número 

de automóveis circulando pelas ruas do bairro, que também causaram um 

aumento da poluição do ar e sonora. Estas mudanças foram retratadas em 

um curta-metragem produzido pela cineasta Regina Jehra “Bexiga- Ano 

Zero”. O filme, lançado  1971,  aborda a chegada dos italianos para o bairro 

do Bexiga e a sua saída em decorrência das obras. O curta fez parte de um 

projeto intitulado “Brás, Bexiga e Barra Funda” que pretendia abordar 

questões relativas à imigração italiana em São Paulo focando neste três 

bairros. O curta mostra numa sequência de imagens as transformações 

ocorridas no bairro em decorrência das obras viárias realizadas no bairro 

na virada da década de 1960 para 1970. São registradas imagens internas 

das casas desapropriadas, algumas ocupadas momentaneamente por 

famílias sem teto, movimentações de terras, a elevação das pesadas 

estruturas de concreto do novo viaduto, terminando com uma cena aonde 

senhoras vestidas de preto, numa provável alusão as mammas italianas em 

luto, caminham nas vias do anel viário, sobre os destroços de seus antigos 

lares. A escolha do título do curta-metragem, “Bexiga – Ano Zero”, é 

sugestivo, a temporalidade do Bexiga segundo a cineasta poderia ser 
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seccionada por um antes e um pós construção do “Eixo Viário Leste-Oeste", 

tamanha as mudanças geradas.24  

 Num período imediato a realização das obras viárias no Bexiga, a 

prefeitura de São Paulo implementa a primeira Lei de Zoneamento em São 

Paulo em 197225. Posteriormente duas manchas da cidade, parte dos 

bairros da Luz26 e da Bela Vista,  foram classificadas como zonas de uso 

especiais Z8. No corpo da Lei 8. 328 de 3/12/75 as zonas especiais são 

caracterizadas  

 
(...) de modo geral, por abrigarem usos institucionais 
especiais ( por ex.  aeroportos) ou por se 
encontrarem  total ou parcialmente ocupada  ou, ainda, 
por estarem submetidas a intenso processo de 
transformação, sob impacto de vultosos investimentos 
públicos e da dinâmica da estruturação 
urbana.  Constituem,  portanto,  um ‘estoque’ de áreas do 
município a merecer um tratamento especial,  sob uma 
visão de conjunto do processo de desenvolvimento 
urbano,    que  estima-se a ordenar e controlar 
(Coletânea das leis e decretos de Parlamento,  uso e 
ocupação do solo  PMSP: 247  apud Scarlato, 1988: 238).  

 
Sendo os bairros da Luz e da Bela Vista especificadas no Capítulo VI na 
mesma lei  

 
(...) Estes dois bairros foram considerados pelas suas 
características,  como relevantes no processo de 
renovação urbana que se pretendia para São 
Paulo,  destaca-se, assim, no conjunto das áreas especiais 
- ‘com a presente propositura, altera-se 
fundamentalmente o papel das zonas especiais Z8.  De 
áreas  consideradas indefinidas ou congeladas,  passam a 
ser zonas estudadas de modo muito mais profundo e 

24 Este curta metragem foi exibido em mais de uma ocasião nos debates que aconteceram 
durante o processo do Concurso. Sua exibição gerou controvérsia entre os participantes, 
trataremos este episódio com mais profundidade adiante.  
25 A lei nº 7805, de 1/11/1972 foi posteriormente complementa pela Lei 8.328 de 
2/12/75 que versa zoneamentos especiais da cidade. As leis de zoneamento foram 
elaborados após a criação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI, criado 
através da Lei 7.688 de 30/12/1971. (Scarlato, 1988: 235). Para mais informações sobre o 
histórico das legislações urbanas no bairro ver Scarlato, 1988.  
26 O COGEP contratou o escritório Rino Levi Arquitetos Associados Ltda para realizar um 
estudo sobre a área designada “Z8-007 - Área da Luz”. O Estudo foi apresentado em 
dezembro de 1974 contendo oito volumes entre diagnósticos e proposições. 
Posteriormente foi lançado um livro, contendo um resumo do trabalho realizado, intitulado 
Área da Luz: renovação urbana em São Paulo, escrito pelos diretores de projeto do estudo: 
Roberto de Cerqueira Cesar, Luiz Roberto Carvalho Franco e Paulo Julio Valentino Bruna.   
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minucioso,  sendo objeto de um zoneamento baseado em 
micro-áreas (Coletânea das leis e decretos de 
Parlamento,  uso e ocupação do solo  PMSP: 241  apud 
Scarlato: 239). 

 

Para atender as propositivas do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado – PDDI e da Lei de zoneamento durante o governo municipal de 

Miguel Colassuono (1973-75), a Coordenadoria Geral de Planejamento – 

COGEP, junto com a Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 

propuseram um plano de desenvolvimento para o bairro da Bela Vista, 

englobando o território conhecido como Bexiga. Foi elaborada uma 

extensa  pesquisa sobre o bairro realizada entre  1973 e 1974, realizada 

pela CONSULTEC27, sendo posteriormente publicada em sete volumes que 

serviriam como base para os projetos a serem elaborados no bairro.28 No 

texto de abertura do primeiro volume dos estudos são propostas como 

Objetivos Gerais para o planos de intervenção: 

I - Promover melhoramentos urbanos dentro de uma 
operação combinada de renovação urbana e de 
integração Social. II - Contribuir para incrementar a 
qualidade da  vida urbana: - Preservando áreas que 
denotam a evolução histórica da cidade e valorizando a 
paisagem urbana; -Preservando sua personalidade sócio-
cultural; - Atraindo atividades altamente 
especializadas,  atendendo às exigências do centro 
principal do qual faz parte; - Vendo equipamentos não só 
de nível local mas também de nível compatível a função 
de centro principal; - Provendo facilidades de 
circulação;- Provendo novas unidades habitacionais; -

27 Sociedade Civil de Planejamento e Consultas  Técnicas LTDA. 
28 Entre os aspectos abordados na pesquisa estão presentes: uma caracterização física do 
território; sua evolução histórica; documentos fotográficos do casario existente; a definição 
das manchas de preservação e outros tipos de intervenção a serem efetuadas; os 
equipamentos sociais,  entre eles escolas e postos de saúde; a estrutura de serviços 
públicos básicos contendo informações obtidas junto à Sabesp, a Secretaria de Obras da 
Prefeitura do Município de São Paulo, Light, a Comgás e a Telesp;  um levantamento 
realizado do mobiliário urbano,  dos transportes e circulação e das chamadas mutilações 
urbanas - as cicatrizes urbanas geradas após as  grandes intervenções viárias realizadas 
alguns anos antes. Foi realizada também uma detalhada pesquisa sobre a caracterização 
socioeconômica da área compreendida como Z8-010, contendo informações sobre as 
características demográficas, socioeconômicas,  habitacionais,  a opinião dos moradores 
sobre  o estado Bexiga e suas aspirações de mudança para o  bairro.  Foram levantadas 
ainda as atividades econômicas terciárias e secundárias  estabelecidas na área,  sendo 
priorizadas  as cantinas e restaurantes, os teatros, os bares e casas noturnas,  as escolas de 
samba, as pensões  e hotéis. 
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Minimizando a relação de moradores e de atividades  
econômicas (COGEP Bela Vista: 1-5). 
  

 
Para além destes objetivos gerais  foram elencados uma série de 

objetivos setoriais dentre as seguintes temáticas:  habitação;  educação 

cultura e lazer;  saúde;  turismo;  circulação e transportes.  Algumas 

características contidas no estudo do projeto permaneceram também em 

propostas posteriores,  como subdivisão do bairro  em áreas 

consideradas  com particularidades próprias.  

Por vistorias constatou-se que dentro da Z8-010 existem 
pequenas áreas com características de ocupação bem 
distintas podendo então,  ser dividida em sub-áreas que 
apresentam homogeneidade no tipo de uso,  no 
dimensionamento dos lotes,  na conservação dos 
edifícios e no coeficiente de aproveitamento do solo. 
São  seis as sub-áreas:  Espigão; Grota, Cantinas; Baixada; 
Martiniano; Metrô (COGEP Bela Vista: 1-5). 

 

A partir dos estudos realizados pela CONSULTEC, o COGEP 

conjuntamente com a EMURB encomendaram três projetos de intervenção 

urbana para o Bexiga. Um plano de reurbanização para a sub-área da Grota, 

uma proposta de intervenção na rua 13 de Maio e um plano restauro na Vila 

Itororó. 

O projeto Parque da Grota (1973-75) de Paulo Mendes da Rocha e 

com a consultoria de Flávio Motta, Maria Ruth Amaral de Sampaio e 

Benedito Lima de Toledo, possuía entre suas diretrizes básicas a 

manutenção da população do bairro, o adensamento habitacional do 

mesmo, a criação de novos critérios de ocupação e uso do solo, o incentivo à 

atividades culturais, tanto para os moradores quanto para os possíveis 

turistas. Para tanto era prevista uma intervenção radical na área, 

preservando apenas edificações com mais de quatro pavimentos em bom 

estado de conservação e demolindo o restante das construções afim de 

abrir espaço para a implementação do projeto. Seriam construídas 984 

unidades de habitação distribuídos em dois edifícios em “lâmina” e quatro 

edifícios circulares de 15 andares, uma escola com capacidade de 1600 

alunos em dois turnos, um centro infantil (composto por uma creche, 

parque infantil e posto de saúde), um hotel com 300 leitos, um 
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estacionamento com capacidade de 1500 vagas e um centro de música 

popular e outras manifestações – garantindo um espaço próprio para a 

Escola de Samba da Vai-Vai.  No projeto também são priorizados o 

paisagismo e a criação de grandes áreas verdes aproveitando sobretudo as 

encostas presentes no lugar e ainda indicava um novo zoneamento para 

área29.   

O projeto restauração da Vila Itororó de Benedito Lima de Toledo, 

Claudio e Décio Tozzi, que contou ainda com a colaboração de Aracy Amaral 

e Roberto Burle Marx, propunha a transformação do conjunto da vila em 

um centro cultural, desalojando, portanto, os seus moradores. No texto do 

memorial a vila é apresentada como “deteriorada” descaracterizada pelas 

intervenções realizadas ao longo dos anos por seus moradores e propunha 

uma restauração que valorizasse sua característica “pitoresca”30.  Sobre o 

projeto da Vila Itororó Kara José comenta 

Ao considerar apenas o tipo de ocupação original do 
Bairro,  feita por italianos, o projeto negava dinâmica 
posterior de ocupação,  que engendrava elementos 
advindos de outras experiências culturais,  pertencentes 

29 Sobre o novo zoneamento era proposto:  “I. Área de Urbanização: A proposta é de 
manter os edifícios com mais de 4 pavimentos em ‘boas condições’, porém o uso do 
pavimento térreo e da sobreloja das edificações deveria ser alterado para uso comercial. II. 
Área de ordenação: para esta área haveria uma legislação específica que estabeleceria: os 
gabaritos em altura, os recuos e a ocupação dos térreos, sobrelojas e calçadas assim como 
os tipos de uso respectivos; obrigatoriedade do uso de pilotis no pavimento térreo para as 
edificações em altura, visando manter as visuais ao nível da rua, evitando, dessa forma, as 
ruas como paredes. Ocupação máxima de 30% para edificações de habitação e 70% quando 
para o comércio; eliminação dos muros junto às divisas do lote, pelo menos no recuo de 
frente, obrigatório; obrigatoriedade de um recuo de fundo a ser determinado dependendo 
da quadra em questão, o qual posteriormente poderá sofrer desapropriação por parte da 
prefeitura para jardins de meio de quadra e caminhos de pedestres; no topo das encostas 
da Grôta, os edifícios de habitação não deverão avançar demasiado sobre os fundos, 
evitando grandes obras de arrimo, onde só deverão ser permitidas garagens em um 
pavimento de subsolo sem paredes cegas voltadas para o vale” (Gianotto, 2014: 51).  
30 Sobre a valorização do caráter pitoresco presente no projeto Sarah Feldman e Ana 
Castro comentam: O ‘pitoresco’ da Vila é abordado também como forma de valorização do 
bairro, prevendo---se o aluguel das casas para usos culturais/comerciais como forma de 
auto---sustentação das ações. Ecoava---se vagamente as recomendações trabalhadas no 
‘Curso de Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos’ realizado em 
São Paulo em 1974, cujas ideias impactaram a concepção de um novo conceito de 
patrimônio cultural assumido no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artıśtico, 
Arqueológico e Turıśtico (CONDEPHAAT) a partir de 1975. Nesse curso, as aulas de Hugues 
de Varine---Bohan e de Carlos Augusto da Silva Telles teriam sido as responsáveis por 
divulgar a Carta de Veneza no contexto paulistano, mas também por introduzir a 
importância do reconhecimento de um potencial turıśtico – a partir dos exemplos 
franceses – no sentido da garantia da preservação.” (Feldman & Castro, 2017: 9).  
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a camadas recém  urbanizadas.  Além disso,  ao propor a 
completa troca de uso,  passava por cima da 
população  então residente,  que dependia da 
proximidade do Centro para trabalhar e dos baixos 
aluguéis possibilitados pela transformação dos edifícios 
em residências multifamiliares (Kara José, 2007:55). 

  

O projeto de intervenção da Rua 13 de Maio - elaborado pelos 

arquitetos Dalton de Luca, José Roberto P. Graciano e Ricardo Itsuo Ohtake -

, propunha a pedestrealização de um trecho da via, entre a avenida 

Brigadeiro Luiz Antonio e a rua Manoel Dutra, a requalificação das calçadas, 

a criação de duas novas praças e um estacionamento subterrâneo para 400 

veículos. Ainda era proposto a criação de passagens entre as ruas Rui 

Barbosa e 13 de Maio, utilizando-se os lotes vazios e estacionamentos, estas 

passagens funcionariam como pequenas praças e seriam ocupadas por 

mesas das cantinas adjacentes. Os duas praças propostas seriam utiladas 

também como um teatro ao ar livre, ao lado da escadaria da praça Don 

Orione, e cinema ao livre, localizada na esquina da 13 de Maio com a Manuel 

Dutra. A requalificação pretendida da 13 de Maio é caracteretizada como 

favorecendo as atividades comerciais voltadas para frequentadores 

externos do bairro, habitantes das proximidades do bairro e turistas. Este 

objetivo é evidenciado no memorial do projeto: 

 

Pela sua localização entre dois polos importantes da 
cidade e, ainda, a proximidade de vias de grande fluxo 
[...] permite que esta área tenha uma frequência muito 
grande da população da cidade para o tipo de lazer que 
caracterizou a Bela Vista. O presente projeto visa o 
aproveitamento das potencialidades da rua Treze de 
Maio no que se refere às atividades e ao seu espaço. 
Assim sendo, a rua Treze de Maio e as praças e as ruas 
que serão criadas internamente aos quarteirões serão 
dedicadas totalmente ao usufruto do pedestre e para  
ocupação pelas mesas das tradicionais cantinas. 
Contrapondo-se a esses espaços quebrados, é proposta a 
abertura de duas praças, possibilitando um diferente 
tipo de encontro e convivência e cuja ênfase seja uma 
profícua atividade cultural.31  
 

31 COGEP Bela Vista – PR.067. Projeto 13 de Maio. Mapa 1.  
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Nenhuma das três propostas para o bairro foi executada, porém, 

muitas de suas ideias acabaram repercutindo por anos, influenciando 

outras propostas de intervenções no Bairro, inclusive as apresentadas 

durante o Concurso de Ideias32.  O COGEP-Bela Vista foi marcado por um 

forte direcionamento de suas iniciativas aos interesses do mercado 

imobiliário e da iniciativa privada, na própria pesquisa elaborada foram 

consultadas construtoras e redes hoteleiras para investigar os potenciais 

econômicos do bairro. No texto que concluí esta investigação junto ao 

empresariado, incluído na publicação, são apresentados alguns argumentos 

deste setor sobre as possíveis modificações urbanas no Bexiga. 

 
Os empresários consideram a sub-área do Espigão e a 
parte mais alta da Grota  como zonas que acompanharão 
normalmente o desenvolvimento das áreas 
circunvizinhas,  principalmente a Av. Paulista,  sem a 
necessidade da adoção de medidas modificadoras (...)  no 
restante da área,  acreditam que nenhum empresário 
teria coragem de realizar,  nas condições atuais, um 
lançamento isolado  em virtude do baixo nível da 
vizinhança local,  existência de grande número de 
construções deteriorados (...)  que aliadas às dificuldades 
de compra de terrenos  de pequenas 
dimensões,  desestimularam qualquer  incorporador que 
prefere atuar em outras áreas da cidade que oferecem 
melhores condições para o sucesso do empreendimento 
imobiliário (...)  Todos os empresários  foram unânimes 
em defender a necessidade de reurbanização da região 
(...)  alguns mais radicais sugeriram a demolição total de 
tudo até então existente,  com exceção da sub-área do 
Espigão e da Grota (COGEP Bela Vista – 016: 7-3 e 7-4).  

 

Neste trecho além de explicitar-se algumas características 

consideradas pelo empresariado como um entrave à entrada de grandes 

investimentos privados no bairro, tais como, o “baixo nível da vizinhança”, a 

‘dificuldade de compra de terrenos”, etc, explicitam uma modalidade de 

relação do Estado com a iniciativa privada na formulação de políticas 

urbanas.  

32 Propostas como por exemplo da construção do estacionamento ao lado da Praça Don 
Orione, a pedestralização da rua 13 de maio ou a transformação da Vila Itororó num centro 
cultural.  
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Alguns elementos contidos nos diversos projetos e intervenções 

urbanas recuperados são importantes para a compreensão dos Concursos 

por permitirem pensar as políticas públicas em termos de continuidades e 

descontinuidades e não como ruptura ou abandono. Estes elementos 

demonstram uma descontinuidade na compreensão do papel do Estado na 

gestão do território urbano mas também revelam certas continuidades de 

interpretação do Bexiga e das propostas de intervenção propostas para o 

bairro.  No caso do concurso elaborado durante a administração de Jânio 

Quadros a proximidade da administração pública com os interesses do 

setor privado são mais evidentes, a prefeitura  facilitaria a entrada 

de  investimentos privados no bairro principalmente direcionados para os 

mercados imobiliário e turístico. Apesar do desenvolvimento histórico do 

Bexiga constituir-se como uma expansão urbana a partir do centro histórico 

de São Paulo e ser considerado por décadas como uma área periférica deste 

(Scheneck, 2010; Lanna, 2011), em ambos os casos apresentados o Bexiga é 

considerado parte do centro e esta divisão também se manterá na proposta 

do Concurso da administração Erundina. Em ambos os projetos, COGEP e a 

proposta de Concurso da administração Quadros, o Bexiga é considerado 

como uma área de expansão do mercado imobiliário, principalmente por 

localizar-se entre o centro da cidade e a Avenida Paulista. Porém para 

efetuar esta expansão era necessária que algumas medidas fossem 

consideradas como prioritárias para a atração de investimentos privados, 

visto que algumas características materiais e sociais do bairro, como por 

exemplo a existência  de lotes  estreitos e longos, e a presença de cortiços 

eram consideradas pelo mercado imobiliário como fatores de degradação e 

portanto espantariam  novos moradores,  almejados sobretudo de uma 

classe média e média-alta. Uma das medidas propostas é o desalojamento 

dos moradores dos cortiços, no entanto, mantendo-os no bairro com a 

construção de novos edifícios, como foi proposto no projeto do Parque da 

Grota. Os edifícios antigos, portanto, não são considerados 

compatíveis  com a presença de moradores de baixa renda.  A recuperação 

destes é direcionada sobretudo a novos usos que valorizassem as atividades 

turísticas e/ou terciárias compatíveis com as atividades do centro. A 
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provável realização destes projetos mobilizou setores da sociedade 

preocupados com a preservação patrimônio arquitetônico, cultural e social 

do Bexiga.  

A realização do Inventário Geral do Patrimônio da Bela Vista 

(IGEPAC) realizado posteriormente pelo DPH também está relacionado com 

as propostas encomendadas pelo COGEP. Em 1985 o Departamento do 

Patrimônio Histórico realizou um extenso trabalho de inventariação dos 

bens de interesse histórico no bairro, já se reconhecendo um interesse por 

sua preservação (Baffi, 2006). O Inventário Geral do Patrimônio Ambiental 

e Cultural – Bela Vista (IGEPAC-Bela Vista), teve sua metodologia 

estabelecida pelo DPH entre 1982 e 1983, sendo a Liberdade o primeiro 

bairro inventariado em 1983. O IGEPAC foi um modelo de inventariação 

que pretendia identificar as características de cada bairro propondo uma 

preservação para além do bem material. No caso do IGEPAC da Bela Vista  

O trabalho tratou de levantar os edifícios mais 
significativos do ponto de vista histórico-arquitetônico, 
reconhecer os elementos urbanos caracterizadores 
locais, identificando conjuntos urbanos, além de levantar 
elementos construtivos, edificações e estruturas de valor 
ambiental, bem como componentes urbanos 
geomorfológicos como escadarias, muros de arrimo, 
encostas e coberturas vegetais existentes no bairro 
(SOMEKH, Nádia, 2016: 235). 

 

O IGEPAC forneceu não só embasamentos históricos para o Concurso do 

Bexiga, mas também a definição da área de atuação do mesmo. 

 

 

1.3. Novos olhares para o centro da cidade  
 

 A ideia de realizar um concurso para o bairro do Bexiga foi retomada 

durante os primeiros meses da administração de Luiza Erundina, a criação 

do Concurso Nacional de Ideias para a Renovação e Preservação do Bexiga 

foi anunciada em maio de 198933, sendo oficialmente lançado através de 

33 Jornal da Bela Vista, 18/06/1989. 
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uma portaria publicada no Diário Oficial do Município em junho de 198934 e 

tendo seu regulamento publicado em fevereiro de 199035. A recuperação da 

ideia de realizar um concurso para o Bexiga foi condicionada, sobretudo, à 

três direcionamentos políticos do governo petista: o aumento da 

participação popular na elaboração e controle de políticas públicas; a 

proposta de descentralização administrativa e o investimento de recursos 

em intervenções no centro da cidade. Tanto a questão da participação 

quanto da descentralização eram direcionamentos presentes nas Diretrizes 

Gerais no Plano de Governo para 1989: 

1. Colocar o governo a serviço da coletividade e não de 
interesses minoritários; 2.  orientar a aplicação de 
recursos públicos municipais com vistas a solucionar os 
graves problemas sociais; 3. reorientar a política 
tributária municipal, fazendo recair maior peso sobre as 
classes de renda mais alta; 4. reestruturar 
administração municipal,  visando a racionalização e 
moralização administrativa; 5.  exercer o governo 
com transparência e participação 
popular,  colocando o governo municipal a serviço 
das lutas por liberdade e democracia. 
6.  democratizar o aparelho administrativo através 
da criação de mecanismos de participação e controle 
popular e da descentralização administrativa; 
7.  estimular e fortalecer a organização da 
população; 8.  desenvolver ações amplas, como a 
articulação de uma Frente de Prefeitos,  no sentido de 
defender os municípios que,  como São 
Paulo,  encontram-se em difícil situação financeira.36  
 

 A participação popular foi tema e busca central em praticamente 

todas as iniciativas e ações da gestão petista. Dialogando com as diretrizes 

gerais e programáticas do Partido dos Trabalhadores a gestão Erundina 

associava a ideia de participação popular com a perspectiva de um governo 

para todos. Estas perspectiva procurava atrair e garantir a adesão à sua 

gestão não apenas dos setores populares e trabalhadores mas também dos 

diversos segmentos empresariais. Estes segmentos foram conclamados a 

participar da gestão seja porque teriam parte de suas preocupações 

34 Diário Oficial do Município de São Paulo, nº 116, 24 de junho de 1989. 
35 Diário Oficial do Município de São Paulo, nº 33, 17 de fevereiro de 1990. 
36 Publicação, O Poder em São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo, 1992: 134. Grifos 
nossos. 
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reconhecidas, numa ideia ampliada de cidadania e democracia, seja porque 

"a gestão procurou mobilizar recursos privados, inclusive de origem 

empresarial,  para complementar os escassos recursos públicos destinados 

a atender o grande número de vítimas da crise econômica que atingiu o país 

durante nossa gestão. Esta mobilização se deu por meio dos canais de 

Participação Popular que foram criados.” (Singer, 1996: 243). Paul Singer 

ainda afirma que “A grande lição que ficou da experiência do primeiro 

governo de esquerda da maior cidade do país foi a de participação popular 

só pode significar participação de todas as classes em fóruns 

representativos de negociação de interesses contrapostos.” (Singer, 1996: 

243. Grifos autor).  

 A descentralização administrativa foi um dos temas da plataforma 

política e resultou na criação de uma Secretaria Especial da Reforma 

Administrativa, assim como em uma ampliação dos canais de comunicação 

entre a sociedade e o Estado e um fortalecimento dos poderes locais. Nesta 

perspectiva tratava-se de ouvir e reconhecer as diferenças que constituíam 

a cidade e, simultaneamente, de reconceituar as práticas de planejamento 

procurando romper a  

 
distância que separa a esfera técnica do planejamento da 
esfera política da gestão; é necessário aproximar os 
conflitos e bases do cotidiano das grandes diretrizes e 
princípios de organização da cidade. É preciso também 
abrir a discussão dos padrões e normas de apropriação 
do espaço para interlocução dos agentes diretamente 
envolvidos na disputa por ele. É preciso, finalmente, 
desmistificar o plano de longo prazo, deixando de 
atribuir a ele o papel mágico de consertar a 
desordem,  pois nenhum plano estratégico,  por  mais 
tecnicamente bem feito, conseguirá já instituíram a 
transformação estrutural da cidade37  

 

 Os debates sobre a destinação dos investimentos e as formas de 

priorizacão das áreas centrais também nos ajudam a compreender as 

noções de participação e descentralização praticadas pela gestão. Logo após 

37 Publicação São Paulo Crise e Mudança, Prefeitura de São Paulo, s/data: 215. 
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a eleição de Luiza Erundina em 1988 são realizadas uma série de debates 

internos a gestão bem como no Partido dos Trabalhadores sobre quais 

deveriam ser as prioridades de investimentos públicos a serem 

encampados pela nova administração. A prefeita eleita junto com alguns 

técnicos defendiam que o centro da cidade deveria ser uma área prioritária, 

porém esta decisão não foi isenta de grandes debates. Uma parte dos 

militantes do PT não concordava com a proposta por compreender que o 

centro historicamente já havia recebido grandes investimentos públicos. Na 

visão destes, um governo eleito pelos trabalhadores deveria priorizar as 

ações nas regiões periféricas. (Couto, 1999). Em contraposição, a lógica 

defendida por Erundina era que o centro era um espaço majoritariamente 

ocupado pelos setores mais pobres da população e pela classe trabalhadora 

que passava grande parte do dia no centro da cidade. O vice-presidente da 

Emurb na época, Robert Mac Fadden, afirmou sobre o interesse da 

prefeitura de investir-se no centro.    

(...) em nosso entender essa postura não era 
contraditória. É que o habitante da periferia trabalha no 
centro da cidade. E a análise desse fato proporcionou 
clareza ideológica que dava suporte à justificativa para 
investir na área central. Nesse quadro, constatamos que 
houve um equívoco na gestão Mário Covas, que abandou 
o centro da cidade, sob o entendimento, errôneo, de que 
aqui estava tudo pronto e seria melhor, portanto, 
investir na periferia. A administração dele não percebeu 
que os moradores de uma metrópole como São Paulo 
ocupavam a cidade dinamicamente: de dia, em um lugar; 
à noite, em outro (Mac Fadden, 1991: 52). 
 

 O objetivo de intervir no centro, portanto, era além de garantir um 

espaço com qualidade ambiental e cultura acessível no cotidiano da 

população, também garantir uma presença simbólica do poder público.  

A Empresa Municipal de Urbanização, desempenhou um papel 

bastante significativo no processo de retomada de investimentos públicos 

no centro durante a gestão Erundina, sendo responsável por uma série de 

obras de restruturação e planejamento urbano na área, entre elas o projeto 

de reurbanização do Vale do Anhangabaú, o Projeto Eixo Sé-Arouche e o 

Concurso de Ideias do Bexiga.  
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A Emurb foi criada em 1971 durante a prefeitura de José Carlos de 

Figueiredo Ferraz inicialmente para “facilitar” a execução de obras de 

reurbanização nas áreas localizadas ao longo da primeira linha de metrô da 

cidade, que encontrava-se em construção, e mais tarde para apoiar e 

viabilizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de 

São Paulo – PPDI/SP38. Sua criação estaria relacionada principalmente à 

conjuntura política de então  

(...) quando, após 1968, o quadro político propiciado pelo 
esvaziamento do Legislativo ocorre uma centralização  de 
decisões nas mão do Poder Executivo e uma 
descentralização de execução das políticas propostas. Essa 
descentralização significou a multiplicação de unidade 
regionais – de responsabilidade dos estados e municípios 
– executoras de políticas deliberadas e coordenadas por 
unidades centrais, com consequente fortalecimento do 
poder central em detrimento dos governos estaduais e 
municipais (Heck, 2004: 91).  
 

A Emurb foi organizada como uma empresa privada de carácter 

público, ou seja, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 

patrimônio próprio e autonomia administrativa39 . Possuí como objetivo 

principal, expresso na lei que a criou, “a execução de programas de 

desenvolvimento de áreas urbanas, bem como de planos de renovação das 

que se apresentarem em processo de deterioração, elaborados, uns e 

outros, pelos órgãos próprios da prefeitura, e aprovados previamente pela 

Câmara Municipal”40. Dispondo de uma pluralidade de objetivos em seu 

estatuto, a Emurb tornou-se um órgão com atuação bastante flexível, 

realizando ao longo dos anos uma multiplicidade de intervenções e obras 

determinadas, evidentemente, a partir do governo municipal do momento.  

Após a eleição de Luiza Erundina a Emurb passa por um processo de 

reorganização, a empresa encontrava-se praticamente paralisada em 

consequência de um processo de desmontagem realizado durante a 

administração de Jânio Quadros (Heck, 2004). Para ocupar a diretoria da 

38 Aprovado pela Lei nº 7.688 de 30 de dezembro de 1971.  
39 Regulamento interno da empresa através do Decreto nº 9.836 de 07 de fevereiro de 
1972. 
40 Lei 7.670  de 24 de novembro de 1971. 
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empresa foram indicados técnicos oriundos sobretudo da Companhia do 

Metrô, sendo a presidência exercida pelo engenheiro civil José Vitor 

Soalheiro Couto e a vice-presidência pelo arquiteto Roberto Mac Fadden. A 

primeira ação da nova diretoria foi o estabelecimento de uma comissão 

para apurar o estado do órgão, apresentando após três meses um 

diagnóstico. Foram suspensas algumas obras viárias iniciadas na gestão 

anterior e outras tiveram o ritmo de execução reduzidos devido tanto ao 

alto custo de que demandavam do cofre público quanto por um 

entendimento político da gestão de que elas não seriam prioritárias para a 

cidade. Apenas as obras dos túneis sob o parque Ibirapuera (atual túnel 

Ayrton Senna), e do Anhangabaú tiveram sua continuidade garantidas tanto 

por estarem em adiantado estágio de execução quanto  porque a sua 

suspensão poderia infringir graves danos estruturais.  

 A Emurb passou então priorizar obras de requalificação urbana, 

tanto no centro quanto na periferia da cidade, criou o Centro de 

Desenvolvimentos Urbanos e Comunitários (Cedec)41, e a desenvolveu 

planos para Operações Urbanas. Desta forma foram propostos um grande 

número de intervenções na área central, sendo que algumas destas foram 

projetos resgatados de gestões anteriores. Os exemplos sucintamente 

analisados a seguir são apenas uma amostra dos projetos pensados para a 

área central.  

Um primeiro movimento de retomada do centro pelo governo 

Erundina foi a decisão de transferir a sede administrativa para Palácio das 

Indústrias, localizado do Parque D. Pedro II, movimento enquadrado dentro 

da ideia de se restaurar também uma “centralidade simbólica do poder” 

(Fenelon: 1995). O centro da cidade foi a partir da década de 1960 

perdendo as sedes dos poderes administrativos. A primeira a deixar o 

centro foi justamente a prefeitura que em 1961 foi transferida para o 

Pavilhão Padre Manuel da Nobrega no parque do Ibirapuera. Em 1965 é a 

41 A Cedec configurou-se como um centro de pesquisa de projetos, materiais e processos, 
desenvolvendo tecnologias de estruturas pré-moldadas de argamassa armada a partir da 
reciclagem de entulho. As estruturas foram utilizadas desde a fabricação de mobiliário 
urbano à construção de escolas.   
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sede do governo do estado que muda-se do antigo Palácio dos Campos 

Elísios, localizado no bairro homônimo, para o novo Palácio do 

Bandeirantes no bairro do Morumbi. E em 1968 Assembleia Legislativa foi 

transferida do antigo Palácio das Indústrias para o Palácio 9 de Julho no 

Parque Ibirapuera.  

O projeto de restauração do Palácio42 foi realizado pela arquiteta 

ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. Além da restauração era prevista a demolição 

do viaduto Diário Popular e a construção de uma nova ala. O objetivo das 

intervenções era a criação de um novo espaço público, onde a população 

era convidada a frequentar a sede da municipalidade. 

A Nova Ala será, com suas modernas instalações, o 
centro vital da Prefeitura da cidade, com sua forma de 
‘êxedra’, aberta do lado da cidade com grande fachada de 
vidro; o lado voltado para o parque não tem abertura 
nenhuma, constituindo-se num grande ‘jardim-vertical 
(...), enquanto o Palácio não será como são em geral os 
edifícios de administração pública que impedem a 
participação da vida popular em um ambiente que, 
afinal, é dedicado a ela. Terá, então, áreas para a 
recreação infantil como teatro de bonecos, música, 
merenda, etc., grande restaurante-choperia, área de 
exposições variadas, auditório. Enfim, toda a Nova 
Prefeitura será aberta à visitação pública (Bardi, 2009: 
178). 
 

A finalização das obras de restauração só ocorreu no final da gestão 

de Erundina, sendo o seu sucessor Paulo Maluf (1993-1996) o primeiro 

ocupante da nova sede administrativa do município. A demolição do 

viaduto Diário Popular chegou a ser iniciada, porém por determinação da 

Justiça as obras foram suspensas, Maluf iria posteriormente “restaurar” o 

viaduto e cercar a área envoltória do palácio (Fenelon, 1995). A nova ala 

jamais foi construída.  

O Projeto Eixo Sé - Arouche43 foi idealizado com o objetivo de 

melhorar as condições dos espaços públicos e da paisagem urbana de um 

42 Durante a gestão Erundina também foram restaurados no centro da cidade o Teatro 
Municipal, a Biblioteca Mario de Andrade, a Casa nº1, a Casa da Marquesa de Santos, a Casa 
das Retortas e o edifício Ramos de Azevedo.  
43 Instituído pelo Decreto 29.851 de 21 de junho de 1991.  
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eixo viário que ia da Praça da Sé ao Largo do Arouche, propondo a criação 

de uma linguagem de intervenção urbanística contínua entre o centro velho 

e o centro novo, bem como um diálogo com as intervenções urbanas que 

estavam sendo realizadas no Vale do Anhangabaú. Inspirando-se na 

experiência do Corredor Cultural44 do Rio de Janeiro, o projeto Sé-Arouche 

propôs a criação de parcerias com os moradores, usuários e proprietários 

de imóveis da região para recuperar e manter os imóveis de valor histórico-

cultural (Sant’Anna, 2004). O processo realizou uma campanha de 

convencimento dos proprietários, sendo ofertados em troca da adesão 

descontos no IPTU. O projeto foi apenas parcialmente completado, sendo 

que as intervenções mais significativas ocorreram na avenida Vieira de 

Carvalho e no Largo do Arouche. Nestes locais os comerciantes “arcaram 

com os custos de remanejamento de anúncios, recomposições de fachadas e 

doação de plantas. As demais intervenções, como recomposição de calçadas, 

substituição de iluminação e paisagismo, ficaram a cargo da Prefeitura” 

(Sant’Anna, 2004).  

O projeto de reurbanização do Vale do Anhangabaú iniciado durante 

o governo de Reynaldo de Barros foi retomado durante a gestão Erundina, 

porém com algumas modificações. A primeira ação feita foi a renegociação 

dos contratados firmados nas gestões anteriores, o que possibilitou uma 

redução de cerca de 40% dos custos (Mac Fadden, 1992). A segunda 

alteração foi uma modificação no sistema de circulação do projeto original, 

que previa a construção de um viaduto sobre o vale, sendo este eliminado 

por ser considerado desnecessário.  

Diante da falta de recursos financeiros municipais para a conclusão 

das inúmeras obras previstas para o centro, a prefeitura implementou um 

novo instrumento urbanístico: a Operação Urbana Anhangabaú45. A leitura 

44 Abordaremos sobre o Corredor Cultural posteriormente neste mesmo capítulo.    
45 Lei nº 11.090 de 1991. No corpo da lei a operação é compreendida como “um conjunto 
de intervenções coordenadas pela Prefeitura, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, visando a melhoria e 
valorização ambiental da área de influência imediata do Vale do Anhangabaú”. No que 
versa sobre o património cultural a lei possuía como um dos objetivos o incentivo a 
preservação do património histórico, cultural e ambiental urbano, propondo o uso de 
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positiva que a Emurb fazia das vantagens deste instrumento estaria em seu 

suposto autofinanciamento 

(...) fazendo com que os empreendedores paguem por 
uma obra de seu interesse, sem destinar ‘recursos 
públicos para uma obra que não é uma prioridade social 
para cidade.’ Em tese, seria essa a parceria: o poder 
público atua como ‘indutor’ ou ‘regulador’, participa da 
valorização que concede ao setor privado através dos 
incentivos ao receber como contrapartida parte dos 
ganhos adicionais, utiliza esses recursos para pagar as 
obras de melhoramento no próprio local, e assim o setor 
privado custeia os investimentos urbanos que são de seu 
próprio interesse (Fix, 2001: 78).  

Eram previstos três mecanismos para incentivar os investimentos 

privados e assim obter recursos para as obras da prefeitura:  

O primeiro criou a possibilidade de flexibilização da 
legislação vigente, e, consequentemente um maior 
aproveitamento do solo e a regularização de 
intervenções, em troca do pagamento de uma 
contrapartida financeira ao município. O segundo 
instituiu a transferência do potencial construtivo de 
imóveis de valor histórico para outras zonas da cidade, 
condicionadas à restauração do bem preservado, e o 
terceiro possibilitou a cessão onerosa de espaço aéreo e 
subterrâneo na área delimitada (Sant’Anna, 2004: 184). 
 

Porém, a participação do setor privado não ocorreu. A prefeitura 

teve que arcar com investimentos próprios, e muitas das propostas de 

intervenção que seriam financiadas através desta operação, acabaram não 

sendo realizadas. Uma das possíveis interpretações da falta de interesse do 

mercado imobiliário na Operação seria a sua menor rentabilidade em 

relação a outras áreas da cidade.  A preservação do patrimônio cultural na 

região ficou restrita a algumas intervenções realizadas em imóveis públicos, 

como o Teatro Municipal, e posteriormente, já no final de seu mandato, a 

prefeita iria aprovar uma resolução do Compresp pelo tombamento de 293 

“mecanismos que propiciem obras de conservação e restauro dos edifícios de interesse 
histórico, arquitetônico e cultural”, entre eles a transferência de potencial construtivo, 
inclusive para áreas localizadas fora da Operação.  
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imóveis na região46, sendo protegidos outros 258 através das zonas 

envoltórias definidas (Carmona, 2008).  

A escolha de se utilizar a Operação Urbana como forma de obtenção 

de recursos extras pela prefeitura foi bastante criticada pela base política 

da gestão, que compreendia a operação como uma aliança da prefeitura 

com os interesses do mercado financeiro. Esta aproximação  

(...) significaria ao PT um perigoso gesto de aproximação a 
algumas teses caras à ideologia neoliberal, tais quais à da 
inserção ativa da iniciativa privada, enquanto 
corresponsável pelos planos e projetos voltados às 
implementações das diversas intervenções na área, 
causando um mal estar no âmbito das esquerdas mais 
dogmáticas, o que incorrerá na necessidade de uma 
defesa, muitas vezes enfática, por parte do corpo técnico 
municipal (...) (Couto, 1999: 170). 

Numa entrevista concedida à Mariana Fix, Roberto Mac Fadden afirmaria 

em defesa da utilização das Operações Urbanas que  

(...) um dos problemas da esquerda é justamente o fato 
de não conseguir implantar os planos que por ela são 
elaborados: foi a gestão seguinte (Maluf) que pôs em 
prática os projetos urbanos do PT, como as Operações 
Urbanas Faria Lima e Água Espraiada, mas de forma 
distorcida, ou seja, com a suspenção dos fins sociais. (...) 
é característico o fato de os governos de esquerda 
usarem as empresas públicas como ‘empresas de 
pensamento’ e os governos de direita as usares como 
“instrumentos de ação”(Mac Fadden in: Fix, 2001: 81). 

 

O Concurso Nacional de Ideias para a Renovação e Preservação do 

Bexiga diferenciava-se destas ações realizadas pela Emurb no centro de São 

Paulo, tais intervenções no centro embora se valessem de novos 

instrumentos jurídicos, como o da Operações Urbanas, não conseguiram 

aprofundar a questão da participação democrática em suas formulações. 

46 Resolução nº 37 de dezembro de 1992. Sendo os motivos expressos pelo tombamento 
do conjunto: “Considerando o valor histórico, social e urbanıśtico representado pelos 
vários modos de organização do espaço urbano que compõem a área central da cidade de 
São Paulo, destacando-se o Vale do Anhangabaú́; Considerando o significado paisagístico e 
ambiental assumido pelo Vale do Anhangabaú́ ao longo da história da cidade de São Paulo; 
e Considerando o valor histórico-arquitetônico, ambiental e afetivo de diversos imóveis 
localizados na área do Vale do Anhangabaú́ e vizinhanças.” 
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Foram sobretudo projetos formulados por técnicos da prefeitura, ou 

arquitetos-urbanistas contratados por ela, sem a realização de consultas à 

população.  

 

 

1.4. O Concurso Nacional de Ideias para a Renovação e 

Preservação do Bexiga (1989-1992) 

 

 Na apresentação de “A Cidade, O Homem – uma identidade” - 

documento entregue as equipes inscritas no Concurso, contendo o edital do 

concurso com informações sobre o bairro e o resumo dos debates 

realizados, é destacada que a singularidade do concurso deve-se pela 

participação dos cidadãos tanto no processo preparatório quanto na 

decisão final. Esta participação era vista como inovadora no país.  

A Prefeitura ao tomar esta iniciativa, se contrapõe à 
urbanização ilegítima, conduzida pelos grandes grupos 
privados que realizam a reurbanização ‘terra arrasada’, 
com a conivência sistemática dos que têm ocupado o 
governo municipal. É compromisso da atual 
Administração utilizar e ampliar todo e qualquer canal de 
efetiva participação nas decisões sobre a cidade ao maior 
número possível de cidadãos, de modo a garantir um 
radical processo democrático na gestão da cidade (Emurb, 
1990: 1)  
 

 No regulamento são apresentados a comissão organizadora do 

concurso, o processo de inscrição das equipes; o papel dos consultores do 

concurso – sendo eles Pedro Cury, José Magalhães Jr, Célia da Rocha Paes e 

Sarah Feldman -, as normas de apresentação dos trabalhos, que não 

poderiam conter elementos de identificação de autoria, os critérios de 

julgamento e finalmente a divulgação dos resultados.  O concurso foi 

coordenado por diferentes órgãos municipais, sendo membros do Grupo 

Coordenador: Célia da Rocha Paes da Empresa Municipal de Urbanização 

(EMURB); Sarah Feldman da secretaria de Planejamento (SEMPLA); 

Mirthes S. Baffi da Habitação (SEHAB); Leila Diegoli da Cultura (SMC); Cesar 
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Nascimento da Administração Regional da Sé (AR-Sé); Pedro Cury e José 

Magalhães Jr. do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Seção São Paulo (IAB-

SP) e Berthalina Alves Costa do Sindicato dos Arquitetos do Brasil – Seção 

São Paulo (SASP). 

 O júri foi composto por: Antônio Carlos Sant’Ana, arquiteto-COHAB; 

Otília Arantes, filósofa-USP; Aziz Ab’Saber, geógrafo-USP; Benedito Lima de 

Toledo, arquiteto-USP; José Paulo de Bem, arquiteto-EMURB; Ruth Zein, 

arquiteta-Revista Projeto; Ulpiano Bezerra de Menezes, antropólogo-Museu 

Paulista; Joaquim Guedes, arquiteto-USP; e Edgar De Decca, historiador-

UNICAMP. O júri era responsável pela avaliação de todas as propostas 

entregues com base em critérios pré-estabelecidos, verificando se as 

mesmas se adequavam ao edital podendo também desclassificar qualquer 

trabalho que não estaria de acordo com o edital ou o regulamento do 

concurso. Os critérios de julgamento das propostas de trabalhos forma 

definidos conforme: 1- a conceituação geral; 2 – o plano físico territorial; 3 – 

intervenções pontuais; 4 – os instrumentos jurídicos que viabilizariam as 

intervenções propostas.         

Para a composição das equipes participantes foi aberta a inclusão de 

qualquer cidadão, não determinando-se nenhuma exigência profissional 

com exceção do coordenador, que deveria ser graduado em arquitetura. 

Esta decisão propôs-se a garantir a participação de diversos campos 

profissionais, inclusive de não graduados, nas equipes com o objetivo de 

representar uma maior pluralidade de interpretação da realidade do bairro, 

bem como, na elaboração das propostas. “Deve-se resgatar o conceito de 

que a cidade é algo mais complexo que seu espaço físico”47. Argumento 

semelhante ao utilizado na defesa da inclusão de outros profissionais que 

não fossem graduados em arquitetura e urbanismo na composição do corpo 

de jurados, este deveria ser também formado por “elementos de outras 

áreas que guardem uma relação estreita com os aspectos culturais e sociais 

da cidade. Além disso, deve haver a participação direta no júri dos 

47 A Cidade, O Homem – Uma identidade: 14. 
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representantes da população da área”48. Embora posteriormente possa ser 

verificada a presença de uma multidisciplinaridade no corpo de jurados não 

foi incluída a presença de um representante do bairro, que deveria ser 

escolhido no final dos seminários, não sendo possível verificar na 

documentação analisada os motivos de sua retirada.       

 No capítulo “A Cidade e os Cidadãos – Uma identidade”, texto 

incluído no edital publicado no Diário Oficial do Município, são 

apresentadas algumas das visões políticas da administração, o modo como 

se visualizava a construção de uma cidade e da cidadania.  

O Governo Popular governa para toda a sociedade e para 
toda a cidade. Tem propostas para todos os cidadãos, 
segundo a visão geral de mundo dos trabalhadores, que 
incorpora os valores permanentes construídos pela 
humanidade. Oferece uma ‘proposta de cidade’, não 
somente para os trabalhadores, mas um projeto de como 
trabalhadores querem a cidade para todos os homens e 
mulheres da cidade. Ocupa um lugar destacado no centro 
do programa da administração, a incorporação de 
projetos, práticas políticas e administrativas e obras, que 
se fundamentam no acúmulo de valores que executam o 
movimento do sujeito particular – individual em direção a 
uma configuração do homem humano. (Emurb, 1990: 10) 

À esta visão foram descritas algumas das premissas do concurso: 

O Concurso [...] será o exercício de novas relações entre o 
poder institucional e os cidadãos, onde a prática da 
democracia caminhará no sentido da afirmação da 
cidadania enquanto o fazer a cidade. [...] A ideia é que a 
cidade é dos cidadãos e deve ser “construída” por eles. 
Isso traz como consequência que o processo de 
reurbanização proposto deve ter como ponto inicial a 
manutenção de seus atuais moradores e trabalhadores na 
área, se essa for a vontade expressa de cada um deles. [...] 
A figura de consulta à população deve avançar para um 
amplo processo de participação e deliberação, que 
apontará as características a serem adotadas para a 
evolução da área em questão, em suas várias esferas. 
(Emurb, 1990: 11) 
  

 Foram apresentados três principais motivos para o Bexiga ser o 

bairro escolhido para tal proposta de intervenção: o primeiro deles foi de 

que o bairro possuiria um “carisma” na cidade por causa de uma séria de 

48 Idem.  
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fatores, tais como, a presença de uma cultura negra e italiana e os produtos 

culturais da interação destes povos, a existência de “bolsões de construções 

antigas, muitas de inegável valor histórico e cultural”, da grande 

concentração de cantinas, cafés, bares e teatros na região, que contribuem 

para uma imensa vida noturna e uma população que possui relativa 

organização com potencial de desenvolvimento. Em segundo lugar, pelos 

perigos relativos à entrada violenta de especuladores imobiliários que 

cobiçariam esta porção central com bastante potencial para verticalização, 

que sendo feita sem a intervenção do poder público levaria a expulsão dos 

moradores tradicionais. E em terceiro lugar pela “existência de uma certa 

articulação política via partidos e associações de moradores, de 

manifestações culturais articuladas [...], [que] constituem uma ‘matéria-

prima’ que pode desempenhar papel importante na efervescência do 

debate.”(Emurb, 1990: 13).  

 Finalmente são descritas as etapas do concurso, desde a organização 

de seminários públicos, passando pela ampla divulgação do próprio 

concurso clamando à participação das pessoas do bairro e finalmente 

expondo as exigências requeridas nas propostas a serem apresentados. Os 

trabalhos das equipes deveriam  

(...) incorporar as exigências de preservação e valorização 
do patrimônio ambiental urbano, a normatização das 
alterações do uso e ocupação do solo, não privilegiando a 
especulação, reafirmando o conceito de renovação urbana 
enquanto processo que integra a ação do poder público e 
dos cidadãos. (Emurb, 1990: 13) 

 

Neste trecho novamente é explicitada tanto a necessidade de preservação 

quanto a renovação do bairro atendendo principalmente a interesses 

coletivos em detrimento de interesses especulativos.  

 

1.5.  Conclusões 
 

Observando os documentos refrentes ao concurso elaborado pela 

admistração petista e comparando-os com os referentes a primeira versão 
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da criação do Concurso para o Bexiga, ainda na gestão de Jânio Quadros 

(1986-1988), pode-se observar que diferenças fundamentais residem na 

questão da participação direta da população, como também, na ampliação 

dos conceitos de planejamento urbano e de concurso público.  

Na publicação A Cidade, O Homem – Uma Identidade foram 

destacados também três pontos, qualificados como polêmicos, que 

surgiram desde o lançamento do primeiro edital. O primeiro seria sobre a 

não exigência da documentação profissional para os participantes, com 

exceção dos coordenadores das equipes que deveriam ser credenciados no 

CREA. Esta não exigência de formação acadêmica dos membros das equipes 

que participariam do concurso junto com a exigência de ao menos um outro 

profissional que não fosse arquiteto nas equipes geraram reclamações de 

alguns arquitetos à comissão organizadora. O segundo ponto levantado 

seria sobre a composição interdisciplinar do júri. O terceiro ponto seria o 

próprio processo decisório do concurso, composto de duas fases, a primeira 

sendo realizada pelo júri e o segundo por voto direto das pessoas com 

vínculo de moradia, trabalho ou propriedade no Bexiga. Estes três pontos 

polêmicos são também os elementos que diferenciam os dois concursos. O 

Concurso, reelaborado durante o governo Erundina, ampliou a 

possibilidade de composição das equipes participantes para além de 

arquitetos, tornou o júri técnico mais diversificado, incluindo outros 

profissionais, além de tornar através do voto popular a decisão final de 

quais propostas seriam implementadas. Outra diferença foi a inclusão do 

sindicato dos arquitetos na comissão organizadora. A inclusão do Sindicado 

dos Arquitetos pode ser compreendida como consequência da aproximação 

das concepções políticas dos membros desta instituição, o presidente do 

sindicado em 1989 era Nabil Bonduki49, com a gestão do Partido dos 

Trabalhadores. 

Ainda sobre os projetos realizados pela Emurb no centro pode-se 

aferir a distinção entre estes e o Concurso em documentos identificados 

49 Bounduki também ocupou o cargo de Superintendente de Habitação Popular do 
município de São Paulo durante a administração Erundina, sendo o coordenador do 
Programa de Habitação de Interesse Social. 
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durante a pesquisa. Na conclusão do parecer da Comissão de Política 

Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal sobre o 

projeto de lei da Operação Urbana do Vale do Anhangabaú, faz-se uma 

crítica a forma como a Operação Urbana foi elaborada  

A proposta do Executivo [...], peca por sua timidez seja na 
concepção do Projeto (implementação de alguns 
calçadões e bulevares; restauro de esculturas) como na 
captação de recursos para a sua execução. O centro velho 
deve ser objeto de recuperação como um todo e não 
apenas no perímetro estipulado na propositura. A forma 
de executa-la, ao nosso ver, deveria ser precedida por 
um concurso público, tal qual está sendo feito na 
Reurbanização do Bexiga, permitindo, assim, amplo 
debate com a comunidade afetada pelo 
empreendimento.50  
 

Nesta declaração estão expressos ao menos dois dos elementos 

constitutivos do Concurso do Bexiga que pode configura-lo como original 

em relação às outras intervenções: 1) Sua constituição como um concurso 

nacional público; 2) A realização de debates com a população local afetada 

para fomentar a reflexão sobre as características do bairro e os anseios da 

população sobre as mudanças e permanências desejadas. Pode-se elencar 

outros elementos constitutivos do concurso que caminham nesta 

compreensão, como por exemplo: 1) a decisão de buscar soluções para a 

permanência da população local no bairro; 2) a tentativa de aproximar a 

preservação com renovação urbana, criando-se novos mecanismos de 

incentivo à preservação e a transformação urbana e 3) propor uma 

descentralização do poder, e consequentemente uma aproximação deste 

com a população, através da criação do Escritório do Bexiga. Elementos 

evidenciados pela arquiteta Sarah Feldman, integrante da comissão 

organizadora do concurso, na fase final do Concurso 

50  O parecer 1072/90, assinado por José Ferreira do Nascimento (PST), Lídia 
Correa(PMDB), Irene Cardozo(PT), José Guilherme Gianetti (PMDB) e Marcos Mendonça 
(PSDB), está anexado no Projeto de Lei 226. O documento ainda concluí que “(...) já que o 
poder público está propondo investir recursos na área do Vale do Anhangabaú, desviando, 
dessa forma, a aplicação dos mesmos em outras obras sociais, deveria estar prevista na 
propositura da questão a cobrança de Contribuição de Melhoria para a área influenciada 
por esta reurbanização”. 

 65 

                                                 



O Concurso de Ideias (...) teve um caráter bastante 
peculiar, pois não se organizou enquanto concurso onde 
se objetivava a selecionar um projeto acabado, vinculado 
a um programa rapidamente preestabelecido. Muito pelo 
contrário, foi formulado como um concurso onde se 
desejava, em detrimento de detalhes, valorizar soluções 
referenciadas nas especificidades de um ‘lugar’ da 
cidade. Nesse sentido, foram estabelecidos alguns 
princípios que deveriam ser considerados pelos 
concorrentes, tais como: compatibilização dos processos 
de transformação e preservação do bairro, manutenção 
da população moradora, mínimo remanejamento viário 
etc. Subjacente a essa formulação estava a intenção de 
abrir espaço para propostas que questionassem, por 
outro lado o raciocínio esquemático sobre o fato urbano 
favorecido pelas experiências de planejamento das 
últimas décadas e, por outro, os instrumentos e códigos 
que estas experiências produziram (Feldman, 1991: 80). 

 

 Alguns autores da historiografia consultada identificam estes 

elementos como inspirados em experiências anteriores, tanto nacionais 

quando exteriores, sendo o Caso de Bolonha e o Corredor Cultural os mais 

frequentemente lembrados.   

O Plano para o Centro de Bolonha foi uma experiência realizada na 

cidade italiana a partir de 1969 que contou com novas metodologias de 

intervenção em conjuntos urbanos, centrando-se na participação da 

população no processo de recuperação dos imóveis históricos e na criação 

de meios que garantiriam a permanência dos moradores nos locais.  

(...) três formas de atuação foram fundamentais para o 
sucesso inicial da intervenção: a condução do 
crescimento da cidade no período pós-guerra; a 
implantação de um sistema decisório descentralizado, 
baseado na formação de conselhos comunitários 
articuladores da administração municipal do bairro e 
com poder de decisão; e a formação de uma nova 
metodologia de atuação no centro histórico, que 
consistia em duas partes: a) a definição de critérios a 
serem seguidos para adaptação da tipologia 
arquitetônica às necessidades da vida moderna, sem 
destruir as características originais do centro; b) o 
estabelecimento do princípio de que conservação 
também significa conservação cultural, ou seja, 
preservar a população residente e sua cultura. (Kara 
José, 2007: 43)  
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O Plano para o Centro de Bolonha transformou-se em um marco dentre as 

politicas de intervenção em centros históricos, principalmente por seu 

caráter inclusivo.    

 O outro caso inspirador foi o projeto Corredor Cultural desenvolvido 

na cidade do Rio de Janeiro. Os primeiros estudos para o projeto foram 

elaborados em 1979 pela Secretaria Municipal de Planejamento, durante a 

gestão de Israel Klabin, e em 1983 foram criados o Grupo Executivo51 e a 

delimitação da Zona Especial52 que faria parte do projeto, compreendendo 

três núcleos: as zonas da Lapa e da Cinelândia; O Saara e os arredores do 

Campo de Santana; a Praça XV e parte do Largo da Carioca. Formalizado no 

momento que a especulação imobiliária atuante na região central da cidade 

já havia destruído importantes exemplares arquitetônicos, as demolições 

realizadas na Avenida Rio Branco são um exemplar trágico, o projeto do 

Corredor Cultural estruturou-se como uma tentativa de enfrentamento às 

“praticas de substituição longamente estabelecidas no centro e a propor 

que se assumisse como fato a falta de demanda de expansão da Área Central 

de Negócios modernizada” (Sant’Anna, 2004). Desta maneira o projeto 

possuía inicialmente uma dupla intenção, a de reforçar a função cultural no 

centro, que estava perdendo certa importância causada pela migração de 

atividades culturais para a zona sul carioca, e a de contribuir para a 

manutenção das atividades tradicionais de comércio popular de varejo, 

consideradas importantes para a vitalidade da região53.  

  Um dos elementos mais marcantes do processo foi a metodologia de 

ação  empreendida, que se distanciava bastante das práticas 

preservacionistas realizadas  no Brasil até então. Objetivo principal era 

preservar a morfologia urbana e as práticas sociais realizadas na área 

evitando se transformar em uma preservação esteticista ou fachadista. Para 

subsidiar estes objetivos o projeto contava com um conjunto amplo de 

51 Portaria nº 11 de 11 de junho de 1983.  
52 Decreto nº 4.141 de 14 de julho de 1983. 
53 A estes motivos iniciais foram se acrescentando outros enfoques e práticas ao longo de 
sua existência, que não descaracterizaram por completo o projeto. 
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instrumentos que eram compreendidos como complementares e que 

deveriam se ajustar caso a caso. Entre estes instrumentos se propôs a  

a revisão da legislatura urbanística, a gravação do uso 
recreativo e cultural para alguns logradouros, a 
concessão de incentivos fiscais, a criação de linhas de 
crédito, a programação de atividades e intervenções 
de desenho urbano, com instalação de mobiliário 
urbano e programação visual (Sant’Anna, 2004: 120).  

   

 A busca de uma preservação que respeitasse as diversas camadas de 

historicidade materializadas em sua trama urbana e sua apropriação por 

diversos usos fez com que o projeto operacionalizasse com o conceito de 

uma preservação dinâmica. Aliando deste modo nas normas criadas o 

incentivo à recuperação e preservação por parte dos proprietários 

interessados54, a possibilidade de manutenção dos usos existentes e a 

liberação para a  transformação de imóveis que não fossem considerados de 

interessantes à preservação. Grande parte da gestão do projeto ficou sobre 

responsabilidade do Escritório Técnico do Corredor Cultural, que atuava 

conjuntamente com outros órgãos da prefeitura municipal no controle e 

apoio aos proprietários das zonas delimitadas. O projeto Corredor Cultural 

passou por algumas mudanças nos anos seguintes à sua implementação em 

83, as propostas de investimento direto do Estado não foram realizadas por 

exemplo, mas continua em operação. Uma de suas consequência positivas 

foi a criação das Áreas de Proteção do Ambiente Construído – APACs, 

incluídas no Plano Diretor de 1992.  

 Estes dois casos são importantes para a análise do Concurso de 

Ideias do Bexiga por demonstrarem que o seu processo também foi 

marcado por um diálogo com outas referências de intervenções urbanas em 

curso, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, que possuíam parâmetros 

calcados na participação da população afetada e critérios de salvaguarda e 

restauro que priorizassem o social em detrimento ao puramente estético e 

fachadista. O trânsito destes atores - a ida de Feldman e Antônio Claudio 

54 A participação dos proprietários era voluntária, sendo que um dos incentivos ficais 
dados era isenção IPTU. 

 68 

                                                 



Fonseca, da Secretaria da Administrações Regionais, à Bologna 55  e 

posteriormente a participação do primeiro coordenador do Corredor 

Cultural, o arquiteto Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, em um debate 

ocorrido durante o processo do concurso -, demonstra uma intensidade na 

trocas de ideias presente neste período.  

 Antes de encerrar este capítulo e seguir com a análise mais 

aprofundada do Concurso de Ideias propriamente, seria oportuno sublinhar 

algumas considerações.  Como espera-se ter conseguido demostrar, o 

Concurso Nacional de Ideias para a Preservação e Renovação Urbana do 

Bexiga não foi originalmente concebido na administração Erundina. Apesar 

de ter-se transformado, como uma proposta mais “radicalmente” 

democrática, alinhada à ideologia petista, ou melhor, à concepção de 

setores do então governo petista da cidade de São Paulo, o Concurso já 

possuía um histórico. Fazia parte de um movimento mais amplo de 

propostas e reflexões presentes no contexto de redemocratização. Estavam 

na pauta do dia: a crítica ao planejamento urbano, a questão da cidadania 

na construção das cidades; a democratização dos processos decisórios, o 

direito à moradia, à memória, enfim, reflexões relacionadas sobretudo o a o 

direito à cidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Segundo relato de Sarah Feldman durante a banca de qualificação do presente 
mestrado, sua ida estava relacionada com uma perspectiva da administração Erundina em 
firmar um acordo com o governo da Emília-Romanha, governada pelo Partido Comunista 
desde o final da década de 1940 Porém a viagem ocorreu no final de 1989 quando o 
Concurso de Ideias já estava ocorrendo.  
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1.6. Figuras 
 
 
 
 

 
 

1.01. Diário Popular 10/06/89 (Acervo SP-Urbanismo) 
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1.02. Subdivisões do Bexiga de acordo com o estudo da Coordenadoria Geral 
de Planejamento Urbano (COGEP).  (Fonte: Giannotto, 2014) 

 

 
1.03. Área limite do concurso sobre base do Igepac Bela-Vista. (Fonte: 
Giannotto, 2014) 
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O Processo  
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O desenvolvimento do Concurso foi um longo processo constituído 

por várias etapas. Após o anúncio de criação do Concurso em maio de 1989, 

foram levantados recursos junto à iniciativa privada para financiar parte do 

processo, viabilizar a impressão de materiais gráficos e impressos, a vinda 

de palestrantes, etc. A adesão da iniciativa privada, entretanto, não pode ser 

verificada na documentação do concurso, mas a reiteração de sua 

participação reafirma as noções de cidadania, democracia e participação, 

que fundamentam o discurso político da gestão Erundina, notadamente na 

área da cultura. 

 No início do processo foram realizados dez seminários abertos à 

população para discutir diversos aspectos sobre o Bexiga e levantar as 

demandas locais que deveriam ser trabalhadas pelos grupos concorrentes. 

Estes debates temáticos, definidos pela comissão organizadora, contaram 

com a exposição de vários profissionais ligados às questões urbanas bem 

como lideranças locais e foram realizados entre outubro e dezembro de 

1989 em diversos locais do bairro. Os debates foram divulgados pelo Bexiga 

através de cartazes e faixas estendidas em suas principais vias, as rádios e 

imprensa locais também contribuíram para a sua divulgação. Porém a 

divulgação foi realizada “de forma precária”, como afirmou a própria 

coordenadora do Concurso, sendo realizada “em cima da hora” e com pouca 

campanha para explicar a importância do ciclo de debates.56  

Na tabela a seguir estão esquematizados os seminários ocorridos: 

 

Dia Tema Palestrantes Local 

28/10/1989 
às 

15 horas 

Quem são os 
donos do 
Bexiga? 

Raquel Rolnik – diretora da SEMPLA; Luiz 
Kohara e Ana Beatriz Freitas de Mattos - 

Centro Gaspar Dias de Direitos Humanos; 
Francisco Zaggani Neto – CRECI. 

Teatro 
Zaccar

o 

56 Célia da Rocha Paes,transcrição do seminário “Quem são os donos do Bexiga?”.  
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30/10/1989 
às 

20 horas 

Bairro 
central 

Haim Gruspum – médico e escritor; 
Amália Inês Geraiges de Leme – Profa. 

Dep. Geografia USP; Francisco Capuano 
Scarlatto - Prof. Dep. Geografia USP 

Teatro 
CENAR

T  

08/11/1989 
às 

19 horas 

A memória 
do Bexiga 

Armando Puglisi –Museu do Bixiga; 
Carlos Lemos –Prof. FAU-USP; Ricardo 

Marques – Diretor faculdade de 
Arquitetura PUC – Campinas.  

Museu 
do 

Bixiga 

9/11/1989 
às 

20 horas 

O Bexiga do 
futuro 

Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, arq. 
Coordenador Cultural do RioARTE; 
Joaquim Guedes – Prof. FAU-USP. Dona 
Olimpia – representante dos moradores dos 
cortiços do Bexiga 

 

Bar 
Piu-Piu 

18/11/1989 
às 

15 horas 

O desenho 
do Bexiga 

José Celso Martines Correa, Teatrólogo; 
Décio Tozzi – arquiteto; Antônio Carlos 

Sant’Anna - diretor técnico COHAB. 

Teatro 
Oficina 

20/11/1989 
às 

19:30 horas 

O Bexiga dia 
e noite 

Cícero Nascimento (Ciro) – diretor da 
Escola de Samba da Vai-Vai; José 

Guilherme Magnani - antropólogo e 
diretor da divisão de pesquisa do Centro 

Cultural São Paulo; Carlos Amadeu 
Botelho Byington - psicanalista.  

Café 
do 

Bexiga 

27/11/1989 
às 

20 horas 

O público e o 
privado 

Edgar de Decca - Prof. Historia Unicamp; 
Vicente Trevas-Administrador da 

Regional da Sé; Cacá Rosset –teatrólogo 

Igreja 
da 

Achipo
rita  

30/11/1989 
às 

20 horas 

A gestão da 
cidade 

Arnaldo Madeira -vereador PSDB; César 
Nascimento - sociólogo e assessor 

administrativo da Regional da Sé, Rolnald 
E. M. Y. Dumani - arquiteto, diretor de 

legislação urbana SECOVI. 

Escola 
de 

Samba 
da Vai-

Vai 

02/12/1989 
às 

15 horas 

Viabilidade 
de um plano 

Henrique Fingermann – engenheiro, fiscal 
da Secretária Municipal de Finanças; 

Marina Heck – arquiteta, assessora de 
pesquisas do CDH; Marilu – arquiteta da 

SEHAB. 

Teatro 
Zaccar

o 
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08/12/1989 
às 

20 horas 

Transformaç
ão e 

preservação 

Hugo Segawa – arquiteto, colaborador da 
Revista Projeto; Ulpiano Bezerra de 

Menezes, antropólogo e diretor do Museu 
Paulista; Marilena Chauí, filosofa e 

secretária municipal da cultura.  

Cantin
a 

Ropert
o 

 

A escolha dos participantes demostrou uma preocupação da 

comissão organizadora em garantir pluralidade de profissionais não apenas 

diretamente atuantes em questões urbanas ou relacionadas à arquitetura e 

o urbanismo. Analisando o material disponível sobre os seminários - falas e 

debates, pode-se reconhecer que apesar dos seminários terem sido 

organizados em torno de temas pré-estabelecidos algumas questões e 

problemáticas transpassaram todos os eventos, tanto expostas pelos 

palestrantes convidados quanto pelo público participantes: as questões da 

moradia, dos cortiços, da permanência da população no bairro, a 

preocupação pela preservação da memória e das tradições materiais e 

imateriais do Bexiga, questões identitária do bairro e o próprio processo do 

Concurso. Sobre o processo do Concurso, foram levantadas questões  

relacionadas à participação ou à ausência de moradores nos debates, a 

dificuldade de compreensão do público em decorrência da linguagem 

utilizada pelos palestrantes e sobre a falta de divulgação dos debates. Ou 

seja problematizava-se os limites e possibilidades do próprio processo 

participativo, eixo central de todo o processo na perspectiva da gestão 

municipal. 

Em cada um destes temas afloraram tensões entre os diversos atores 

presentes. Tensões internas entre os moradores do bairro, entre os 

moradores e o poder público, internas entre o poder público e entre o 

poder público e os especialistas. Portanto trata-se de um campo sem 

consenso, o que pode indicar a razão da dificuldade tanto da 

implementação do projeto vencedor do concurso quanto do próprio 

processo participativo defendido pela administração petista. Aliada a falta 

de consenso imperante durante todo o andamento do Concurso, soma-se a 

falta de experiências democráticas no Brasil, o que contribuiu para a baixa 
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adesão da população, as tensões e divergências sobre como conduzir o 

processo.  

Neste capítulo abordaremos suscintamente alguns dos tópicos que 

transpassaram todos os seminários. A exposição destes temas mostra-se 

relevante não apenas por sua recorrência mas, também, porque 

demonstram a multiplicidade das expectativas dos diferentes atores 

envolvidos. Optamos por desenvolver o tema da questão da construção da 

memória e identidade do Bexiga mais profundamente por duas razões: este 

tema foi o que gerou maiores divergências e disputas não somente durante 

os debates mas também em todo o processo do Concurso; este tema é 

central para compreender as posições acerca da preservação do patrimônio 

cultural57 do bairro. Para o desenvolvimento da análise destes temas não 

utilizou-se somente as transcrições dos debates mas também foram 

utilizados documentos diversos, entre eles matérias jornalísticas, relatos de 

moradores presentes em outras pesquisas realizadas sobre o Bexiga, filmes, 

fotografias e o material produzido pelos organizadores. Uma gama plural e 

vasta de documentos que pretendeu nos auxiliar a recuperar os debates, 

contrapontos e eventuais convergências entorno dos temas tratados. 

 

 

2.1. Moradia e permanência 
 

 As questões envolvendo o direito dos moradores do Bexiga à 

permanecerem no bairro e os problemas relacionados à habitação e aos 

cortiços foram profundamente debatidos em todos os eventos, tanto pelos 

palestrantes quanto pelo público participante. O seminário “Viabilidade de 

um Plano” que abordou mais diretamente os problemas relacionados à 

moradia coletiva e os cortiços, foi o que conseguiu atrair um maior número 

57 A preocupação com a preservação do património cultural foi um dos temas centrais nas 
discussões dos seminários e em toda a extensão processo do Concurso. Constituindo um 
dos objetivos do Concurso, o tema mostrou-se uma grande preocupação dos próprios 
moradores e também da imprenssa, sobretudo após a iniciativa do Conpresp em abrir o 
processo de tombamento do bairro – iremos analisar a questão patrimonial conjuntamente 
com a abertura do tombamento do Bexiga com mais profundidade no capítulo 3. 
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de pessoas, segundo a coordenação do Concurso. As manifestações dos 

poucos moradores de cortiço que compareceram nas palestras demonstram 

um temor em relação ao Concurso  

 

Bom, em resumo a gente quer uma garantia para todo 
esse pessoal trabalhar, ter uma creche para o bairro 
todo. Queremos melhorias no cortiço. Não despejando a 
gente para qualquer lugar, entendeu? Queremos uma 
melhoria, para morar decentemente. A maioria de nós 
trabalha aqui no bairro. Vocês sabem disso,  que na 
periferia não tem trabalho. A gente  vai para a periferia, a 
gente vem trabalhar aqui no bairro. Então essas pessoas 
não tem recurso nenhum de ser jogada. Então é um 
direito da gente. A gente quer mais creche,  uma moradia 
que dê para a gente morar, mas não que tira a gente. 
Porque estão fazendo isso… (Morador não 
identificado.Transcrição seminário Viabilidade de um 
Plano).58  

 

Gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu não 
sei se vocês vão poder me responder. Qual é o motivo de 
você querer tirar os moradores do Bixiga? (Morador não 
identificado. Transcrição seminário Viabilidade de um 
Plano.) 

 

As palavras revitalização e reurbanização, muitas vezes 

compreendidas como sinônimas, geraram grande apreensão pela população 

local, são termos que foram utilizados nos projetos anteriores ao Concurso 

– as obras viárias, os projetos do COGEP, entre outros. A percepção era que 

estas obras tinham destruído aspectos importantes da história do bairro, 

atraído moradores “indesejáveis”e provocado e ampliado problemas 

relacionados à moradia. Muitas das intervenções dos palestrantes 

direcionavam-se à tentativa de desconstruir essa compreensão e indicar 

que os objetivos do Concurso iriam no sentido inverso dos temores dos 

moradores. O Concurso, segundo seus organizadores, não possuía como 

obtivo a remoção e realojamento forçado dos moradores para outros 

58 Nas transcrições dos seminários e debates, documentação salvaguardada no 
acervo da SP-Urbanismo, não foram nomeados todos os moradores que fizeram 
intervenções, sendo apenas identificados como “morador”.  
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bairros da cidade, havia sido criado “para e com” a população do Bexiga, 

afim de solucionar os seus problemas.  

 Os cortiços foram lembrados pelos palestrantes não só como uma 

das características marcantes do Bexiga, mas também por constituir um 

grande desafio a ser enfrentado pelos projetos que viriam a ser 

desenvolvidos. Portanto, se por um lado os cortiços não poderiam ser 

simplesmente apagados da paisagem, por outro não deveria ser tolerada a 

situação de precariedade material e social em que se encontravam.  

(...) Não precisa falar que a ocupação sob a forma de 
cortiço é uma ocupação tradicional do bairro,  quer dizer, 
tem uma boa parte do bairro foi (sic) edificada para ser 
moradia coletiva, então isso não tem nada a ver com o 
processo chamado de degradação ou deteriorização 
urbana que alguma coisa que era bárbara,  famosa, linda e 
rica se transformou em moradia popular 
degradada,  não,  o Bixiga foi construído com moradias 
coletivas desde o começo, esta é uma característica do 
bairro,  não é uma degradação do bairro nem é um desvio 
de função ou de finalidade do bairro e é interessante que a 
população, que são os garçons, os guardadores, os 
trabalhadores nesses usos comerciais do bairro são hoje a 
população que mora nessas habitações coletivas e essa 
primeira geração de imigrantes no processo contínuo de 
absorção, acabou se deslocando do bairro como local de 
moradia, uma parte,  outra parte ainda permanece aqui 
(...)59  

 

A própria definição de cortiço e o número destes estabelecimentos 

no bairro foi tema de controversa. Na primeira reunião, Ana Beatriz Freitas 

de Mattos, representante do Centro Gaspar Dias de Direitos Humanos, 

apresentou o número de 672 edifícios no bairro que poderiam ser 

considerados cortiços - quantidade alcançada através de uma pesquisa 

conduzida por ela com o objetivo de verificar as condições destas moradias. 

Após sua exposição este número foi contestado por Armando Puglisi, que 

não concordava com a definição de cortiço de Mattos. Em sua fala no nono 

seminário, Marilu, arquiteta da SEHAB afirmou que a  

Na realidade,  a propósito da pesquisa (...) segundo a 
qual a Bela Vista e o Bexiga teria em torno de 600 
casarões foi constatado este ano,  numa investigação 

59 Fala de Raquel Rolnik no seminário Quem são os donos do Bexiga? 
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rápida que a gente fez,  que eles estariam em torno de 
320.  E de julho para cá a gente já viu uma diminuição de 
20% desses casarões. O que representa uma aceleração 
na velocidade de expulsão dessa população,  antes que 
sejam garantidos os seus direitos. 

 

Importante destacar que quando Marilu apresenta os resultados da 

pesquisa e problematiza as consequências do Concurso para a população 

moradora dos cortiços. Ela assume a associação entre cortiços e uso de 

casarões que, de moradias unifamiliares foram reapropriados por novas 

formas de ocupação. Este recorte associa cortiço e degradação urbana e 

esquece que, na constituição do bairro, cortiços eram forma de ocupação, 

precárias sem dúvida, dos lotes e regradas pela municipalidade. São 

sentidos diversos de compreensão das dinâmicas do bairro e das suas 

condições de moradia. Para além desta questão a palestrante afirma que o 

concurso está gerando alguns problemas para eles, sendo necessário saber 

o que representa realizar um concurso e suas consequências para a 

população na área, dizendo que outros agentes do processo possuem meios 

para se prepararem, mas, para a população encortiçada o concurso poderia 

gerar efeitos negativos, afirmando que após o anúncio do concurso houve 

um aumento dos alugueis, o que acarretaria um processo de expulsão dessa 

população.60  

 Os moradores dos cortiços, por outro lado, são identificados por 

alguns segmentos de moradores do Bexiga como indivíduos que não 

possuíam um vínculo de pertencimento com o Bexiga. Na compreensão de 

alguns moradores, auto-identificados como mais tradicionais, os moradores 

dos cortiços não criavam “raízes” no bairro, estavam em constante 

movimento pela cidade e como eles seriam em sua maioria de “fora”, de 

fora do bairro ou cidade de São Paulo, não se preocupavam com o 

preservação das tradições do Bexiga e com o seu destino.  

60 No mesmo momento que ocorria o concurso, outras iniciativas em relação aos cortiços 
estavam sendo elaboradas pelo do poder publico como o “Programa Habitacional para a 
População de baixa renda na região central” da SEHAB e a promulgação da  LEI MOURA 
CORTIÇOS  em 13 de dezembro 1990. 
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Os que estão aqui, dentro dos cortiços, mal acomodados, 
dessas residências que realmente não choca ao entrar, 
lastimavelmente o poder público também não toma 
nenhuma providência para sanar essa falha. A maioria, 
realmente, são de nordestinos que está aqui. Gente que 
não tem afinidade com bairro. Porque eles vem aqui, são 
gente muito comportada, trabalhadoras, mas ele vem aqui 
fazer o pé-de-meia deles. Eles vem,  trabalham, ficam 
dentro do bairro, não tem espaço pra ir pra lugar nenhum, 
quando eles formam o seu pé de meia, eles voltam para 
sua região. Conviver com seus pares,  lá.  Então eles não 
tem uma identidade, não tem aquele amor que 
nós,  poucos moradores que restou do bairro temos por 
este bairro. (Orlando, morador do bairro, participante do 
debate O Público e o Privado).  

 

Entretanto, na mesma intervenção, Orlando, defende a permanência 

dos moradores dos cortiços no bairro e propõe que a prefeitura, em 

conjunto com os donos dos imóveis, revitalizem os edifícios. Apesar desta 

defesa explicita-se aqui uma tensão central e cotidiana no bairro entre 

moradores que mobilizam a tradição como forma de exclusão. 

O entendimento que os encortiçados não criavam “laços” com o 

bairro não foi totalmente compartilhado entre os moradores mais antigos 

do Bexiga, houve defensores dos habitantes dos cortiços e que defenderam 

que estes fazem parte do bairro e seriam, dessa forma, “de dentro”. Esta 

defesa explicita a tensão entre os próprios moradores. Quem seriam os 

habitantes legítimos do Bexiga e, portanto, legitimados à opinarem e 

participarem do processo do Concurso?  

As propostas de enfrentamento da questão de moradia foram 

bastante diversas. Desde a defesa da demolição total de todos os cortiços, 

portanto dos casarões já que, como dissemos havia esta superposicão entre 

cortiços e casarões,  para construir-se edifícios de habitação social quanto a 

parceria entre o poder público e os proprietários destes imóveis para a sua 

recuperação afim de garantir maiores condições de qualidade de vida.  

(...) é uma questão [sobre cortiços] porém que passa por 
um conjunto de discussões coletivas de modo que a 
decisão sobre este problema não seja uma decisão 
meramente do técnico, não seja uma decisão meramente 
do poder público, mas seja uma decisão discutida e 
negociada entre técnicos, poder público, moradores e 
usuários da região. (Emurb, 1990: 48) 
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Marina Heck, socióloga e assessora de pesquisas CDH, sugere a 

implantação de um plano de aluguel de interesse social, aumentando a 

oferta de moradias à preços acessíveis. Segundo Heck para que a 

implantação desse plano galgasse sucesso seria necessária uma grande 

intervenção do Estado, não só para construir novas habitações ou reformar 

as antigas, mas também para gerir os alugueis, com a vantagem de que a 

população do Bexiga não rejeitaria pagar aluguel para permanecer no 

centro.  

 

 

2.2. A participação em debate 
 

Nos debates a questão da participação e da democracia apareceu 

tanto para a solução dos problemas relacionados a moradia, quanto ao 

planejamento urbano e ao papel do arquiteto - urbanista.  

 

Eu situo o concurso do Bexiga numa perspectiva piloto 
de pensar como o planejamento de pedaços da cidade 
pode ser feito por aqueles que produzem, consomem e 
usam estes pedaços da cidade (...). Isto é uma virada do 
ponto de vista da concepção de planejamento que pensa 
que a definição dos destinos da cidade têm que depender 
fundamentalmente de quem usa a cidade e de quem 
produz a cidade. (...) O Bexiga é um bairro constituído de 
uma colagem de paixões, daí eu achar muito difícil um 
plano para o bexiga que não considere a iniciativa e a 
paixão dos grupos e indivíduos que compõem a sua 
comunidade. (Expoente não identificado, Emurb, 1990: 
38) 
 

Em outra fala sobre a importância do Concurso em criar novas formas de 

relação entre o privado e o público a questão da cidadania é retomada. 

 
E aí o elemento fundamental disto é a construção e a 
expansão da cidadania. Neste sentido este processo que 
a Prefeitura de São Paulo juntamente com alguns 
parceiros da sociedade civil estão conduzindo, 
certamente deve ter como um dos seus eixos não só a 
reciclagem da materialidade deste bairro mas a 
reconstrução e eu diria, de uma forma mais forte, a 
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construção do que eu chamaria da cidadania deste 
bairro. (Expoente não identificado, Emurb, 1990: 72) 
 

Mais de uma vez a pouca participação dos moradores nos processos 

de discussão foi tema das discussões. Moradores conclamavam seus 

vizinhos a participarem evocando a importância de usar espaços abertos ao 

debate público como forma de melhorar as condições de vida. 

 
Eu só espero que esses amigos, que morem que nem eu, 
cheguem aqui e apresentem os seus problemas, 
apresentem a sua situação. E venham participar com a 
gente para poder mudar. Se é que vocês pensam que 
alguma coisa pode melhorar. Se vocês pensam que nada 
pode melhorar, fiquem nas suas casas e durmam, 
assistam televisão, ou façam alguma coisa.61 

 

  A baixa participação dos moradores foi também um problema 

apresentado durante as intervenções e também por políticos da oposição. O 

presidente do diretório do PSDB da Bela Vista, José Roberto Waler, realizou 

uma intervenção durante os seminários sobre o processo de consulta à 

população. “A gente vê aqui uma quantidade relativamente pequena de 

pessoas”, e questiona se esse número reduzido da população do bairro 

acabe exercendo uma pressão sobre a Câmara municipal. “Nós não 

podemos partir do princípio de que esta consulta vai dar legitimidade a 

quem quer que seja. Isso não é real. Seria bom que fosse. Mas não é.” A 

arquiteta Sarah Feldman, que compunha a mesa, respondeu que o processo 

do Concurso de Ideias era importante porque existia a questão 

participativa, ao contrário de planos urbanísticos antecessores, que eram 

apenas decididos apenas entre técnicos e burocratas. “Nós acreditamos que 

o papel de construir a democracia neste país é um papel difícil mesmo” e 

conclui: “Nós sabemos que o processo tem uma, vamos dizer, legitimidade 

entre aspas mesmo, muito relativa, no sentido de representar a população 

como um todo. Mas ainda preferimos essa pouca participação a nenhuma.” 

Além da intervenção de José Roberto Waler, presidente do diretório 

do PSDB da Bela Vista durante os seminários, durante todo o processo do 

61 Moradora não identificada.  

 82 

                                                 



Concurso políticos de oposição ao governo compareceram nos espaços 

participativos. O vereador Arnaldo de Abreu Madeira, PSDB, participou 

como palestrante no seminário sobre “A gestão da cidade” realizado na 

Escola de Samba da Vai-Vai e Fábio Feldman, deputado federal pelo PSDB, 

participou do debate “O desenho do Bexiga”, aonde expressa   

Acho muito importante debatermos a gestão da cidade 
por meio de um concurso. Isto representa um avanço nas 
relações com a comunidade. É bem verdade que será 
inevitável o surgimento de contradições, como por 
exemplo o interesse imobiliário. Agora, entendendo que, 
mesmo dentro de um processo de valorização dos 
imóveis, precisamos acoplar a preservação. Daí a 
importância de um processo que debata os problemas 
aberta e francamente. É importante surgir um Bexiga 
que conviva com todas as tendências e qualquer solução 
tem que contemplar o conjunto do bairro.62  
 

José Claudinei Patrício da Silva morador da Freguesia do Ó mas 

frequentador do Bexiga e carnavalesco da Vai-Vai comenta sobre a baixa 

participação nos seminários  

Sinto que o pessoal da comunidade deveria ter 
participado mais dos debates. A população não 
compareceu em peso, mas o processo do concurso me 
parece bastante justo, principalmente porque garante o 
direito do cidadão se expressar (sic) e também porque 
caberá à própria população definir qual o projeto que 
será o vencedor. Acredito que, se o debate for levado 
para mais próximo da comunidade, como por exemplo 
um encontro na Escola de Samba Vai-Vai antes de um 
ensaio, o resultado poderá ser melhor que o obtido.63   

 

 A participação da população foi, de todas as formas, reconhecida 

como tema central do Concurso. Seja pelas críticas, defesas ou demandas 

reconhecia-se neste ponto uma novidade com potenciais transformadores 

da proposta apresentada. Nesse sentido é importante olhar mais 

atentamente para a questão colocada por José da Silva sobre a relação entre 

os lugares de debate e a participação, ou seja a compreensão do espaço e do 

uso da cidade como questão política. Assumindo o argumento de José da 

Silva sobre a baixa participação da população nos seminários, conferindo a 

62 Boletim Nº4, primeira quinzena de dezembro 1989. 
63 Boletim Nº4, primeira quinzena de dezembro 1989. 
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este resultado pelo fato de os seminários não estarem pertos da 

“comunidade”, pode ser melhor compreendida quando analisamos aonde 

eles concentraram-se. Mapeando todos os locais escolhidos para sediarem 

os seminários, os debates, o local de exposição dos projetos e os locais de 

votação64 pode-se averiguar que a região entorno à rua Treze de Maio 

concentrou a maior parte das atividades. Os seminários realizaram-se no 

Teatro Zaccaro, no Teatro Cenarte, no Museu do Bexiga, no Café Piu-Piu, no 

Teatro Oficina, no Café do Bexiga, no Salão da Igreja Achiropita, na Escola de 

Samba da Vai-Vai e na Cantina Roperto. Os quatro debates com as três 

equipes finalistas realizaram-se no Teatro Oficina, na rua São Vicente em 

frente a Vai-Vai, no Salão da Igreja Achiropita e no Teatro Ruth Escobar. Os 

projetos das equipes finalistas foram expostos durante dois meses na casa, 

nº 547 da Rua Conselheiro Carrão. As urnas foram dispostas na Câmara 

Municipal, na Praça Pérola Byington, na Praça Don Orione, na Igreja Nossa 

Senhora do Carmo e entre as ruas Almirante Marques Leão e Dr. Lourenço 

Granato. Eram lugares definidores de um Bexiga histórico, italiano ou 

associados a uma cultura erudita que foram escolhidos para sediarem o 

processo. Parte da populacão, sobretudo a moradora dos cortiços, não se 

reconhecia nestes marcos simbólicos e nem mesmo frequentava os espaços 

escolhidos. 

Além dos lugares a linguagem também foi detectada como ponto 

dificultador dos debates e de uma participacão ampliada. Nos debates 

alguns moradores questionam a linguagem utilizada, “Eu não sou arquiteta, 

eu não entendo nada de arquitetura. Essa terminologia toda deixa a gente 

bem louca.”65 A questão da linguagem técnica da maioria dos expoentes foi 

problematizada em distintos momentos durante os seminários e debates.  

 

Nem todo mundo que mora em cortiço tem a instrução 
para ler uma cartilha dessas. Então, às vezes a pessoa 
pega uma cartilha dessas por pegar, olhar, vasculhar 
folha por folha, mas ninguém entende o que está escrito. 

64 O mapeamento está entre as imagens no final deste capítulo.  
65 Fala presente no debate do dia 8 de dezembro de 1990, realizado no Teatro Oficina.  
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Então nós precisamos de amigos para instruir essas 
pessoas. Para explicar o que está escrito aí.66 

 

Vocês falaram tudo bonitinho, né? Só que esse discurso 
bonitinho as pessoas não entenderam. O que vocês 
querem,  gente? Entendeu? As pessoas querem 
permanecer no bairro. Vocês não entenderam nada, 
moça. O que a senhora falou, teve gente que reclamou, 
tá? Disse que não estava entendendo nada. (...) Não 
adianta fazer um discursinho bonitinho, porque nós não 
vamos entender. Eu posso até entender, um pouco.  mas 
tem muita gente que não sabe ler.  sabe? Quando foi 
fazer um discursinho,  faz um resumo bem claro para a 
população. As pessoas estavam fatigadas,  porque não 
sabia o que a senhora estava falando,  desculpe a 
franqueza,  tá? (...) A gente sofremos ameaças.  Então, 
essas pessoas querem permanecer.  A gente não quer a 
palavrinha bonitinha, ti, ti ,ti, ta, ta , ta. A gente quer é 
curto e grosso, tá? Porque as pessoas são simples, não 
entenderam nada do discurso que foi feito. (Moradora 
não identificada. Transcrição seminário Viabilidade de 
um Plano) 

 

Em resposta a um questionamento realizado por Armando Puglisi, 

um palestrante, pontuou sobre a questão da linguagem utilizada.  

 
O Armandinho com muita propriedade contou, pela 
décima vez, que esse problema da linguagem, fica 
sempre muito difícil, da gente se fazer entender. A 
própria linguagem é um instrumento de poder, de 
elitização da nossa profissão. (...) É importante que a 
gente reconstrua esse saber fazer arquitetura. Porque 
não é necessariamente a arquitetura que temos feito até 
agora, que vai ser a melhor possível para a população. 
Então é importante que os arquitetos estejam alertas 
para essa preocupação da Emurb, com essa questão da 
construção da cidadania. (Emurb, 1990: 78) 

 

A linguagem especialista como foi dito pelo palestrante é um 

“instrumento de poder”. Segundo Thais Salomão (2016), a linguagem 

utilizada pelos especialistas em processos participativos, não somente 

arquitetos e urbanistas, apresenta-se como um grande impeditivo no 

avanço na criação de resolução conjuntas nestes espaços. Valendo-se das 

teorias de Pierre Bordieu, Michel Foucault e Michel de Certeu, Solomão faz 

66 Idem.  
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uma análise crítica da linguagem técnica e acadêmica utilizada em 

processos participativos. No caso brasileiro esta configuração é ainda mais 

acentuada pelas desigualdades sociais.  

 

 

 
2.3. Imagens e Identidades  

 
 

Os órgãos públicos promotores do Concurso de Ideias produziram 

imagens e representações do Bexiga. Estas representações não se 

encontram somente nos documentos oficiais do Concurso e nas falas dos 

organizadores mas, também, estão presentes em produções utilizadas para 

a promoção do mesmo. Analisar estas representações pode contribuir para 

a compreensão tanto de como a Emurb, organizadora do concurso, 

demonstrava os elementos centrais da constituição identitária do Bexiga, 

quanto quais seriam os elementos a serem valorizados ou não. Bem como 

compreender através destas representações de que modo se estabeleceram 

as aproximações e distanciamentos do poder público com os interessados 

do Concurso – moradores, trabalhadores e proprietários, dentro da arena 

das disputas do campo simbólico. Dentre os materiais produzidos pela 

Emurb, ou melhor, encomendados por ela, nos deteremos a analisar 

brevemente três: o vídeo Bric-a-Braque no Bexiga; o logotipo do Concurso e 

as fotografias realizadas por Cristiano Mascaro. 

O vídeo de apresentação do bairro intitulado Bric-a-Braque no 

Bexiga67, uma produção da VTV – Vídeo68, possuía entre seus objetivos a 

67 O filme possui 20 minutos de duração. Pode ser assistido no canal de Julio Wainer no 
YouTube. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4xu_xVGowTo. Última 
visualização em 14/09/2017. 
68 O filme foi dirigido por Júlio E. René, com roteiro de Rene V. Liviano e coordenado por 
Júlio Wainer. A VTV – Vídeo havia realizado o curta metragem Reforma Urbana em 1988. 
Este curta metragem de ficção política, também faz o uso de atores e relatos de 
personagens reais para abordar uma temática urbana, neste caso o da concentração de 
renda e terra, autoconstrução e a busca por moradia em São Paulo. Sua produção foi 
patrocinada pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos com a intenção de exibi-lo para 
fomentar discussões nas periferias de São Paulo. Foi finalista no The New York Festivals de 
1989. Em 1991 sob encomenda da Secretária Municipal e Desenvolvimento Urbano da 
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https://www.youtube.com/watch?v=4xu_xVGowTo


divulgação do Concurso para os habitantes do Bexiga, a apresentação das 

várias características do bairro para as equipes participantes e a 

fomentação de discussões a partir de sua exibição em vários locais do 

bairro, como foi realizado no Teatro Záccaro e na Cantina do Museu. 

O filme contou com a participação de moradores, trabalhadores, 

frequentadores e personagens importantes do bairro69 e intercala cenas 

com depoimentos dessas pessoas com cenas nas quais dois personagens, 

um taxista (interpretado por Douglas Franco) e um “seresteiro” 

(interpretado por Domingos Baroni, “Malandrinho”) apresentam as ruas do 

bairro e conversam com os espectadores sobre o bairro, contando suas 

histórias e apresentando certos temas - especulação imobiliária, os cortiços, 

a construção do eixo viário leste-oeste e a demolição de casas antigas. 

Outros temas são apresentados pelos depoentes como, por exemplo, a forte 

presença da cultura negra no bairro, as vantagens de se trabalhar na região, 

o histórico de resistências frente a especulação imobiliária, entre outros 

aspectos do Bexiga. Numa sequência, por exemplo, na qual são 

apresentadas cenas da vida noturna do bairro, pessoas que “curtem a noite 

do Bexiga” declamam o seguinte poema do Jornalista Alexandre Kadunc:

  

Zarattini, Vilma e Adoniran  
Arena, Achiropita e Iansã 
Canelone quente e acarajé  
Vai-Vai marcando no pé 
Que Bela Vista têm o Bexiga! 

Prefeitura de São Paulo a VTV –Vídeo  realizou o TV Mutirão, que aborda os mutirões 
autogeridos realizados durante a gestão Erundina. No final deste vídeo aparece a seguinte 
mensagem: “A TV MUTIRÃO ainda é uma proposta e até um sonho. Por outro lado a 
construção pela autogestão torna-se uma realidade cada vez mais sólida com os mutirões 
do FUNDAPS Comunitário. Um programa que só tem dado certo por lidar com pessoas que 
buscam seu direito à plena cidadania”. 
69 Os depoentes creditados são: Armando Simola (lava-jato), Affonso Gonzalez (Oficina 
mecânica), Ernani M. Jorge Jr. (publicitário), A. Nivaldo Dias (empresário), Reinaldo e Didi 
Ferrari (atelier de cerâmica), Vai Vai (sorveteiro), Kika e Lu Mumba (Salão Afro), Emanoel 
Araujo (artista plástico), Pe. Toninho (Igreja Achiropita), Olival Freire (PC do B), Tonhão do 
“La Biondina” (cozinheiro), Antonio M. Da Silva (quitanda), Hernani B. Da Silva (oficina “É 
pra já”), Jacira Mello (ABVP), Roberto Kuwada (loja de móveis), Charutinho (morador), 
Feliciano Gagliardi (morador), José (lavador de carro). Além dos depoentes são creditados 
pela participação: Zé Celso, pessoal da Vai-Vai (Pastel, Sol, Chinês, Ademir, Rodinei, 
Zezinho), Armandinho Puglisi, Artur Hunold Lara (desenho no muro). Entre outras 
participações como atoresque interpretaram as “vozes nas janelas” numa cena e os que 
declamaram a poesia de Alexandre Kadunc.  
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Bexiga que têm Bela Vista! 
Treze de Maio e Abolição 
Santo Antônio da eleição 
Encruzilhadas de bela fé 
Pensamentos de forte axé 
O Bexiga têm bela vista! 
Bela vista têm bexiga! 
Forró, política e macarrão 
Escobar, Plínio e gozação 
 

Outro recurso narrativo utilizado é a filmagem da movimentação nas 

ruas e a exibição de fotografias do bairro com músicas ao fundo das cenas. 

Numa sequência ao som de Um Samba no Bexiga, de Adoniram Barbosa, por 

exemplo, são passadas imagens do movimento intenso de carros, pessoas e 

clientes em frente das cantinas da rua Treze de Maio, seguido de fotos do 

Bolo da Cidade e do Bloco dos Esfarrapados – eventos realizados todos os 

anos no bairro. Em outra, são exibidas pessoas andando e se aglutinando, 

entre as ruas Almirante Marques Leão e a rua Rocha, para fazer um samba 

ao som de “Tradição/Vai no Bexiga pra ver” de Geraldo Filme70. Há ainda, 

uma cena aonde o seresteiro, em frente aos arcos da rua Jandaia, interpreta 

um samba composto por Armandinho, Qualquer dia eu meu enfureço, sendo 

exibidas imagens da demolição das casas e vilas, realizadas alguns anos 

antes durante a administração Quadros, que haviam no local. A letra do 

samba é a seguinte 

 
               Qualquer dia eu meu enfureço 

E brigo com o mundo 
Ninguém vai me segurar 
Vou xingar o presente 
Ofender o futuro e o passado matar 
Eu nasci neste bairro 
E vejo calado sua destruição 
Cada casa que cai 
É um pedaço de mim que rola no chão 
Não tem mais seresta 

70 Geraldo Filme (1927-1995), foi um importante cantor, compositor e militante negro. 
Compositor de muitos sambas, participou de muitas escolas de samba, entre elas a Unidos 
do Peruche e a Vai-Vai. O samba-enredo “Tradição/Vai no Bexiga pra ver” foi composto 
para a Vai-Vai e tornou-se o seu hino oficial. A letra é a seguinte: “Quem nunca viu o samba 
amanhecer/ vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga praver/ O samba não levanta mais poeira/ 
Asfalto hoje cobriu o nosso chão/ Lembrança eu tenho da Saracura/ Saudade tenho do 
nosso cordão/ Bexiga hoje é só arranha-céu/ e não se vê mais a luz da Lua/ mas o Vai-Vai 
está firme no pedaço/ é tradição e o samba continua.” 
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Não tem mais luar 
E pouca tradição 
Mas o pouco que resta 
Eu juro por Deus 
Ninguém vai pôr a mão 
Sinão... 

 

Visualmente o curta explora em muitas cenas a diferença de escala 

entre o casario antigo com os altos prédios e em outras imagens de 

demolições que ocorreram no bairro. Estes jogos de imagens mescladas 

com as músicas selecionadas, reforçam a imagem da grande transformação 

que o bairro estava passando por sua verticalização. A força desta 

transformação ameaçava as gentes e tradições do Bexiga, mas elas 

resistiam, como lembram Geraldo Filme e Armandinho: “Bexiga hoje é só 

arranha-céu/e não se vê mais a luz da Lua/ mas o Vai-Vai está firme no 

pedaço/ é tradição e o samba continua”, ou ainda, “Não tem mais seresta/ 

Não tem mais luar/ E pouca tradição/ Mas o pouco que resta/ Eu juro por 

Deus/ Ninguém vai pôr a mão/ Sinão...”. 

A última cena do filme mostra o seresteiro cruzando com o taxista, 

que está acendendo uma vela ao lado do eixo viário Leste-Oeste, na lateral 

da padaria São Domingos - provável sinal de luto pelas casas que foram 

demolidas para sua construção, como ele havia explicado anteriormente? 

Ou seria um sinal de esperança pelas possibilidades que o concurso 

potencializava? Ou ambos? O Seresteiro então ajuda a dona da Padaria São 

Domingos a abrir sua porta e, ao sair, passa em frente ao muro em que um 

artista está pintando o logotipo do Concurso de Ideias. Reiterando nossa 

leitura do vídeo como potente construção simbólica sobre o bairro que 

apresentava leitura que, explicitamente associava conteúdos e pares de 

oposição tais como tradição versus verticalização, no último seminário 

promovido, com a temática Transformação e Preservação, todos os 

expositores – Hugo Segawa, Ulpiano Bezerra de Menezes e Marilena Chauí, 

criticaram o conteúdo do vídeo. Segundo eles o vídeo mostrou uma imagem 

pitoresca do Bexiga, estereotipada, que reforça a imagem de um “bairro-

espetáculo”.  
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O segundo produto que vamos analisar é o logo do Concurso foi 

desenvolvido pelos designer Maria Argentina Bibas e Minoru Naruto71, sob 

encomenda da Emurb. Nesta imagem o Bexiga encontra-se envolvido por 

altos prédios homogêneos criando uma sensação de enclausuramento, os 

prédios localizados em cada lado da imagem estão como duas cortinas que 

se abrem para revelar o conjunto de quatro edificações espremidas, com 

desenho mais detalhado, sendo possível distinguir a cúpula da Igreja da 

Achiropita. O logo expressa um Bexiga escondido, bairro fechado, ameaçado 

pela verticalização. Reitera assim a perspectiva também constitutiva do 

vídeo Bric a Braque. A maior parte da  imagem é ocupada pelos prédios, 

realizando um jogo de escalas e evidenciando um contraste entre 

arquiteturas: a vertical, homogênea, envidraçada, corporativa, “fria”, 

contrastando com uma arquitetura, mais diversificada, detalhada, menor, 

“cálida”.  

Por fim vamos olhar as imagens produzidas pelo fotografo Cristiano 

Mascaro72. Ele foi contratado para registrar as intervenções urbanas que 

estavam sendo realizadas pela Emurb no centro da cidade, registrando as 

obras do Vale do Anhangabaú, do Bulevar São João e o restauro no Palácio 

das Indústrias, por exemplo. Para o Concurso de Ideias, Mascaro realizou 

uma ensaio fotográfico sobre o Bexiga procurando capturar a essência do 

bairro para fomentar o debate durante o Concurso e servir como subsídio 

às equipes participantes. As imagens capturaram diversos aspectos do 

bairro, suas ruas, construções, cortiços, moradores, transeuntes. O conjunto 

das fotografias foram apresentadas conjuntamente com a première do filme 

Bric-a-Braque no Bexiga no Teatro Záccaro73 e depois seguiu para Museu de 

71 Documento contrato de serviço prestado ao IAB-SP, localizado no acervo do instituto.  

72 Cristiano Mascaro (1944- ), possui uma vasta obra focada principalmente no urbano e 
na arquitetura. Formado em arquitetura pela FAU-USP em 1968, aonde também obteve as 
titulações de mestre em 1986 pela dissertação Uso da Fotografia na Interpretação do 
Espaço Urbano e doutor em 1994 pela tese A Fotografia e a Arquitetura. Entre os seus 
livros publicados estão: A Cidade. Cia. Rhodia do Brasil, São Paulo, 1979; Luzes da Cidade. 
São Paulo: DBA, 1996; São Paulo. São Paulo: Editora Senac, 2000; O patrimônio construído. 
São Paulo: Editora Capivara, 2002; Cidades Reveladas. São Paulo: Bei, 2006; Fazendas do 
Ouro. São Paulo: Edições Fadel, 2011; Tiradentes - um olhar para dentro. São Paulo: Bei, 
2010.  
73 Realizada no dia 21 de março de 1990.  
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Memória do Bexiga, aonde ficaram expostas. No Museu do Bexiga além das 

fotos foi exposto um texto de apresentação escrito pelo fotógrafo sobre suas 

memórias no Bexiga e os desafios com os quais ele se deparou ao realizar o 

ensaio. Entre suas reflexões Mascaro revelou que frequentou no passado as 

cantinas, bares e teatros do bairro, experiência que fora importante como 

iniciação de sua vida de intelectual e boêmio durante os seus anos de 

estudante e que a imagem folclórica de “italianidade” que o bairro havia 

assumido nos últimos anos o incomodava, principalmente por coexistir com 

uma deterioração da região. A solução indicada por ele foi desvincular-se da 

imagem maquiada do bairro. 

O texto, conjuntamente com os temas que foram registrados no 

ensaio, não agradam o anfitrião da exposição, Armandinho escreveu uma 

crítica ironicamente contumaz em sua coluna cativa no Jornal da Bela Vista, 

expondo sua insatisfação. 

Taí pessoal. Eu acho que para se fazer um trabalho 
fotográfico para ser exposto num local onde as pessoas 
precisam de informações sobre o lugar, deve-se procurar 
alguém que tenha convivência, que ‘cheire’, ou que pelo 
menos tenha grande intimidade com ele. O senhor 
Mascaro pode ser um grande fotógrafo e as fotos da 
exposição comprovam isso, mas, sinceramente, para 
quem tem interesse em conhecer o Bixiga buscando 
subsídios para um trabalho de reurbanização, o que ele 
mostra é  ‘UM BIXIGA QUE NINGUÉM CONHECE’.74  

 
 
Os retratos seriam de um Bexiga que ninguém conhecia ou de um Bexiga 

que não deveria ser exposto? Algumas das fotografias de Mascaro sobre as 

ações da Emurb foram publicadas na Revista Projeto na edição nº 138 de 

fevereiro de 1991, entre elas as do Bexiga. Hugo Segawa, assinando o texto 

de apresentação do ensaio formula uma reflexão que pode contribuir para a 

compreensão do desencontro de expectativas entre o artista e Armandinho.  

 
Estamos acostumados a ver retratos urbanos de várias 
maneiras. A mais tradicional imagem confunde-se com a 
história dos cartões-postais: cidades faceiras, cidades 
que posam para se mostrar, ou cidades que o fotografo 

74 Armandinho do Bixiga. Jornal da Bela Vista. 08 à 15 de abril de 1990.   
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maquiou para fotografar. Mas a cidade não é gala 
permanente: a fotografia é um instantâneo que pode 
captar a pompa momentânea, mas, registrando 
instantâneos após o outro, capta a mudança.75 

 
Terminando o texto com as indagações: 
 

Que imagens são mais sedutoras, ou instigantes? O 
registro preparado, posado, perfeito e frio, ou o retrato 
de perplexidade da transformação, do ritmo do trabalho, 
do cotidiano, da vida?76 
 

Talvez o descontento de Armando Puglisi resida, justamente, no 

resultado “anti–cartão-postal” do conjunto das fotografias de Mascaro – que 

retratam aspectos do cotidiano do bairro, da pobreza dos cortiços, das 

construções descascadas e de seus interiores. Fotografias que não eram, 

usando as palavras de Segawa, imagens de um Bexiga sedutor, perfeito e 

galante, enfim, digno das aspirações de Armandinho para o bairro. Outro 

provável motivo seja o conteúdo do texto de apresentação da exposição 

escrito por Mascaro. Em algumas ocasiões Puglisi demostrou a sua 

reprovação por visões e opiniões “estrageiras” ao bairro, ou, como ele 

mesmo afirmou: que não possuam a “convivência, que ‘cheire’, ou que pelo 

menos tenha grande intimidade” com o Bexiga - opiniões e propostas que 

são formuladas muitas vezes por  técnicos do poder público e intelectuais. 

Este posicionamento de Armaninho, por exemplo, ele encarna na sua 

participação no filme Bric-a-Braque, numa cena na qual é simulado um 

debate sobre o bairro.  

A cena em questão abre com a seguinte mensagem escrita: “HOJE 

DEBATE. PROPOSTAS DE RENOVAÇÃO DO BAIRRO. COMSAGRADOS 

TÉCNICOS, ARTISTAS E EMPRESÁRIOS.” Em seguida, no interior do que seja 

provavelmente uma cantina, o público escuta um palestrante (interpretado 

75  O texto segue: “São Paulo teve alguns ilustres fotógrafos da segunda metade do século 
XIX para cá: Militão de Azevedo fez retratos à maneira de postais, mas esses ‘ângulos de 
postais’ muitos anos depois mereceram uma nova tomada, mostrando o mesmo lugar em 
diferentes tempos. Guilherme Gaensly também fez postais, mas registrou a cidade-
canteiro-de-obras, com a Light estendendo os trilhos de bonde sobre as ruas que antes só 
caminhavam homens e carroças. Outros fotógrafos, anônimos, registaram as entranhas das 
fundações do viaduto Santa Efigênia, as paredes brutas do Mercado Municipal, as ruínas 
agonizantes do convento franciscano. (...)”.( Revista Projeto nº 138 de fevereiro de 1991: 
87) 
76 ( Revista Projeto nº 138 de fevereiro de 1991: 87). 
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por Eugênio de Lima), lendo sua intervenção de modo enfadonho - 

explicitado pelas expressões dos pessoas presentes. Sentado à frente está 

Armandinho. O palestrante fala sobre suas propostas de intervenção 

urbanística: o alargamento das vias do bairro, a revitalização das áreas 

cinzas, a construção de centros culturais e a valorização de certos marcos 

significativos do bairro, conclui dizendo que deverá ser preservada a casa 

em que Adoniran Barbosa morou. Armandinho então levanta-se, pede 

desculpas por não falar bonito e, demonstrando conhecer bem o bairro, 

contrasta as propostas. Afirma primeiramente que o bairro não precisava 

de mais carros, tampouco precisa ser revitalizado porque o Bexiga nunca 

esteve morto e termina afirmando que o Adoniran nunca morou no bairro. 

A cena é encerrada com um movimento da câmera enquadrando o rosto 

desolado do palestrante.  

Se nesta cena é possível ver a posição da qual Armandinho muitas 

vezes   se utilizou, de um conhecedor e interprete do Bexiga.  

Sejam os debates entorno da produção fotográfica de Mascaro sejam 

as imagens produzidas no filme nos permitem reconhecer dois temas 

centrais no processo do Concurso. Um refere-se à história italiana do bairro 

como legitimadora de suas tradições e lugar privilegiado de suas qualidades 

a serem reconhecidas e preservadas. Outro, a ideia de que a participação 

implica em reconhecer verdades e análises que não emanam apenas dos 

diagnósticos dos especialistas. 

Em relação ao primeiro ponto é, mais uma vez central, reafirmar que 

toda a noção de memória e preservação que se consolida neste processo 

refere-se à construção de um Bexiga italiano. Apagam-se, neste processo, as 

marcas boêmias e sobretudo as presenças nordestinas. Este processo 

consolida como protagonistas centrais das memórias populares a serem 

resgatadas por uma gestão participativa os descendentes de italianos, ou 

seja Walter Taverna e Armando Puglise, de quem trataremos no capítulo 3. 

Eles serão atores essenciais no processo de tombamento que ocorrerá ao 

final, e em confronto, com o processo do concurso.  

Por outro lado, a cena também ilustra uma das concepções do 

Concurso, a visão de que os especialistas nem sempre são certeiros e que 
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suas propostas nem sempre representam o melhor para o lugar a que são 

endereçadas.  

A EMURB, no conjunto dos materiais produzidos, reafirma a grande 

influência da cultura italiana na formação do Bexiga. Mas apresenta outros 

aspectos culturais, como a cultura negra e nordestina, a vida nos cortiços, 

construindo uma representação mais plural da vida no bairro. Para os 

oriundi italianos, profundamente associados a uma participação e presença 

popular no processo do concurso, a ameaça de desaparecimento do Bexiga 

e a perda de identidade italiana no bairro é atribuída à presença de 

nordestinos. Se EMURB e descendentes de italianos divergem nesta leitura 

do bairro, aproximam-se ao identificarem na especulação imobiliária e 

consequente processo de verticalização uma ameaça à existência mesma do 

Bexiga como bairro. 

Interpretar e representar a realidade é sempre feito a partir do olhar 

do observador, portanto ato preenchido de subjetividade. A importância do 

debate e do confronto de ideias, possível no processo do concurso, foi 

explicitar a pluralidade. Mas podemos reconhecer a desigualdade das 

potências das imagens produzidas e como, ao fim e ao cabo, consolida-se 

uma visão de Bexiga italiano, procurando construir uma idéia de unicidade 

e unanimidade inexistente. Produz-se também a convicão de que preservar 

o bairro, seu patrimônio e memórias é impedir o processo de verticalizacão 

especulativa. Estes serão elementos centrais no processo de tombamento. 

  
 

2.4.   O desenvolvimento das propostas 
 
 
 As equipes participantes, trinta no total, entregaram os trabalhos em 

junho de 1990. Somente metade das equipes inscritas, de um total de 64, 

apresentaram propostas.77 Numa entrevista a Revista Construção Célia da 

Rocha Paes afirmaria que “Trabalhar com ideias não é fácil” e segue “Além 

disso, não há costume entre os arquitetos (...), de tratar a cidade real, mas 

77 A lista completa das equipes inscritas está no Anexo 1. 
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de impor a ela um desenho urbano que nem sempre leva em consideração o 

comportamento da população e seu relacionamento com o meio físico.” 78 

Os trabalhos foram analisados pelo Júri79 que verificou se os projetos 

adequavam-se tanto ao edital quanto ao regulamento do concurso e, por 

fim, escolher de três a cinco projetos, que iriam ser postos à votação 

popular. Na ata dos trabalhos do júri são esclarecidos os critérios que 

nortearam a escolha prévia de nove projetos – identificados pelo número de 

inscrição.  
 

Os trabalhos selecionados mostram um bom 
conhecimento do bairro e adotam posições bastante claras 
e firmes quanto ao que deveria ser feito para valorizar sua 
preservação e propor sua renovação. Porém, os requisitos 
considerados básicos para seleção dos melhores - 
conceituação geral consistente, propostas viáveis do ponto 
de vista arquitetônico, jurídico e financeiro, compatíveis 
com a realidade física e social do bairro e que 
mantivessem uma coerência interna em todos esses níveis 
- não estavam presentes, de maneira satisfatória, em 
nenhum dos trabalhos.  
Já nesta primeira seleção foram considerados insuficientes 
quaisquer dos projetos apresentados de intervenções 
pontuais, mesmo aqueles propostos pelos trabalhos 
selecionados, na medida em que tanto pelo programa que 
estabeleciam como pelo partido urbanístico, arquitetônico 
e paisagismo que adotavam não se mostravam 
suficientemente bem fundamentados e resolvidos, 
ressalvando-se que esse fato se deveu, em grande parte,  a 
imprecisão das demandas.  
A questão da habitação e da fixação da população no 
bairro, especialmente dos moradores dos  cortiços, 
tampouco recebeu propostas  convincentes, 
permanecendo nas intenções gerais, sem dar mecanismos 
para sua efetivação, ou em propostas concretas mas 
desenraizadas do contexto real a que pretendiam servir, 
ou ainda se limitavam a proposta de normatização sem 
definir claramente sua factibilidade e formas 
de  implantação. Ficou claro também que dada a 
complexidade e diversidade do bairro do Bixiga, seria 
incorreto escolher propostas fechadas e pouco flexíveis e 
que os trabalhos a serem finalmente selecionados 

78 Revista Construção, São Paulo, nº2242. Janeiro de 1991.  
79 Citando novamente, o júri foi composto por Antônio Carlos Sant’Ana, arquiteto-
COHAB; Otília Arantes, filósofa-USP; Aziz Ab’Saber, geógrafo-USP; Benedito Lima de 
Toledo, arquiteto-USP; José Paulo de Bem, arquiteto-EMURB; Ruth Zein, arquiteta-Revista 
Projeto; Ulpiano Bezerra de Menezes, antropólogo-Museu Paulista; Joaquim Guedes, 
arquiteto-USP; e Edgar De Decca, historiador-UNICAMP. 

 95 

                                                 



deveriam ser entendidos sempre como diretrizes e 
imagens a serem melhor definidas e amadurecidos.80  

 
Após selecionados nove trabalhos, foi realizada uma segunda etapa 

avaliativa na qual buscou-se, segundo constado na mesma ata, selecionar os 

projetos que “melhor se prestem ao prosseguimento do processo de 

discussão instaurado pelo concurso”81. Foram selecionadas apenas três 

equipes, porém, o Júri resolveu premiar equitativamente os três finalistas, 

apontando que nenhum dos projetos teria conseguido alcançar todos os 

objetivos, julgando as três propostas de intervenção como sendo 

complementares.  

 A escolha de apenas três projetos gerou protesto por parte das 

equipes anunciadas como pré-selecionadas na ata do juri. As seis equipes82 

questionaram o resultado e entraram com uma ação administrativa 

pedindo a impugnação do concurso, alegando manipulação nos resultados83 

e não estar de acordo com o edital, que previa a seleção de no mínimo cinco 

propostas. O desentendimento se desenrolou devido a duas informações 

contradizentes publicadas em diferentes momentos no Diário Oficial. A 

coordenadora do concurso, Célia da Rocha Paes declarou em entrevista:  

(...) está havendo uma grande confusão. Não foram 
divulgados dois editais para a realização de um mesmo 
concurso. Primeiro foi publicado, no Diário Oficial do 
Município (DOM), uma Portaria da Prefeitura, aprovando 
a realização do concurso. Trata-se de um texto 
conceitual. Somente depois que a aprovação foi definida 
é que foram impressos e distribuídos 10 mil e publicado, 
no DOM, um edital reduzido. É este o documento válido 
como regra do concurso. Nele consta que seriam 
premiados de três a cinco projetos. O júri resolveu 
escolher somente três trabalhos84 

A comissão organizadora referendou a decisão do júri e os seis grupos 

insatisfeitos acabaram não entrando com um pedido de impugnação.  

80 Ata do Juri. Acervo EMURB.  
81 Idem.  
82 As seis equipes foram as coordenadas por Jacobina Vaisman, Rosa Kliass, Edmundo 
Lucio Giordano, Eduardo Alberto Cucê Nobre e Oscar Satio Oiwa. 
83 Jornal Shopping News “Bexiga. O concurso manipulado?”, 12/08/1990. 
84 Jornal Metro News “Projetos para o Bexiga acabam criando polêmica”, 09/08/1990.  
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Os três grupos finalistas foram definidos por cores – equipe azul 

coordenada pela arquiteta Amélia Reynaldo do Recife, Pernambuco85; 

equipe vermelha coordenada pelo arquiteto José Moraes de São Paulo 

capital86; e equipe amarela coordenada por Demetre Anastasakis do Rio de 

Janeiro capital87. As equipes poderiam apresentar até seis pranchas, que 

ficaram expostos durante dois meses na casa nº 547 da rua Conselheiro 

Carrão, contemplando os seguintes aspectos: Conceituação geral, plano 

físico-territorial, instrumentos jurídicos, intervenções pontuais e 

viabilização das propostas. Foram realizados quatro debates com 

representantes das três equipes 88 , onde deveriam apresentar suas 

propostas para o bairro e esclarecer eventuais dúvidas dos moradores. 

Sobre a apresentação dos trabalhos Rodrigues (2007), comenta que todas 

as equipes “(...) organizaram o trabalho de forma similar, abordando ainda 

uma leitura crítica aos diversos tipos de planejamento, a caracterização do 

bairro e a explanação da metodologia utilizada” (Rodrigues, 2007, p.92). 

Por fim os três projetos foram esquematizados de forma didática através de 

uma cartilha distribuída aos moradores, que continha uma cédula de 

votação com oito itens e um espaço para sugestão da primeira área que 

85 A equipe era composta por Amélia Reynaldo, Ana Lúcia Barros, Kátia Costa Pinto, Maria 
José Marques, Suely Maciel, Teresa Uchoa, Antonio Montenegro. A arquiteta Amélia 
Reynaldo, coordenadora da equipe azul participou da primeira fase do Plano de 
Reurbanização do Bairro do Recife, na capital pernambucana. O Plano de Reurbanização do 
Bairro do Recife foi formulado por uma equipe de arquitetos e urbanistas e se inseria 
dentro de uma política que pretendia promover um processo democrático de gestão 
através da descentralização administrativa realizada pela gestão Vasconcelos ( 1986-
1988). O Plano era composto de um conjunto de programas e projetos agrupados em seis 
itens: 1) Promoção/Divulgação; 2) Melhorias Urbanas; 3) Recuperação física; 4) 
Socioeconômico; 5) Político-Institucional (voltado para os aspectos legislativos sobre a 
preservação e o tombamento); 6) Jurídico (prevendo a criação de instrumentos jurídicos 
que assegurassem os direitos dos moradores). Durante a segunda gestão de Jarbas 
Vasconcelos a proposta de recuperação se afastou das primeiras intenções de 
democratização ao acesso da cidade e passou para uma concepção que valorizasse os 
aspectos imagéticos do bairro que poderiam render aproveitamentos econômicos através 
do turismo. 
86 A equipe era composta  por José de Sousa Moraes, Carla Tisher, Cristina Shahini. 
87 A equipe era composta por Demetre Basile Anastassakis, Léa Anastassakis, Christiane 
Lemos Ammon, Carmen Gonzalez Villas, Canagé Vilhena da Silva, Maristela Turl Medeiros, 
Carlos José Torres Fernandes da Silva, Fábio Williams Doubs, Anne Wistanley. 
88 Dentre os quatro debates realizados apenas o primeiro e o último foram gravados e 
possuem a sua Transcrição. Estes debates aconteceram em 8 de dezembro de 1990 no 
Teatro Oficina e no dia 11 de dezembro no Teatro Ruth Escobar.  
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deveria receber as melhorias propostas89. Sobre os projetos iremos apenas 

comentar o desenvolvimento da questão da participação popular nas 

propostas das equipes finalistas90.  

  A equipe Vermelha, coordenada pelo arquiteto José Moraes de São 

Paulo, apresentou dois métodos como solução para a garantia da 

participação. Na SIMULAÇÃO AMBIENTAL, a população do Bexiga poderia 

testar planos, projetos e leis através de filmes e maquetes. Segundo a 

equipe, isto evitaria impactos indesejados e reduziria custos financeiros. Já 

o “MÉTODO MELFI, através de questionários, os moradores opinam e os 

técnicos analisam as novas ideias. Elas depois voltam a ser discutidas pela 

comunidade” (Emurb, 1990: 11). Para a preservação do patrimônio a 

equipe propõe a criação de Zonas de Preservação em que  “A própria 

comunidade e órgãos competentes definirão o que deve ser preservado e as 

regras de preservação e tombamento”; no ítem referente às melhorias para 

a circulação de pedestres a equipe paulista defende que “Os lugares mais 

importantes do bairro exigirão projetos especiais. Todas as renovações e 

reformas na Vila Itororó, na Vai Vai, na Igreja, No Museu etc, serão 

discutidas uma por uma por toda a comunidade”(Emurb, 1990:15). Na 

edição número 138 da Revista Projeto, na qual apresentam-se os três 

projetos finalistas conjuntamente com reportagens sobre o processo do 

Concurso de Ideias, José Moraes descreve as propostas de sua equipe  

 

Para informar e co-responsabilizar a comunidade nas 
decisões de planejamento, propõem-se duas técnicas de 

89 A reprodução da cartilha está no Anexo 2. 
90 A razão desta escolha deve-se a três fatores: 1) a bibliografia consultada sobre o 
Concurso do Bexiga possui um enfoque na análise dos três projetos finalistas, portanto, 
optou-se na presente pesquisa dar um enfoque no processo do Concurso; 2) A cartilha 
entregue à população, contendo o resumo das propostas das equipes e a cédula de votação, 
a questão da participação é abordada além do item específico para o tema, sendo elaborada 
também nos itens relativos à Preservação das tradições e de prédios históricos e no das 
Melhorias para a circulação de pedestres, ruas, praças, vilas. Portanto é possível uma melhor 
compreensão de como foram solucionadas, ou não, pelas equipes as questões apresentadas 
durante o concurso – desde as formuladas no edital quanto as que surgiram após os 
debates, relativas a processos participativos na gestão do Bexiga; 3) Durante a realização 
desta pesquisa apenas foram encontrados os memoriais das equipes vermelha e amarela, 
localizados no Museu Memória do Bixiga, impedindo portanto uma melhor análise 
comparativa dos aspectos mais técnicos das propostas. 
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última geração: Método delphi – consiste na descrição 
dos projetos em formulários distribuídos aos 
interessados, que os devolvem com sugestões, as ideias 
pertinentes são incorporadas aos projetos e os 
formulários ao público, que volta a opinar; Simulação 
ambiental – assim como uma indústria testa um produto 
antes de vendê-lo, a comunidade pode, com maquetes, 
filmes, modelos matemáticos, comparara e corrigir 
projetos ou leis visualizando suas consequências futuras 
antes que ocorram; a simulação evita desperdícios 
(permite corrigir antes de investir) e desmistifica o 
debate das políticas ambientais (possibilita a verificação 
objetiva de projetos). (Revista Projeto, 1991: 84)91 

 

A equipe Azul, coordenada pela arquiteta Amélia Reynaldo, de 

Recife, propôs a criação de um local chamado de Espaço Bexiga, que 

constituiria um escritório de trabalho a ser instalado no bairro, aonde 

deveriam ocorrer as discussões e os debates das propostas e projetos 

futuros, junto das equipes premiadas, a municipalidade, os moradores e 

usuários do bairro. Para a questão da preservação das tradições e de 

prédios históricos do bairro é apresentado um método: “As quadras do 

centro histórico do Bexiga serão analisadas uma a uma no processo 

‘QUADRA A QUADRA’ onde a população e os técnicos apontarão o que deve 

ser preservado e o que pode ser demolido e substituído por nova 

construção” (Emurb, 1990:15). Na edição número 138 da Revista Projeto a 

equipe defende os dois pontos apresentados como centrais na participação 

da população nos futuros projetos 

1- Sistema gerencial: representado pelo Espaço do 
Bexiga. Criação de um espaço onde o público e o privado 
se confrontem e se determinem; local de gerencia do 
planejamento associado à população; assessoramento 
dos investimentos privados, necessários para uma 
correta e ágil realização das intervenções; local de 
exposição permanente da produção. 2 – Processo 
permanente de debates entre representantes dos 
diversos segmentos sociais e grupos de pressão da área 
visando o querer coletivo, o registro e socialização da 
melhoria dos moradores, trabalhadores e 
frequentadores da área. Para o exercício de 
planejamento buscou-se como estratégia o processo de 
‘quadra a quadra’ ou a busca de reabilitação integrada 

91 Célia da Rocha Paes em sua dissertação de mestrado comenta que a metodologia da 
equipe vermelha foi inspirada no curso de desenho urbano da Universidade de Berckley. 
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onde a quadra passa a ser a unidade de intervenção. 
(Revista Projeto, 1991: 83) 
 

 A equipe Amarela, coordenada pelo arquiteto Demetre 

Anastassaquis do Rio de Janeiro, foi a que desenvolveu mais timidamente a 

questão da participação. Na cartilha não é elaborado um método (como na 

equipe vermelha), ou um espaço (como na equipe azul). A questão da 

participação está presente apenas no item referente: 

Queremos uma cidade democrática, em que as melhorias 
possam ser desfrutadas por todos, onde quem ganhe 
mais pague mais e em que os usuários decidam. Ao invés 
de um desenho definitivo, queremos intervenções passo 
a passo. Assim, cada ação poderá ser criticada, corrigida 
e até interrompida, o que possibilitará um melhor 
aplicação dos recursos. O poder Público deverá agir 
como moderador e regulador, negociando interesses 
aparentemente conflitantes e estimulando, com 
empreendimentos-modelo, a iniciativa privada. O bairro 
deverá ser fruto da decisão coletiva. (Emurb, 1990: 11) 

 
Durante o primeiro debate entre as três equipes, realizado em 8 de 

dezembro de 1990 no Teatro Oficina, com a presença de Marilena Chauí, 

Roberto MacFadden, Célia da Rocha Paes e Paulo Mendes da Rocha, na 

transcrição do debate, realizada como um relato, Demetre Anastassaquis 

elaborou mais profundamente o que ele considera sobre participação. 

 
Assim, a primeira questão abordada foi a do 
planejamento participativo. Temendo o autoritarismo, e 
afirmando existir também uma tendência demagógica 
que pode estar presente no planejamento, Demetre 
afirmou que, como na medicina ‘o povo, o paciente das 
coisas, sabe onde dói, e que os técnicos, que tivemos o 
privilégio do estudo acadêmico temos que saber como 
resolver, diagnosticar e o receitar. Nós não abrimos mão 
disso. As preocupações dos moradores do bairro 
consolidadas em demandas que não tiveram respostas 
pelo poder público ‘já são uma boa base de trabalho’, 
verificada nos primeiros debates. Ouvindo a população 
do bairro, os técnicos e a imprensa, ‘a gente começa a 
formar juízo. E é nossa obrigação, tal qual a do médico, 
descobrir quais são essas demandas e saber tratá-las. (...) 
Assim, ‘nós vamos passar a ter um processo participativo 
que não vai ser o dessa eleição ou simplesmente da ideia 
riquíssima que a gente vê que é o Espaço Bexiga’, mas 
uma participação em que alguns vão investir e outros 
investigar e fiscalizar o investimento. 
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É  possível observar que as equipes tinham concepções distintas de 

participação. A equipe vermelha apostou em modelos de controle, na 

ocasião, ainda pouco conhecidos e que garantiam a iniciativa privada um 

maior protagonismo nas decisões. A equipe amarela era bastante vaga, 

provavelmente discordavam da proposta, defendida pela admistração 

Erundina, de ampliação do poder decisório garantido por espaços e 

processos envolvendo a participação popular.  Demetre Anastassaquis 

defende o papel do técnico nos diagnósticos e escolhas projetuais. A equipe 

azul propõe uma solução que mais se aproxima dos valores e princípios 

estabelecidos no edital, e no discurso da gestão petista, em relação ao 

estabelecimento de espaços permante de discussão e decisão democráticas. 

O léxico utilizado pela equipe também aproxima-se do utilizado pelos 

promotores do Concurso: confontamento entre o público e o privado; 

“processo permanente de debates”; “querer coletivo”; “socialização das 

melhorias”, etc. A proposta do Espaço Bexiga garantiria uma continuidade 

do processo de exposição, reflexão, discussão e decisão iniciado pelo 

Concurso.  

  
 
 

2.5. Eleição direta 
 

 
 

A votação ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de dezembro em cinco pontos 

espalhados pelo bairro: nas Praças Don Orione e Pérola Byington, na 

Câmara Municipal, da Igreja Nossa Senhora do Carmo e entre as ruas 

Almirantes Marques Leão e Dr. Lourenço Granato. A participação da 

população às urnas foi caracterizada pela mídia à época como bastante 

tímida, de apenas 892 votos num universo de 40 mil pessoas habilitadas a 

votar. Justamente por seu ineditismo, por não haver até o momento 

experiências de democracia participativa significativas na cidade de São 

Paulo, ou, pela falta de divulgação, como foi declarado por alguns 

participantes, ou mesmo pela proximidade temporal da primeira eleição 

para a presidência da república em mais de vinte anos, realizadas no dia 15 
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de novembro, interrompendo o processo do Concurso e de certa forma 

dividindo a atenção com o Concurso, ou ainda seja pela soma de todos estes 

fatores. De todo modo a  equipe Azul, de Recife, foi vencedora em todos os 

oito itens e a rua 13 de Maio foi eleita o primeiro local a receber 

melhorias92.   

Após o anúncio do resultado da eleição o arquiteto José de Moraes 

entrou com uma representação contra a segunda fase do concurso. O 

arquiteto queixou-se sobre o resultado, afirmando que, devido a uma série 

de fatores, a equipe Azul havia sido favorecida no processo. Dentre os 

motivos constam que  

 
Moradores de certos sectores do bairro foram mal 
informados acerca a eleição. Inúmeros moradores se 
queixaram de não ter recebido a cartilha e de estarem 
desinformados da eleição. (...) A apuração demonstrou 
que os setores desprovidos de cartilha são os de 
eleitores de melhor nível intelectual e com vínculos 
antigos com o bairro, onde venceu a equipe vermelha 
(São Paulo); os setores com superabundância de cartilha 
são os de eleitores de menor nível intelectual e de menor 
vínculo com o bairro, onde predominou o voto para a 
equipe azul (Recife).93  

 
Na representação é sugerido ainda que assistentes sociais que 

trabalharam no cadastramento dos moradores de cortiços teriam realizado 

campanha para a equipe azul e que, por questões ideológicas, houve um 

favorecimento da equipe por “articuladores específicos”. A questão 

ideológica estaria baseada numa diferença da concepção do papel do Estado 

nos processos urbanos. Sua equipe defendia que as mudanças deveriam ser 

realizadas pela iniciativa privada através de mecanismos de mercado, 

sendo o Estado responsável pelas negociações e monitoramento dos 

processos, portanto contrastante com “a ideologia socialista e estatizante” 

de “facções da administração e de certos movimentos urbanos”.  

 

92 A rua 13 de Maio recebeu 321 votos, seguido pela Vila Itororó, 249 votos, e a Escola de 
Samba da Vai-Vai, 196 votos.  
93 Reprentação judicial do arquiteto José Moraes. Arcervo IAB-SP. 
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Os habitantes mais informados e com vínculos mais 
antigos com bairro deram vitória a equipe vermelha e 
não a Azul. Se não se compara a urna da escola de samba 
(principal foco de irregularidades) a equipe azul, 
declarada ‘vencedora’ das eleições, perdeu, em todos os 
itens, no conjunto das outras quatro urnas, mesmo 
contando nestas urnas os votos favoráveis trazidos pelas 
assistentes sociais. A equipe azul também perdeu nas 
urnas mais significativas do Bairro, como a da Praça Don 
Orione, que reflete a opinião das lideranças,  dos grupos 
étnicos, dos proprietários e pagadores de impostos, da 
população de melhor instrução e que participou mais 
ativamente dos debates. Nestas urnas o percentual  de 
eleitores legítimos foi muito maior do que o da urna da 
escola de samba. A equipe Azul venceu apertado por 
diferença desprezível no total apenas devido à grande 
vantagem da urna da escola de samba,  a votação 
coincidiu com o ensaio da escola, o que explica o grande 
número de votos nesta urna) o que constitui desvio 
estatístico altamente improvável (se não senão 
impossível) em amostragens não viciadas.  Em suma a 
equipe azul se beneficiou com o descontrole e o 
direcionamento do voto havido na urna da escola de 
samba.94  

  

Após a eleição o escritório da arquiteta Amélia Reynaldo, ArqGrupo, 

foi contratado para desenvolver sua proposta. O escritório trabalhou 

conjuntamente com a Emurb na elaboração de pesquisas sobre o bairro, 

realizando um inventário de imóveis que conjugavam características de 

interesse histórico e cultural com o interesse de habitação social e um 

projeto de intervenção para a rua 13 de maio. Por fim, foi elaborado um 

projeto de lei em conjunto com outros setores do governo para a criação da 

Área de Preservação e Renovação Urbana do Bexiga. No projeto é 

estabelecido as condições específicas de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e aprovando os mecanismos de planejamento e gestão da área. O 

território do Bexiga era dividido em três zonas: quatro zonas especiais de 

preservação (ZEPs), a zona de renovação urbana (ZRU) e as zonas especiais 

de interesse social (ZEIS). Também era prevista a abertura de um escritório, 

o Espaço Bexiga,  ligado a Emurb, que contaria com representantes de 

outros órgãos da municipalidade, sendo responsável pelo planejamento e 

94 Reprentação judicial do arquiteto José Moraes. Arcervo IAB-SP. 
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gestão de toda área. Seria criado também um Fundo de Urbanização do 

Bexiga constituído através das receitas geradas pela taxa aplicada às 

operações de transferência de potencial construtivo, o fundo a ser 

destinado aos projetos elaborados pelo Espaço Bexiga em conjunto com a 

comunidade.  

O projeto de lei demorou para ser enviado à Câmara de Vereadores, 

sendo enviado apenas em dezembro de 1992, no último mês da gestão 

Erundina e não chegou a ser apresentado em plenária. O projeto seria 

novamente apresentado na câmara em 1997, durante o governo de Celso 

Pitta pelo líder do governo e da bancada do PPB, o vereador Hanna Garib95, 

mas também não foi votado em plenária. Neste segunda tentativa de 

votação não foi possivel encontrar maiores informações sobre os motivos 

que levaram o vereador Garib, que pertencia a um partido de oposição ao 

PT apresentar um projeto de lei elaborado pela administração Erundina.  

Se o projeto urbano relacionado ao resultado do Concurso não 

efetivou-se durante a gestão Erundina o mesmo não ocorreu em relacão às 

questões relacionadas ao ambito de atuacão mais específico da Secretaria 

da Cultura. Como vimos as tensas parcerias estabelecidas entre a EMURB e 

a Secretaria da Cultura resultaram em caminhos diversos e conflitantes no 

que se referia às intervenções no Bexiga. Este é o tema do próximo capítulo. 

 

 
 
2.6. Figuras 
 
 
 

95 O projeto apresentado por Hanna Garib não apresenta nenhuma alteração significativa 
em relação ao projeto de 1992, no entanto não faz nenhuma menção ao Concurso. 
Incluímos a versão de 1997 do projeto de lei no Anexo 3 por considerar relevante 
demonstrar que as ideias contidas no Concurso transpassaram ao menos quatro 
administrações municipais (Quadros, Erundina, Maluf e Pitta).  

 104 

                                                 



 
 

2.01. e 2.02. Boletins informativos (Acervo IAB-SP) 
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2.03. e 2.04. Boletins informativos (Acervo IAB-SP) 
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2.05. Seção Opinião, Boletim Informativo nº1, primeira quinzena de novembro de 
1989. (Acervo IAB-SP) 
 
 

 
 
2.06. Seção Opinião, Boletim Informativo nº2, de 8 à 11de novembro de 1989. 
(Acervo IAB-SP) 
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2.07. Seção Opinião, Boletim Informativo nº3, de 21 à 31 de novembro de 1989. 
(Acervo IAB-SP) 
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2.08. Seção Opinião, Boletim Informativo nº4, primeira quinzena de dezembro de 1989. 
(Acervo IAB-SP) 
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2.09. Jornal Folha de S.P. 07 de agosto de 1990. (Fonte: Arquivo 
Emurb/SPUrbanismo) 
 

 
2.10. Jornal Folha de S.P. 03 de agosto de 1990. (Fonte: Arquivo 
Emurb/SPUrbanismo) 
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2.11. Jornal da Bela Vista. 04 de janeiro de 1991. (Fonte: SP-Urbanismo) 
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2.12 Ficha de Cadastramento dos Moradores dos Cortiços (Fonte: Arquivo SP – 
Urbanismo) 
 
 

 
2.13. Projeto não identificado. (Fonte: Arquivo DPH) 
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2.14. Circular entregue às equipes participantes (Fonte: Arquivo IAB-SP) 
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2.15. Fichas de inscrição das equipes participantes  (Fonte: Arquivo IAB-SP) 
 
 
 

2.16. Identificação visual do Concurso. (Fonte: Arquivo IAB-SP) 
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3  
 
 
O tombamento do Bexiga e os 
limites da participação  
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No dia 19 de outubro de 1990 o Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo 

resolveu, por unanimidade de votos, abrir um processo para o tombamento 

do bairro da Bela Vista. Esta decisão foi recebida com surpresa pelos 

participantes e coordenadores do Concurso, que no momento encontrava-

se em sua fase final. Além da surpresa inicial, a decisão do Conpresp gerou 

uma tensão entre os promotores do Concurso. A coordenadora Célia da 

Rocha Paes, afirmou em entrevista que “A decisão de se tombar o Bexiga 

cria obstáculos para os projetos. Esta iniciativa paralela não é muito 

saudável” 96  e, ainda segundo a arquiteta, esta medida criaria uma 

incongruência “Se a prefeitura defende que a população decida o que fazer 

com o bairro, como essa decisão pode ser tutelada?”97. Em resposta às 

críticas, Déa Fenelon, diretora do DPH,  afirmaria que “A intenção é 

respeitar os trabalhos de preservação que estão sendo apresentados”98 De 

todo modo, é possível afirmar que de fato gerou-se uma incongruência 

entre as finalidades do concurso que seriam, entre outras, formular modos 

alternativos de participação e preservação do patrimônio cultural.   

  O objetivo deste capítulo é compreender as políticas de patrimônio 

da gestão Erundina, as razões e agentes que, em suas motivações e práticas, 

levaram ao tombamento do Bexiga. É também essencial compreender as 

tensões explicitadas neste processo entre as perspectivas de participação, 

articulação entre órgãos de gestão da Prefeitura e o próprio Concurso para 

o bairro 

 

 

 

96 Jornal Folha de São Paulo, 21 de novembro de 1990. 
97 Idem.  
98 Jornal Folha de São Paulo, 04 de novembro de 1990. 
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3.1. As Políticas de Patrimônio Cultural da Administração 

Erundina 

 

A Secretaria da Cultura, bem como o Departamento de Patrimônio 

Histórico, foram considerados centrais pela administração Erundina para o 

desenvolvimento da cidadania. Foram desenvolvidas uma série de políticas 

públicas culturais, muitas de caráter inovador, que qualificavam 

equipamentos culturais, tais como a Biblioteca Mário de Andrade, criavam 

novos programas e procuravam envolver setores diversos e expressivos da 

populacão. A Secretaria Municipal de Cultura foi comandada pela filósofa 

Marilena Chauí, que definia como principal diretriz política da Secretaria 

a ideia e a prática da Cidadania Cultural que define a 
cultura como direito do cidadão e determina esse direito 
sob três aspectos: como direito de acesso à informação e 
de fruição da criação cultural; como direito de produção 
das obras culturais; e como direito de participação nas 
decisões de política cultural. (Chauí, 1992, p.39).  

 Esta visão ampliaria o entendimento tradicional de cultura – 

identificado principalmente com as belas-artes e a arte considerada 

“erudita”. A cultura passava a ser entendida a partir de duas perspectivas 

inovadoras. Em primeiro lugar como um fato ao qual todos possuem direito 

como agentes, e, em segundo, como um valor ao qual todos possuem 

direito(Chauí, 1992, p.39).  

A estruturação do projeto da Secretaria partiu da recusa 
de três posturas encontradas das formulações das 
políticas culturais brasileiras: a recusa à cultura oficial 
(Estado Novo e ditadura militar, a partir de 1964), 
segundo a qual o Estado coloca-se como produtor de 
cultura; a recusa à tradição populista (anos 50 e 60), 
segundo a qual os órgãos públicos de cultura atuam como 
agentes da ‘salvação sociopolítica’ que, ao ‘resgatar’ a 
cultura popular, polarizada em relação à cultura de elite, e 
após reelaborar seus significados, devolve-a para a 
sociedade com significados distorcidos, como o de 
‘redenção’ dos valores do mercado cultural; e, finalmente, 
a recusa à tradição neoliberal (a partir dos anos 80) que 
propõe um Estado mínimo no campo da cultura, e guia sua 
atuação pela dinâmica da indústria e do mercado, 
transformando a cultura num ‘bom negocio’ (Kara José, 
2007: 92) 
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A partir das diretrizes estabelecidas e das recusas às tradicionais políticas 

culturais, a Secretaria Municipal de Cultura  procurou ampliar seus 

horizontes de atuação. Buscou novas possibilidades de ação através de sua 

inserção no cotidiano da vida social, por compreender que, dentro de uma 

sociedade de classes, se operava uma desvalorização desta esfera.   

Compreende-se (embora não se justifique) a 
desvalorização do trabalho, associada a um alto padrão 
de desperdício, numa sociedade que ainda tem muito o 
que fazer para superar sua herança escravocrata. O 
desprezo pela função de habitar tem a ver com a 
exclusão da cultura no horizonte do cotidiano e se agrava 
em relação ao trabalho (...) Quanto ao cotidiano, observa-
se, ainda, o desconforto inconsciente que ele provoca, já 
que, muito mais do que inofensiva repetição de si mesmo 
no dia a dia, ele é por excelência a instancia em que 
concretamente se instituem as relações sociais, em que 
as práticas sociais dão corpo a corpo e efeito aos 
interesses em jogo. (Menezes, 2006: 37) 
 

Mobilizando esta visão de cultura empreendeu-se uma aproximação 

da Secretaria de Cultura com as discussões de política urbana - um desejo 

político expressado tanto por Chauí quanto pelos técnicos da divisão de 

Preservação do Departamento do Patrimônio Histórico. A inserção de fato 

deu-se pela participação da SMC nas discussões com outras secretarias 

municipais diretamente ligadas ao planejamento urbano e realização de 

obras – Secretaria do Planejamento, da Habitação, Departamento de 

Parques, Áreas Verdes, Departamento de Uso do Solo. 

As contradições e as fronteiras tênues entre preservação 
e, por exemplo, o zoneamento, deixam claro um 
descompasso essencial: a problemática do patrimônio 
ambiental urbano – por natureza, urbanística – nunca 
poderia ser resolvida a contento por uma legislação de 
patrimônio cultural autônoma e independente de uma 
legislação de uso e ocupação do solo. (Menezes, 2006: 
40) 

A questão cultural deveria ser contemplada dentro de todas as 

políticas públicas urbanas, como foi afirmado em certo momento pela 

própria prefeita “até o ato de asfaltar uma rua deveria ser um ato cultural” 

(Fenelon, 1995: 135). Esta declaração poderia ser considerada uma 

confirmação do direito à participação e produção da cidade sendo, também, 
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cultural dentro da perspectiva antropológica de compreender a cidade 

como um produto social.  

Dentro desta perspectiva de participação democrática da classe 

trabalhadora nas ações desenvolvidas pela prefeitura, a questão do 

patrimônio cultural foi vista como um ponto central para o 

desenvolvimento da cidadania na cidade. Através do DPH buscou-se iniciar 

um “transbordamento do patrimônio” em outras áreas institucionais da 

municipalidades. Assim se instituiu o projeto Direito à Memória, cuja 

premissa era a  luta contra 

uma sociedade destituída de cidadania em sentido pleno, 
se por esta palavra entendermos a formação, a informação 
e a participação múltiplas na construção da cultura, da 
política, de um espaço e um tempo coletivos. [...] Fazer 
com que nossa produção incida sobre a questão da 
cidadania implica fazer passar a história e a política de 
preservação e construção do passado pelo crivo de sua 
significação coletiva e plural. [...] A construção de um outro 
horizonte historiográfico se apoia na possibilidade de 
recriar a memória dos que perderam não só o poder, mas 
também a visibilidade de suas ações, resistência e 
projetos. [...] é necessário ter claro que o espaço da 
cidadania, que permite a produção histórica e de uma 
política democrática de patrimônio histórico, não 
necessita ser preenchido por um novo herói (Paoli, 1992: 
24) 
 

 Foram realizadas diversas ações voltadas para a produção e difusão 

de uma outra compreensão da memória, não mais percebida de forma una, 

linear, contínua e progressiva, mas plural. Memórias e histórias que 

pudessem revelar determinações de classe, etnia, gênero, entre outros 

marcadores sociais de diferença (Chauí, 2006, p.125).  

A memória é sempre transitória, notoriamente não 
confiável e passível de esquecimento; em suma, ela é 
humana e social. Dado que a memória pública está 
sujeita a mudanças – políticas, geracionais e individuais -
, ela não pode ser armazenada para sempre, nem 
protegida em monumentos (...) (Huyssen, 2000: 37) 
 

 A construção destes novos sentidos era compreendida como uma 

prática social e deveria ser fruto de um trabalho coletivo entre o poder 

público e a sociedade. Assim, o projeto Direito à Memória não era concebido 
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apenas como um convite realizado à sociedade para compartilhar, 

apreender ou ser educada de forma passiva sobre sua própria história, como 

muitos programas de educação patrimonial ainda são concebidos (Smith, 

2006. Sviero, 2015). O indivíduo envolvido neste projeto deveria ser um 

agente condutor no processo da construção coletiva da cidadania.  

 A historiadora Déa Ribeiro Fenelon, então diretora do DPH, esclarece 

a preocupação e a atuação do órgão na questão patrimonial: 

Quando propomos o debate e a reflexão sobre as políticas 
de patrimônio histórico, queremos tratá-lo não apenas no 
âmbito restrito das técnicas de intervenção ou dos 
critérios de identificação e preservação e seus conceitos 
operacionais. Para além desses aspectos, é preciso 
politizar o tema, reconhecendo as condições históricas em 
que se forjaram muitas das premissas – e articulando-as 
com as lutas pela qualidade de vida, pela preservação do 
meio ambiente, pelos direitos à pluralidade e sobretudo 
pelo direito à cidadania cultural. Com isso esperamos 
retomar um sentido de patrimônio histórico que nos 
permita entende-lo como prática social e cultural de 
diversos e múltiplos agentes (Fenelon, 1992: 31) 

 

 Foi sob esta concepção de patrimônio cultural, como prática social e 

cultural de diversos e múltiplos agentes, que as ações desenvolvidas pelo 

DPH foram direcionadas para os bens imóveis mas também para a 

realização de atividades, programas de ensino, eventos e publicações. O 

seminário realizado no Anhembi e a subsequente publicação de seus 

resultados no livro o “Direito à Memória” é, ainda hoje, um dos resultados 

mais permanentes destes esforços.  

 Uma das ações realizadas durante a gestão foi a restauração e 

reforma das quatorze Casas Históricas do Município, promovendo novas 

possibilidade de usos para estes imóveis. Entre as mudanças realizadas 

ocorreu a transferência do Arquivo Histórico Municipal para a Casa nº1; a 

realização de exposições fotográficas e eventos culturais no Solar da 

Marquesa de Santos; a instalação da Primeira Embaixada dos Povos das 

Florestas na Casa Sertanista, que contou com uma parceria com membros 

do povo Xavante; a instalação do Acervo da Memória e do Viver Afro-

Brasileiro na Casa do Sítio da Ressaca; e a utilização da Casa do Grito pelo 
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Serviço Educativo para a reinterpretação do processo de independência 

brasileiro. Outra ação realizada foi a ampliação do Serviço Educativo em 

parceria com a Secretaria da Educação. Voltado principalmente para as 

escolas municipais, eram ofertados dois roteiros de visitas monitoradas, do 

Centro Histórico da Cidade e do Parque da Independência. Nestes roteiros 

alunos, professores e a equipe do Serviço discutiam de modo 

interdisciplinar questões relativas à história da cidade de São Paulo. 

Pretendia-se, com isso, que o resgate social estivesse 
relacionado também ao uso do espaço público pelos que 
foram historicamente excluídos da participação da 
cidade. Também o estudo de História deveria ser revisto 
e repensado a partir de uma ótica não oficial: era 
necessário pensar os ‘novos’ elementos culturais (o 
indígena, o negro, o pobre, a prostituta, o estudante, etc.). 
Professores e alunos podiam ampliar seus 
conhecimentos sobre a cidade, tendo um contato 
imediato com o espaço urbano e entender que a cidade 
pode ser espaço de todos. Entendeu-se que era 
necessário reconstruir a memória a partir de padrões 
organizativos que não constavam dos livros de história. 
(SOUZA e GARCIA, 1997: 75) 

 

Outro projeto executado pelo DPH foi a realização das chamadas Oficinas da 

Memória. Eram atividades voltadas para a socialização de conhecimentos. 

Nestes espaços, eram oferecidos “subsídios técnicos aos movimentos 

sociais e populares, no sentido de registro e preservação de sua memória, 

suas tradições e suas referencias culturais próprias, assegurando a 

autonomia dos memorialistas" (Chauí, 2006, p.125). Foram realizadas em 

diversos pontos e espaços da cidade, entre eles, na Zona Leste da cidade, 

com antigos trabalhadores têxteis, e em Perus, na Zona Norte, com antigos 

sindicalistas da Fábrica de Cimento Portland.   

 O Conpresp, conselho deliberativo das políticas de patrimônio 

cultural, atuou amplamente. Foram editadas mais de 90 resoluções de 

tombamento, sendo que algumas destas envolveram vários imóveis, como é 

o caso da abertura de tombamento da Bela Vista. Algumas resoluções, como 

por exemplo a de número 05/91, que tombou ex-officio todos os imóveis já 

registrados pelo CONDEPHAAT na cidade de São Paulo e a resolução 37/92 

que tombou o Vale do Anhangabaú, abrangendo mais de 293 imóveis 
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resultaram em grande impacto urbano (PRATA, 2013). Esta preferência por 

tombamento de manchas urbanas, segundo  Dea Fenolon, estaria em 

consonância com uma orientação conceitual do Conpresp em “romper a 

visão monumental da preservação, deixando de considerar um elemento 

urbano isolado em contraposição à proteção do patrimônio ambiental 

urbano, que compreende um conjunto de bens móveis e imóveis que 

caracterizam a vida da cidade” (FENELON, 1992: 33). Portanto, através da 

escolha de manchas urbanas, não eram valorizados somente exemplares 

arquitetônicos e urbanísticos consagrados por especialistas, mas também 

outros elementos considerados como “bens imateriais” presentes no meio 

urbano, como por exemplo, os ofícios, as formas de morar, expressões 

culturais, o tecido social, bem como outros bens simbólicos, materiais ou 

não, identificados pela população do local.99 

O Conselho Municipal do Patrimônio era um órgão recém criado. A 

lei que o instituiu possuía cerca de quatro anos, sendo que o primeiro 

conselho foi formado apenas no último ano da administração de Jânio 

Quadros. Cintia Nigro (2001) entende a criação do Conpresp como uma 

consequência da série de demolições dos palacetes da avenida Paulista 

ocorrida em 1982. Segundo a autora, este episódio gerou um debate que 

culminou na ideia de que o administrativo municipal deveria possuir uma 

atuação mais efetiva na preservação do patrimônio cultural paulistano. 

Após um longo período de elaboração envolvendo outras entidades, entre 

elas, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto dos Arquitetos 

Brasileiro, o Conpresp foi instituído em dezembro de 1985, no último mês 

da administração de Mário Covas (Lei nº 10.032/85).  

A elaboração da lei de criação do Conpresp foi baseada 
na experiência de diversos outros órgãos de preservação 
e visava criar uma instituição com estrutura mais ágil e 

99 Esta concepção de preservação estava alinhada ao debate realizado desde a década de 
1960 a nível global sobre a relação da preservação do patrimônio com o contexto urbano e 
social. A partir destes debates foram realizadas resoluções formulados por órgãos 
nacionais e internacionais que visavam garantir critérios e diretrizes para a preservação 
do patrimônio cultural. Alguns destes documentos, chamados de cartas patrimoniais são 
por exemplo: a Carta de Veneza (1964); os compromissos de Brasília e Salvador (1970 e 
1971); a Declaração de Amsterdam (1975); as Recomendações de Nairobi (1976) e a Carta 
de Washington (1986). Sobre as cartas patrimoniais ver Silva, 2012; Prata, 2013.   

 122 

                                                 



mais aberta à participação da sociedade civil. Para isso, 
contava com até 25 membros no Conselho Deliberativo, 
representativos de diversas instancias municipais e de 
entidades civis. O mais interessante é que previa a 
participação pontual de dois representantes da 
sociedade civil (indicados pelas associações 
comunitárias onde estivesse localizado o bem) nas 
decisões do Conselho exclusivamente ao tombamento 
deste bem. (Nigro, 2001: 66). 

 
A composição do Conselho seria alterada durante a administração Jânio 

Quadros (Lei nº10.236/86), restringindo-se à apenas nove cadeiras, 

diminuindo portanto a participação da sociedade civil e aumentando a 

influência do poder Executivo. Os nove membros eram oriundos da 

Secretaria Municipal de Cultura, do Departamento de Patrimônio Histórico, 

da Secretaria Municipal do Planejamento, da Câmara Municipal, do Instituto 

dos Arquitetos do Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura. A primeira convocação do conselho 

só seria realizada em 1988, no final da gestão de Jânio Quadros, quando 

ocorreram as primeiras decisões de tombamento à nível municipal – o Pátio 

do Colégio, o Estádio Municipal do Pacaembu e um imóvel na avenida 

Brigadeiro Luís Antônio.  

A composição do Conselho durante a administração petista ficou 

restrita apenas aos nove membros previstos na Lei, apesar da tentativa da 

gestão de  ampliar este número, o que garantiria uma participação da 

sociedade civil . Sobre o projeto de ampliação da participação no Conpresp, 

Déa Fenelon esclarece 

Na proposta inicial o Conselho era composto de cerca de 
30 membros, bastante representativos não só da 
comunidade ligada à questão da preservação, mas à 
sociedade civil, às associações de classe e às 
universidades, à semelhança da composição do 
CONDEPHAAT, já tentando corrigir algumas questões 
que a prática do CONDEPHAAT colocava como 
necessidade de modificação. Exatamente esse artigo da 
composição do conselho é que foi mais modificado 
[durante a administração Quadros]. Ele passou a ser um 
Conselho, e atualmente ele é isso, um Conselho que tem, 
de alguma forma, a maioria de seus membros 
representando o Poder Executivo. Temos trabalhando 
desde o início na tentativa de modificar essa legislação. 
Foi criada uma Comissão, que propôs um anteprojeto, 
que mandamos para várias associações, para várias 
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entidades. Com as modificações propostas, será enviado 
para a Câmara retomando uma perspectiva de 
representatividade maior da sociedade civil, e não do 
Executivo. (Fenelon, 1991: 211)  

 

A proposta de ampliar a participação da sociedade civil no Conselho 

mostrou-se coerente com o projeto da administração Erundina de 

ampliação da participação da sociedade nos projetos e ações da 

administração municipal. Porém a proposta não foi encaminhada ao 

plenário da Câmara. O Conselho permaneceu sendo composto 

majoritariamente por representantes do Executivo, evidenciando disputas 

que aconteciam dentro da própria administração e entre os poderes 

Legislativo e Executivo. A manutenção desta característica é relevante para 

a reflexão sobre o processo de abertura do tombamento da Bela Vista. 

Dentre os tombamentos de imóveis individuais destacam-se dois: a 

Fábrica de Cimento de Perus e da Mansão Matarazzo. O primeiro por ser um 

caso  que evidencia como as políticas da Cidadania Cultural e do Direito à 

Memória foram mobilizadas em torno da defesa de sua preservação, e o 

segundo por ter sido um caso emblemático na história preservacionista da 

cidade de São Paulo, em que os acontecimentos podem ter influenciado na 

decisão da abertura do tombamento da Bela Vista.   

O processo de tombamento da Fábrica de Cimento de Perus pelo 

Conpresp em 1992 é precedido pelo tombamento da Estrada de Ferro 

Perus-Pirapora em 1987 pelo CONDEPHAAT. O pedido de tombamento da 

estrada de ferro foi realizado em 1980 pela Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária (ABPF), com o intuito de preservar uma das 

últimas linhas férreas de bitola estreita do país, sendo tombada, bem como 

o material rodante e as instalações, pelo CONDEPHAAT em janeiro de 1987. 

O tombamento da linha férrea que fazia parte do antigo complexo industrial 

da Fábrica de Cimento de Portland Perus mobilizou os antigos 

trabalhadores da Fábrica a favor de sua preservação. Uma comissão de 

moradores e ex-funcionários apoiada pelo Sindicato dos Trabalhares da 

Indústria de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo averiguaram a possibilidade 

de desapropriação da fábrica inativa e das demais áreas relacionadas a ela 
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em razão da dívida dos antigos proprietários com a União e o Estado de São 

Paulo (Nigro, 2001, pg. 146). Em 1991 essa comissão é recebida pela então 

prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, e pela secretaria da cultura, Marilena 

Chauí, que se dispõem em auxiliar, mas mostram a inviabilidade da 

desapropriação por escassez de verbas nos fundos do Município.  Dessa 

reunião, porém, surgiu a ideia de realizar o projeto Oficinas de Memória com 

pessoas relacionadas ao movimento operário da fábrica de cimento. 

Durante o processo das oficinas coletivas de memória foi discutida a 

possibilidade de se tombar a área da fábrica. Em seguida, montou-se o 

estudo do processo de tombamento, em parceria com o Departamento de 

Patrimônio Histórico (DPH) da Secretária Municipal da Cultura. O pedido de 

tombamento foi aprovado pelo Conpresp em 1992 (Resolução nº27/92)100.  

 No corpo do texto da resolução do tombamento da Fábrica de 

Cimento, está expressa a preocupação não só com as características do 

conjunto arquitetônico e a história da sua tecnologia fabril, mas também a 

preocupação com as memórias de seus trabalhadores.  

Considerando o valor histórico, social e urbanístico 
do conjunto das instalações da Companhia Brasileira 
de Cimento Portland Perus (CBCPP); 
(...) a importância da memória enquanto alicerce na 
construção da história e a relevância da memória 
dos trabalhadores da CBCPP enquanto símbolo de 
determinada forma de organização, luta e 
resistência dos trabalhadores; (...) a importância dos 
equipamentos remanescentes dessa indústria para a 
história da tecnologia na cidade de São Paulo; (...) o 
papel da Estrada de Ferro Perus-Pirapora na 
articulação e definição da área dessa indústria 
(Resolução 27/91).  

A partir do desenvolvimento das Oficinas de Memória com os antigos 

trabalhadores da fábrica se discutiu a criação de um Centro de Cultura 

100 Além do conjunto de edifícios e instalações da antiga fábrica, a proteção se estende 
por três vilas operárias (Triângulo; Portland; Fábrica), caminhos traçados no terreno da 
fábrica e os equipamentos remanescentes de produção de cimento (forno, silos de 
armazenagem, moinhos, resfriador, chaminés, esteiras transportadoras de matéria-prima, 
britador e ensacadoras).  
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Operaria101. Podemos notar de maneira mais nítida os anseios da população 

em relação aos possíveis usos da área tombada através de carta de 

propostas redigida por várias entidades ligadas a preservação da memória 

dos operários da fábrica. 

Cabe a principio preservar a área habitacional (...) 
Cabe também preservar as construções industriais 
da fábrica, (...) Tudo isso lembra onde e como 
viveram os ‘queixadas’. E isso constitui a 
materialização, em espaços e objetos, de sua cultura 
e de sua herança. Mas preservar não pode ser 
entendido, neste contexto, como congelar, manter 
intocável, inacessível, sagrado, pois tal conotação é 
totalmente estranha para todos aqueles que 
confundiram suas próprias vidas com as ações que 
desempenharam ali. Nada seria mais incoerente com 
a preservação da memoria dos trabalhadores da 
Perus do que a mumificação das coisas para 
conserva-las (Anexo 10, Nigro, 2001) 

A preservação da Fábrica de Cimento de Perus aparece, desta 

maneira, não apenas como um suporte da memória daqueles que nela 

trabalharam, de suas famílias e dos moradores dos arredores, mas também 

como um elemento de preservação do histórico de luta da classe 

trabalhadora.  

A preservação dos lugares de memória operária 
fundamenta-se na trajetória de luta política dos 
trabalhadores e dá visibilidades aos espaços daqueles 
que por poucas vezes tiveram lugar e oportunidades. 
Adquire sentido também político, já que a memória é 
uma estratégia de transformação da sociedade, como o 
são, as práticas de preservação do patrimônio. Insere o 
mundo do trabalho na complexa teia das lembranças e 
dos esquecimentos que são as proteções por lei de 
artefatos da cultura material, ampliando suas 
possibilidades seletivas. (Nascimento & Scifoni, 2015: 
80) 
 

Deste modo o caso a fábrica é valorizada não só por seu papel de destaque 

no fornecimento de cimento para uma cidade em franco processo de 

urbanização, mas, principalmente, por ter sido o locus de uma determinada 

101 Este Centro seria composto de museus de memória do trabalhador da fábrica e da 
estrada de ferro; atividades ligadas às artes, à memória histórica, à recreação e esporte, 
espaços de capacitação sindical e profissional, de assistência à mulher e ao idoso e de 
formação da juventude (Nigro, 2001, pg.147). 
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sociabilização e de organização política operárias que alcançou vitórias 

trabalhistas significativas.  

Outra iniciativa da Secretaria da Cultura foi a tentativa de criar um 

Museu do Trabalhador na antiga residência da família Matarazzo na 

avenida Paulista. A proposta foi realizada no começo da gestão em um 

momento turbulento envolvendo a família Matarazzo e o CONDEPHAAT. No 

início de 1989 o CONDEPHAAT reabriu um processo, que havia sido 

arquivado em 1982, para o tombamento da mansão. Após a publicação no 

Diário Oficial do Estado, os herdeiros temendo a perda do valor de venda do 

terreno tentaram implodir ilegalmente a residência na madrugada do dia 

30 de março de 1989. A prefeitura em consequência declarou o imóvel 

como área de utilidade pública e o Conpresp no dia 10 de abril abriu um 

processo para o tombamento do imóvel. A tentativa de implosão do 

palacete pela própria família Matarazzo gerou uma ampla discussão sobre o 

que poderia ser considerado patrimônio na cidade. Todo este episódio 

ganhou um grande destaque na imprensa, a Folha de São Paulo, por 

exemplo, dedicou diariamente matérias a respeito dos acontecimentos. A 

família Matarazzo não considerava que o imóvel, obra do arquiteto italiano 

Marcello Piacentini,  era representativo para a história da arquitetura e não 

possuía valor que justificasse o seu tombamento. Posição inicialmente 

compartilhada pelo arquiteto Carlos Lemos, o conselheiro do CONDEPHAAT 

responsável pela reabertura do processo. Em uma matéria publicada na 

Folha de São Paulo, Lemos declarou o porque da decisão de reabertura.  

Quando em 1982 o processo de tombamento da mansão 
Matarazzo foi arquivado, levou-se em consideração que o 
Conde Matarazzo era um imigrante que não tinha se 
integrado à cidade, pois contratou técnicos italianos 
como operários, profissionais italianos para construir o 
seu hospital, suas fábricas e sua residência. Portanto sua 
casa não era representativa da arquitetura paulista. (...) o 
Conselho decidiu reabrir o processo pois mesmo sendo 
um imigrante atípico Matarazzo viveu na cidade e não foi 
o único. Por isso a casa está sendo reestudada, como 
exemplo de uma camada especifica de imigrantes, 
também presentes em São Paulo.102 

 

102 Folha de São Paulo, 17 de abril de 1989.  
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Nas reportagens surgem outras opiniões sobre o destino do imóvel. 

O vereador Fabio Feldman (PSDB), por exemplo, propôs que a prefeitura 

deveria transferir a ideia de criação do Museu do Trabalhador para a Vila 

Itororó. A concepção da criação de um Museu do Trabalhador na antiga 

residência de um dos maiores industriais da história do país foi 

interpretada por alguns atores como sendo um espécie de vingança de 

classe organizado pela governo petista. O então ministro do 

Desenvolvimento da Industria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves, 

declarou à Folha de São Paulo que a iniciativa da prefeitura de desapropriar 

a residência era “uma agressão gratuita ao direito de propriedade e à 

democracia (...) estão querendo transformar o país numa nova Nicarágua ou 

Cuba”103. Marilena Chauí durante o Congresso Internacional Patrimônio 

Histórico e Cidadania, ocorrido em São Paulo em 1991 e organizado pela 

Secretaria da Cultura, comentou sobre o caso.  

 A reação pelos meios de comunicação de massa não se 
fez por esperar. Para alguns, tratava-se da escalada 
comunista contra a propriedade privada e o primeiro 
grau na subida do Palácio de Inverno. Para outros, 
tratava-se das arbitrariedades da esquerda radical, 
sempre pronta para desrespeitar a propriedade privada 
e a tomar atitudes infantis e arbitrárias. Outros, enfim, 
alegaram a falta de ‘valor histórico’ do imóvel que 
tornaria injustificado o pedido de tombamento. (CHAUÍ, 
1991: 37) 
 

Este episódio reviveu um “trauma” para os defensores do 

patrimônio da cidade: o da demolição sistemática de vários palacetes da 

avenida Paulista em 1982, realizado por seus proprietários, após o anúncio 

na imprensa que o CONDEPHAAT estaria cogitando abrir um processo de 

tombamento nos palacetes remanescentes da avenida. Como veremos mais 

adiante neste capítulo, uma das hipóteses sobre as razões que levaram a 

abertura do tombamento do bairro da Bela Vista realizada “em segredo”, 

sem o consentimento dos outros órgãos municipais envolvidos no Concurso 

de Ideias do Bexiga, estaria relacionada com este episódio. Não só pelo 

receio de um desfecho igualmente trágico como a implosão de um bem 

103 Folha de São Paulo, 14 de Abril de 1989.  
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listado mas também por situar-se na área de expansão dos investimentos 

imobiliários que afetariam o Bexiga. 

É importante sublinhar que o  tombamento por manchas defendido 

pelo Conpresp não é equivalente ao tombamento de bairros jardins em São 

Paulo, iniciado nos anos 1980 pelo CONDEPHAAT. Apesar do tombamento 

dos bairros jardins apresentarem avanços em relação à visão monumental 

do patrimônio, extrapolando as questões mais diretamente relacionadas ao 

campo da arquitetura, os valores identificados e as justificativas 

apresentadas para a sua preservação diferem das defendidas no Conpresp 

durante a administração Erundina. No caso dos bairros jardins a questão 

ambiental e da qualidade de vida eram elementos novos mobilizados para a 

defesa da preservação e constituíam os principais elementos valorativos 

(Prata, 2013).  

Artigo 1º - Ficam tombados na área dos Jardins América, 
Europa, Paulista e Paulistano, no Municı́pio de São Paulo, 
os seguintes elementos: I - o atual traçado urbano, 
representado pelas ruas e praças públicas contidas entre 
os alinhamentos dos lotes particulares; II - a vegetação, 
especialmente a arbórea, que passa a ser 
considerada como bem aderente; III- as atuais linhas 
demarcatórias dos lotes, pois são também históricas 
estas superfícies, sendo o baixo adensamento 
populacional delas decorrentes tão importante 
quanto o traçado urbano. O conjunto urbano a ser 
tombado apresenta inestimável valor ambiental, 
paisagístico, histórico e turístico, ressaltando-se o 
seu caráter antrópico representado pela 
implantação do paisagismo ali existente, com denso 
e contínuo arvoredo. Esta expressiva superfície 
vegetal com solos expostos, onde é mais intensa a 
fotossíntese e a evapotranspiração, desempenha 
importante papel na formação de um clima urbano 
mais ameno, capaz de atenuar a ‘’ilha de calor’’ 
característica das metrópoles compactas (Processo 
CONDEPHAAT 23.372/1985. Grifos nossos).  
 

Juliana Prata (2013), assinala que quando do tombamento dos 

Jardins o zoneamento era visto pelos interessados na proteção do bairro 

como um instrumento de mais fácil alteração ou manipulação, por ser fruto 

de legislação, ou seja, era compreendido como um ato eminentemente 

político, podendo ser o legislador desinteressado pela a apreciação técnico-
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valorativo do bem104. O momento era da recém abertura política, “o 

autoritarismo e a pouca representatividade da população nos canais de 

participação política ainda eram imagens e lembranças presentes. (...) Desta 

forma, o tombamento era entendido como um instrumento que poderia 

fazer frente ao clientelismo politico, pois um instrumento técnico, ainda que 

fosse utilizado politicamente” (Prata, 2013: 126).  

A atuação dos dois órgãos responsáveis pelo patrimônio era 

distintas, tanto na escala quanto no modo de operação e na relação entre 

técnicos e governo. Mas, para o nosso argumento aqui, interessa destacar 

que a partir do final dos anos 1980 havia uma nova perspectiva de 

compreensão do patrimônio cultural que retirava a exclusividade dos bens 

materiais monumentais. Da mesma forma incluíam a cidade, seus 

moradores, modos de vida e práticas como elementos de salvaguarda. A 

questão da participação da população neste processo, recorrente nas duas 

esferas, ganhava durante a gestão Erundina uma radicalidade e 

centralidade inéditas, pelo menos na formulação das políticas públicas. 

Antes de continuarmos a análise sobre as razões que influenciaram a 

abertura do tombamento do bairro da Bela Vista e de suas consequências 

para a realização do Concurso de Ideias, parece central entendermos os 

conteúdos que se afirmaram nas representações sobre o Bexiga como um 

bairro italiano. Quais foram as referências de memória, imagem e 

materialidade mobilizadas na construção identitária e memorial do bairro 

Bexiga. Quem foram os personagens centrais neste processo e como eles 

104 O jurista José Afonso da Silva apresenta uma análise neste sentido. “O zoneamento é 
também uma forma de reconhecimento do valor cultural de bens imóveis urbanos ou 
conjuntos urbanos (CF, art. 216, V), por meio da delimitação de zona ou sítio de valor 
histórico, artístico e paisagístico, como são as zonas Z8-200 da capital paulista. (...) Mas o 
zoneamento, por si só, não é suficientemente eficaz para a proteção do patrimônio cultural 
urbanístico, ainda que seja de reconhecer que nele se configurem limitações que, numa 
primeira fase, podem propiciar medidas protetoras importantes. Acontece que o 
zoneamento, entre nós, é fixado por lei, e, sendo ato eminentemente político, pode ser que 
o legislador (descompromissado com a apreciação técnico-valorativa do bem) inclua ou 
não inclua áreas de valor cultural, como pode incluir áreas sem significância cultural. 
Demais, como a revogação da lei também é ato de natureza política, o legislador, atendendo 
à pressão eleitoral e clientelística, poderá revogar as zonas de interesse cultural, a 
qualquer momento, de tal sorte que a matéria fica sujeita ao puro juízo político. O 
tombamento tem sido o instrumento primário mais eficaz, e é o que nossas leis albergam 
como regra geral.” (SILVA, 2001: 157 apud PRATA, 2013: 126) 
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nos ajudam a entender os marcos simbólicos construídos e os apagamentos 

realizados. Por fim como o tombamento, assim como a construção de uma 

identidade italiana, nos ajudam a problematizar as tensões relacionadas às 

temáticas da participação. 

 
 

3.2. A construção de um Bixiga italiano 
 

 
A partir da leitura e análise de diversos documentos e livros tais 

como depoimentos, entrevistas, textos localizados em diversos acervos e 

materiais, dentre estes, dissertações e teses, livros, biografias, matérias 

jornalísticas, documentos oficiais, vídeos e fotografias, não só relativos ao 

Concurso de Ideias mas também sobre a história do Bexiga, dois agentes 

revelaram-se onipresentes e são quase sinônimos da participação popular: 

Armando Puglisi e Walter Taverna. A centralidade destes dois personagens 

os superpõem à própria nocão de participação popular, colocando 

problemas e questões para esta categoria. Puglisi e Taverna são 

personagens conhecidos no Bexiga e evocados constantemente como porta 

vozes do bairro e de suas tradições. Mais do que apenas representantes 

legítimos do Bexiga eles são verdadeiros criadores de muitas “imagens” 

comumente associadas ao bairro.  

Atuando muitas vezes conjuntamente, Armandinho e Taverna, 

podem ser considerados grandes articuladores políticos, uma vez que 

foram capazes de mobilizar distintas redes e atores - comerciantes, 

políticos, acadêmicos, empresários, imprensa, vizinhos, paroquianos – em 

prol de seus projetos. Várias destas iniciativas estão diretamente 

relacionadas com a constituição de uma identidade do Bexiga como o bairro 

mais “tipicamente italiano” de São Paulo. Para tanto souberam mobilizar 

memórias e narrativas que contribuíram com a formação de um 

“imaginário social” do Bexiga como um bairro ainda com uma forte 

presença de italianos, apesar das mudanças sociais e demográficas 

ocorridas.  
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Walter Taverna nasceu em 1933 numa cocheira localizada na rua 

Treze de Maio, viveu uma infância pobre, chegando a morar nas ruas do 

bairro por um período. Amigo de infância de Armandinho, possuiu com ele 

duas fundições e abriu uma loja de decoração. Em 1965 Taverna abriu o 

restaurante Don Carmelo e posteriormente o Concheta. Fundou a SODEPRO 

– Sociedade de Defesa das Tradições e Progresso da Bela Vista em 1978105, 

constituída principalmente por comerciantes do bairro, e o Centro de 

Memórias do Bexiga.106 Uma das iniciativas da SODEPRO foi a criação em 

1983 da Feira de Trocas que acontece aos domingos na praça Don Orione, 

bem como, a idealização do coreto localizado na mesma praça, construído 

pela Prefeitura, e nomeado Carmelo Taverna, em homenagem ao seu pai 

assim como a construção do anfiteatro na escadaria, nomeado Walter 

Taverna Junior, seu filho, morto em um acidente trágico em 1975.107 

Armando Puglisi (1931-1994), outro personagem central na 

construcão do Bexiga italiano, nasceu no bairro, na rua dos ingleses. Criou o 

já extinto Jornal do Bixiga e foi diretor e presidente da escola de samba Vai-

Vai. Sua influência e trânsito político foram fundamentais para que o bairro 

fosse contemplado com melhoramentos urbanos tais como iluminação e 

capeamento de ruas. Uma das suas primeiras iniciativas na construção da 

105 De acordo as informações contidas no site da sociedade “Criada no Bairro do Bixiga 
em 1978 por Walter Taverna, a SODEPRO- Sociedade em Defesa e Progresso da Bela Vista – 
É uma sociedade sem fins lucrativos que luta pela preservação do patrimônio histórico 
arquitetônico, cultural do bairro da Bela Vista – Bixiga. É responsável pelas festas 
comunitárias: Bolo do Aniversário da Cidade de São Paulo, Maior Sanduíche e Pizza do 
mundo, Recuperação e uso da Casa de Dona Yayá, Concurso da Miss do Bixiga, entre outros. 
Presidida por Sr. Walter Taverna, batalhador pela memória de suas origens. Atualmente 
tem sua sede no Centro de Memória do Bixiga.” 
http://www.centrodememoriadobixiga.org/?page_id=6. Última visualização em 
14/09/2017.  
106 http://centrodememoriadobixiga.blogspot.com.br/search?updated-max=2017-07-
10T17:46:00-03:00&max-results=7&reverse-paginate=true. Última visualização em 
14/09/2017.  
107 Walter Taverna não atua somente no Bexiga. Ele também é um agente importante no 
bairro de Vila Mariana, aonde reside, em São Paulo e no município de Praia Grande, no 
litoral sul paulista. Segundo informações constadas no site da SODEPRO, Taverna esteve a 
frente do processo de tombamento do Parque Modernista e do Instituto Biológico, ambos 
na Vila Mariana. O blog do Centro de Memória do Bexiga e o site da SODEPRO fomentam 
periodicamente suas plataformas digitais com informações das ações e participações de 
Walter Taverna.  
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italianidade do bairro foi a criação do jornal O Bixiga em 1963. A escolha da 

grafia Bixiga com i gerou alguns conflitos tanto no bairro quanto fora dele..  

 
Em 1963, eu fiz um jornal e pus O Bixiga porque pensei 
que fosse Bixiga. E aí o Frederico Branco escreveu aquela 
crônica. Toda a imprensa meteu o pau: como é que o 
homem que quer preservar muda o nome do bairro? Foi 
indo e acabou mudando, quer dizer, eu sou o causador da 
mudança do nome do bairro. (Moreno, 1996: 116).   

 
Em reação à tentativa de mudança da grafia do nome do bairro Frederico 

Branco, cronista e jornalista do Jornal da Tarde, escreve um artigo 

intitulado Bixiga e così via. Neste artigo Branco critica:  

 
Agora a pretexto de preservar suposta memória 
histórica, fazer uma promoção política e garantir o 
faturamento de cantinas e restaurantes que passam por 
tradicionais, de um velho cinema convertido em teatro e 
uns tantos botequins da moda, inventa-se um passado 
que não aconteceu e até novo nome para o antigo bairro 
que, há muito, foi radicalmente transtornado e 
transformado pelo processo de verticalização urbana. De 
qualquer forma, a persistir a atual tendência a ajustar o 
passado aos interesses do presente, não será de admirar 
que um dia desses nos percamos num Bixiga que nunca 
existiu. Afinal, quem imagina novo nome para todo um 
bairro, com propósitos comercial-folclóricos, também 
poderá muito bem inventar novos nomes para as velhas 
ruas: Via Fortezza, Tredici Maggio, Luigi Baretto, 
Maggiore Diogo, Consigliere Carrone e così via. Nada 
histórico, está claro. Mas muito mais turístico, como o 
novo Bixiga com i, reinventado não para preservar – mas 
especialmente para faturar  (BRANCO, 1993: 37). 

 

Posteriormente Armandinho defendeu-se afirmando que a mudança de 

grafia era condizente com a fala dos moradores do Bexiga. 

 
Quando os italianos chegaram (até hoje os verdadeiros 
italianos não gostam da palavra Bixiga, eles gostam de 
Bella Vista), eles odiaram o nome e quiseram trocar para 
Bella Vista. E era ‘Bexiga’. Eles brigaram, brigaram, 
brigaram, até que num decreto-lei de 1910 mudaram 
para ‘Bella Vista’. (...) Mas o interessante é que todo 
mundo, todos, ninguém nunca vai escutar um camarada 
dizer: ‘Ontem eu fui no Bexiga’. Não só agora, mas 
antigamente também. Era Bixiga. Se é assim que se fala, 
assim tem que ser (Moreno, 1996: 115).   
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Armandinho insistiu nos anos seguintes o uso do i, tanto que em 

1981 fundou o Museu de Memórias do Bixiga. Em seu livro de memórias 

Armandinho relata que a ideia original de criar-se o museu era para 

valorizar o bairro. Inicialmente o acervo era composto principalmente por 

arquivos fotográficos que ele foi acumulando desde a criação do Jornal do 

Bixiga. Com o crescimento do acervo, sobretudo a partir de doações de 

antigos moradores do bairro, surgiu a necessidade de ocupar um espaço 

maior. A solução foi a ida para a sua sede atual, o casarão na rua do Ingleses 

nº 118. O imóvel pertence ao Ministério da Fazenda mas foi cedido ao 

Museu através de negociações feitas por Armandinho com o diretor do 

patrimônio do ministério à época, Antônio Riccitelli108. O compromisso 

assumido foi manter o imóvel. Nos fundos do lote foi construído um espaço 

que ficou conhecido como Cantina do Museu, aonde eram organizados 

eventos e vendidas refeições a fim angariar fundos para o funcionamento da 

instituição.  

Atualmente o museu conta com mais de mil objetos, além de um rico 

acervo documental e fotográfico sobre a história do bairro e seus 

habitantes. Entre os objetos expostos estão recortes de periódicos, 

eletrodomésticos, objetos decorativos, quadros, correspondências de 

combatentes da primeira guerra mundial, objetos pessoais de 

personalidades relacionadas à história do bairro, como por exemplo o 

pugilista Pedro Galasso e Adoniran Barbosa, sendo uma sala no andar 

térreo dedicada somente a memória de seu fundador. Sobre os critérios 

museológicos e expositivos do Museu, Armandinho comenta 

Na minha ignorância toda, eu mudei a forma de 
museologia quase que no mundo. Antes de mim não 
existia museu que colocava as peças onde você poderia 
pegar. Em qualquer museu, até hoje, é aquele silêncio, 
todas as peças embutidas nos armários. Aqui no meu 
museu, não, você entra e daqui a pouco vê um italiano 

108 “O advogado, consultor, professor, palestrante e autor Antonio Riccitelli é mestre em 
direito pela USP e bacharel em administração de empresas pela PUCSP. Italiano de 
nascimento, veio para o Brasil com menos de três anos de idade, morou em vários cantos 
da cidade de São Paulo, ficou uma temporada nos Estados Unidos para complementar seus 
estudos. Com vários cargos exercidos na administração pública, tornou-se especialista em 
direito público.” Informação no  site oficial de Riccitelli: 
http://antonioriccitelli.com.br/sobre/  
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xingando o outro, brigando. Todo mundo pega a peça na 
mão e vê como é que é. (...) Acontece que eu, de cinco em 
cinco meses, mudo tudo. (...) Eu mudo sempre. E cada vez 
que eu mudo, aumenta a frequência do museu. Eu vejo o 
cara falar: ‘É verdade que agora está exposta a foto do 
meu pai? Então eu vou lá’. E ainda: ‘É verdade que agora 
você pôs a bacia que minha mãe deu? Eu vou lá’. A 
iniciativa foi minha. (Moreno, 1996: 128).   

 

Esta espontaneidade não restringe-se apenas a disposição dos 

objetos nos ambientes do Museu mas, também, na realização de muitos 

eventos e iniciativas relacionadas a história e a preservação do Bexiga109, 

como por exemplo:  a premiação dos melhores alunos de cada classe das 

três escolas públicas do bairro; o Pinte o Bixiga, evento que reuniu 150 

pintores, entre eles Alfredo Volpi, num final de semana para retratarem o 

bairro, sendo entre elas premiadas dez obras; o Museu na Rua, evento em 

que são expostos parte do acervo do museu num quarteirão previamente 

fechado; o museu apoiava a realização da festa de São José, que acontecia na 

vila de mesmo nome até esta ser demolida; e outorga do diploma Amigo do 

Bairro para proprietários que preservassem a fachada de seus imóveis.  

O Museu do Bixiga, então, não é parado como quase 
todos. Hoje os museus já estão fazendo eventos. Eu 
costumo dizer que isso não é bem um museu. É um local 
onde as pessoas, os jornalistas, os estudantes vêm para 
saber tudo sobre o Bixiga. Eu considero como museu de 
verdade as velhas casas, os velhos moradores, o último 
poste de lampião a gás, o salão de barbeiro do Gaetano, 
etc. Não é só essa casa e o que está dentro: o museu é o 
bairro inteirinho. Eu nunca vi um país como o Brasil, eles 
põem na Cultura gente que parece que é insensível. (...) A 
gente nunca pode esquecer o ser humano da história do 
bairro. Por exemplo, às vezes ouço: ‘Mas que cortiço! 
Olha quanta gente mendiga que mora aí. Devemos acabar 
com isso...’. Acho que não deve porque é uma coisa que 
faz parte da História. Cortiço sempre fez parte da 
História, mas não eram esses cortiços de hoje (Moreno, 
1996: 130).   

109 Armandinho comenta que obteve a colaboração de muitas pessoas ao longo dos anos 
na manutenção do Museu e nas atividades que foram desenvolvidas. Entre as pessoas que 
ele cita em seu livro de memórias estão: Albanor Brasil Arouca, Marcus Vinícius da Rocha 
Arouca, Paulo Santigo, Júlio Abe, Célia Toledo Lucena, Júlio Moreno, Jorge Calixto, a 
museóloga Waldizia Ruzzio, o restaurador de fotografia João Sócrates de Oliveira, o 
historiador Ernani Silva Bruno, o antigo diretor do Museu Paulista José Sebastião Witter, 
que também escreveu o prefácio do livro de memórias de Armandinho.   
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Armandinho possuía um grande acervo de relatos e gravações das 

pessoas do bairro e em diversas declarações afirma que o Museu seria dos 

varridos da história.  

 
Há uma frase do Jorge Amado que diz assim: ‘Os 
verdadeiros pioneiros, os legítimos heróis de um país 
não são os nomes guardados pela História, são os nomes 
varridos da História’. Eu gostei e adotei esta frase 
porque, na minha opinião, é o que retrata o Museu do 
Bixiga. No museu do Bixiga são todos varridos da 
História (Moreno, 1996: 136).   

 
 Podemos afirmar que esta concepção de museu, de memória e de 

preservação de Armandinho aproxima-o justamente da concepção da 

Cidadania Cultural e Direito à Memória promovidos pela prefeitura. 

 
Uma sociedade destituída de cidadania em sentido pleno, 
se por esta palavra entendermos a formação, a informação 
e a participação múltiplas na construção da cultura, da 
política, de um espaço e um tempo coletivos. [...] Fazer 
com que nossa produção incida sobre a questão da 
cidadania implica fazer passar a história e a política de 
preservação e construção do passado pelo crivo de sua 
significação coletiva e plural. [...] A construção de um outro 
horizonte historiográfico se apoia na possibilidade de 
recriar a memória dos que perderam não só o poder, mas 
também a visibilidade de suas ações, resistência e 
projetos. [...] é necessário ter claro que o espaço da 
cidadania, que permite a produção histórica e de uma 
política democrática de patrimônio histórico, não 
necessita ser preenchido por um novo herói (Paoli, 1992: 
24). 

 

O Museu também encontrou um espaço de legitimidade e 

visibilidade importante durante a realização do Concurso de Ideias. Nele 

aconteceram debates, a exibição do vídeo Bric-a-Brac no Bexiga, a 

exposição das fotografias de Cristiano Mascaro. Muitos participantes em 
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busca de informações consultaram seu acervo e realizaram entrevistas e 

conversas com o seu criador110.  

(...) há quatro anos a Erundina fez um concurso de 
reurbanização do bairro e eu aprendi muito sobre o 
Bixiga. Pela primeira vez foi possível se inscrever 
arquitetos do mundo inteiro. E no Brasil foi a primeira 
vez que aconteceu isso num bairro. Se inscreveram 80 
equipes e 79 vieram no Museu para colher informações 
sobre o bairro. Eu dava: amanhã, vai visitar tal parte, vá 
visitar a Vila Itororó, levava eles pra entrar dentro de 
casa e ver como era. Tinha um cara, meu xará, Armando 
Flores Cunha (de Cruzeiro, São Paulo), que voltou outro 
dia e disse: ‘Armandinho, ontem você me mandou na 
igreja e eu chorei na porta”. Eu perguntei o motivo. 
‘Porque me lembrou a minha cidade. Terminou a missa e 
saíram 700, 800 pessoas e ninguém tomou o carro 
(Moreno, 1996: 111).   

 

No livro de memórias, escrito em 1994, Armandinho relata os seus 

motivos para criar o Museu.  

A ideia do museu surgiu há quase uns 20 anos. Naquele 
tempo, quem assustou muito nós foi o Brás. O bairro era 
um bairro tão bonito ou mais bonito que o Bixiga. O Brás 
era um bairro com mais tradições ou tantas quantas. 
Com a invasão dos nordestinos (pelo amor de Deus, não 
tenho nada contra nordestinos e acho que São Paulo 
deve muito a eles), eles invadiram o Brás e o 
transformaram num bairro nordestino. Sem querer, 
acabaram com grande parte das tradições, dos costumes 
do Brás. (...) E o Bixiga estava indo para esse caminho, 
igualzinho. Cada casa que esvaziava, quem alugava era 
um malandro e a transformava num cortiço ou pensão 
(Moreno, 1996: 123).   

 
 O sentimento de perda de tradições e costumes do Bexiga vivenciado 

por Armandinho o impeliu a criar um centro de referência de memórias dos 

que antes constituíam a maioria no bairro, os italianos. Este sentimento 

potente de perda de identidade fez Armandinho e também Walter Taverna, 

resgatarem elementos identitários, recriá-los ou mesmo inventá-los, como é 

o caso do Bixiga com i.  

110 Encontramos nos arquivos do museu dois memoriais das equipes finalistas com 
dedicatórias à Armandinho. Não encontramos estes memoriais nos arquivos aonde estão 
localizados grande parte da documentação do Concurso – SP-Urbanismo, IAB e DPH. 
Agradecemos a Paulo Santiago, atual guardião do Museu que nos indicou sobre a existência 
destes documentos.  
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 O livro a Invenção das Tradições, uma coletânea de textos organizada 

pelos historiadores ingleses Eric Hobsbawn e Terence Ranger, contém 

algumas reflexões que podem ajudar a elucidar esta força criadora de 

Armandinho e Taverna.  Na introdução do livro Hobsbawn define o que se 

pode compreender por “tradições inventadas”. Elas seriam  

 
(...) um conjunto de práticas, normalmente reguladas por 
regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas de 
natureza  ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 
e normas de comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente: uma continuidade em relação 
ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se 
estabelecer continuidade com um passado histórico 
apropriado. (...) Provavelmente não há lugar nem tempo 
investigado pelos historiadores onde não haja ocorrido a 
“invenção” de tradições neste sentido. Contudo espera-se 
que ocorra com mais frequência: quando uma 
transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os 
padrões sociais para os quais as velhas tradições foram 
feitas, produzindo novos padrões com os quais essas 
tradições, juntamente com seus promotores e 
divulgadores institucionais, dão mostras de haver perdido 
grande parte da capacidade de adaptação e da 
flexibilidade; ou quando são eliminadas de outras formas. 
Em suma, inventam-se tradições quando ocorrem 
transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do 
lado da demanda quanto da oferta (Hobsbawn, 1997: 9).  

 
Para além de todas as histórias, festejos, museus e recordações 

constituídas por nossos dois personagens centrais podemos evocar ainda, 

na construção do Bexiga italiano, a recuperação de festas e tradições 

religiosas relacionadas ao início do século XX quando da chegada dos 

imigrantes italianos ao bairro. 

 A Festa de Nossa Senhora da Achiropita, realizada todos os anos no 

mês de agosto, é um exemplo bastante significativo de uma tradição que 

pode ser considerada como uma “invenção” no sentido atribuído por 

Hobsbawm. Sua realização, iniciada em 1908, passou ao longo dos anos por 

várias transformações. A antropóloga Maria Célia Crepschi Coimbra em sua 

dissertação de mestrado, Nossa Senhora Achiropita no Bexiga: uma festa 

religiosa do catolicismo popular na cidade de São Paulo, realiza um estudo 

etnográfico das festas realizadas entre os anos de 1979 e 1987, e faz uma 

análise extensa sobre a constituição das comunidades envolvidas. Coimbra 
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divide a realização da festa em três momentos distintos. No primeiro 

momento era realizada por imigrantes italianos oriundos de duas 

localidades distintas na Itália, que veneravam duas santas também 

distintas. Os imigrantes de Rossano, cidade localizada na Calábria, 

veneravam Nossa Senhora da Achiropita, e os italianos oriundos de 

Cerignola, na região da Puglia, veneravam Nossa Senhora da Ripalta. Estes 

dois grupos uniram-se na realização de uma festa para arrecadar fundos 

para a construção de uma igreja que deveria ser compartilhada pelas duas 

santas, porém, após algumas disputas a igreja passou a ser principalmente 

dedicada ao culto de Nossa Senhora da Achiropita 111. Um segundo 

momento é identificado, por Coimbra, pela retração da festa. No início dos 

anos 1930, a festa antes realizada na rua passou a acontecer no pátio 

interno da Igreja. Dom Orione e a cúria paulistana procuravam, com apoio 

de moradores locais, controlar a festa fazendo-a mais católica e menos 

associada à memória imigrante e seus lugares de origem. O terceiro 

momento é marcado com a ascensão da União do Bexiga, organização 

composta por empresários do bairro, dentre eles Walter Taverna, na 

comissão organizadora da festa em 1979. Com o apoio da Paulistur, da 

Administração Regional da Sé e de empresas ligadas ao bairro e/ou à 

procura de publicidade, a festa ganhou novas dimensões. Voltou para a rua, 

com barracas que vendem comidas e doces típicos italianos. A via é 

enfeitada com fitas verdes, brancas e vermelhas, as cores da bandeira 

italiana, tarantelas são tocadas em altos falantes dispostos ao longo da rua e 

vende-se rifas que podem levar a grandes prêmios, desde viagens para a 

Itália com tudo pago a um provolone de 100 quilos. No atual momento a 

festa de Achiropita passou a ser conhecida em toda a cidade, atraindo a 

atenção da mídia e de um grande número de visitantes. Este também foi o 

momento em que se buscava a construção de referências identitárias de 

111 A construção da Igreja iniciou-se em 1926 e terminou na década de 1940. Em 
decorrência das disputas entre os calabreses e puglieses, o arcebispo de São Paulo para 
apaziguar a disputa decidiu que a igreja seria dedicada ao culto de São José. Somente em 
1949 o culto e o nome da igreja seria em homenagem a Nossa Senhora da Achiropita. A 
festa em homenagem a Nossa Senhora da Ripalta ainda é realizada anualmente no dia 8 de 
setembro.  
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uma italianidade de forma a “requalificar” o bairro. Este processo estava 

aliado a um esforço de turistificacão, já mencionado no capítulo 1, que 

buscava integrar o bairro aos novos processos de desenvolvimento e 

metropolizacão. Neste percurso a Rua 13 de maio, onde localizava-se a 

maior quantidade de cantinas do bairro, incluindo a de Walter Taverna, foi 

definida como marco central do Bexiga italiano. 

Se nos momentos iniciais da realização da festa esta era composta 

sobretudo de imigrantes italianos e seus descendentes de primeira e 

segunda geração, esta não possuía as “tonalidades” italianas que a 

caracterizam atualmente. Sendo uma festa religiosa, evidentemente 

realizada por uma comunidade italiana, não havia necessidade de um 

“reforço” identitário. 

A festa da Achiropita não interrompeu com a guerra 
[Segunda Guerra Mundial], porque na época (é 
interessante isso) não vendia comida. Era só barraca de 
prendas, jogos e a procissão. Então não dava aquela 
tonalidade italiana. O que faz hoje a festa italiana são as 
comidas. Naquele tempo não vendia comida, eu lembro. 
Iluminação, música, os dançarinos da Itália, os 
Bersaglieri... Mas não tinha nada com italiano. Era a festa 
da igreja do Bixiga. (Moreno, 1996: 47).   

 

De todo modo a realização destes eventos contribuía para a criação 

de solidariedade entre os moradores do bairro, e destes com a cidade de 

São Paulo. Existia, portanto, uma grande mobilização de pessoas em torno 

da realização da festa de Nossa Senhora da Achiropita, mas também de 

outros eventos realizados no Bexiga, como por exemplo a confecção do Bolo 

da Cidade. Desta forma garante-se uma visibilidade do bairro para fora 

deste, como afirmou Taverna: “Não gostamos quando o Bexiga fica mais de 

dez dias sem sair no jornal ou na televisão” (COIMBRA. 1987: 44). Taverna 

e Puglisi mobilizavam estes eventos e reconheciam isto, como afirma este 

último. 

A festa é um produto e um reforço da identidade do grupo 
social. É através das festas que a sociedade homenageia, 
cultua e relembra personagens (Achiropita) ou 
acontecimentos (a vinda de Rossano para cá) e em torno 
dos quais o grupo identifica a si próprio e a seus membros, 
estabelecendo uma consciência de identidade comum. 
Esta é afirmada através da origem, das cores, dos cantos, 
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dos ‘segredinhos’ das comidas, do modo de ser, do dialeto. 
As festas dos santos padroeiros são bons exemplos. A 
integração do grupo ocorre através de uma manifestação 
religiosa que consolida sua identidade étnica e social. O 
reforço dessa identidade supõe um aspecto contrastivo em 
que se afirma a mesmidade como oposição à alteridade, 
embora diversas festas possam ter aspectos comuns com 
as outras sociedades. (COIMBRA, 1987: 57) 

 

                 Walter Taverna promoveu outras iniciativas para constituir uma 

imagem do Bexiga italiano como a composição de um hino do Bexiga; a 

tentativa, frustrada por outros moradores, de pendurar varais com roupas 

ao longo da rua 13 de Maio, numa alusão às ruas da cidade de Nápoles; ou 

ainda a criação, através de uma lei municipal, do dia de fundação do bairro.  

O hino é composto a partir da ideia central de ter sido a presença dos 

italianos a principal característica formadora do Bexiga. 

 
Foram os imigrantes italianos 
Que construíram este bairro de festas 
tradicionais 
Misturando seu folclore 
Com negros, compositores e artistas 
teatrais 
Suas indústrias e comércio 
Foram crescendo a mais de mil 
E nas cantinas só seu ouvia 
Viva o Bixiga! 
 
Bixiga, amore mio 
Bixiga, amore mio 
Você é o reduto histórico 
Que a gente construiu 
 
Na festa da Achiropita 
A gente come, a gente bebe o que quiser 
Outra grande tradição 
Oh! Oh! É a festa de São José 
Sanfoneiro puxa o fole 
O povo aplaude e diz no pé 
 
Bixiga, amore mio 
Bixiga, amore mio 
Você é o reduto histórico 
Que a gente construiu 
 
Centro turístico italiano 
Vem gente do estrangeiro 
De todo o Brasil 
Nos eventos culturais 
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Bixiga amore mio 
Bixiga, amore mio 
Bixiga, amore mio 
Você é o reduto histórico 
Que a gente construiu 

 
A Lei nº 12.837 promulgada em 10 de maio de 1999, projeto da 

vereadora Ana Maria Quadros (PSDB), instituiu o dia 1 de outubro como o 

Dia da Fundação do Bixiga, devendo integrar o calendário oficial de eventos 

da cidade de São Paulo e ser comemorado anualmente. Na justificativa 

anexa ao projeto, a vereadora lembra a presença do imperador D. Pedro II 

na cerimônia de fundação do bairro em 1º de outubro de 1878. Mas, 

fundamentalmente, compreendia-se a criação da data como sendo uma 

homenagem à comunidade italiana: 

O Bairro do Bixiga é particularmente querido, visto 
congregar uma expressiva maioria de imigrantes 
italianos, famosos por sua alegria contagiante e suas 
festas de rua. Assim, a instituição deste dia constitui uma 
homenagem à querida e prestigiosa colônia italiana de 
São Paulo.112 

 

O esforço destes dois agentes, Armadinho e Walter Taverna, em 

preservarem e promoverem, novas e velhas características associadas à 

identidade da comunidade de imigrantes italianos no bairro constituiu-se a 

partir de uma complexa teia de intenções: preservar a memória de seus 

ancestrais e membros da comunidade, assim como promover o bairro para 

garantir uma grande visibilidade que poderia atrair tanto investimentos 

públicos como também visitantes e turistas para o comércio local.  

 
Identidade cultural pode ser entendida como ‘um 
conjunto de tradições, histórias e valores morais, 
espirituais e éticos deixados pelas gerações passadas (...). 
Quando nos referimos a um grupo de imigrantes que se 
insere em uma determinada sociedade, reconhecemos 
que a identidade desse grupo é forjada tanta por esse 
conjunto de tradições, história e valores, quanto pela 
apreciação que a sociedade inclusiva faz do grupo. Em 
outras palavras, o grupo, além de carregar consigo 
determinados atributos culturais, também forja sua 
identidade em reação às demandas e valorações – 

112 Justicativa anexa a Lei nº 12.837 de 10 de maio de 1999. 
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positivas ou negativas – que a sociedade mais 
abrangente exerce sobre o grupo. (TRUZZI, 2005: 51) 

 

Porém a construção do imaginário do Bexiga como um bairro 

unicamente, ou predominantemente, constituído historicamente por 

italianos entra muitas vezes em conflito com a existência de uma 

comunidade negra com fortes ligações com o bairro, estando presente nos 

primórdios da ocupação do território.113 A sua existência, ou melhor, o 

reconhecimento de sua presença no Bexiga não é negado pelos italianos e 

oriundi, como pode ser observado em relatos e falas de diversas fontes, 

existindo inclusive uma valorização, mais recente, da cultura negra no 

bairro, identificada principalmente pela musicalidade, sendo o samba um 

dos elementos identitários do bairro mais destacados.  

Na historiografia local, este pequeno espaço da cidade 
ganha significado somente quando de sua ocupação pelo 
calabrês. Produz-se um ocultamento de tudo que 
antecedeu esta presença, tendo-se a impressão de que os 
negros que ali viviam, muitos dos quais ex-escravos, 
vagavam como sombras pelo espaço. Para o calabrês, a 
existência do negro no bairro é explicada, a partir de sua 
‘boa vontade’ em permitir que o mesmo partilhasse dos 
porões das casas de muitos cômodos de que era 
proprietário. (ALMEIDA, 1989: 44 apud CASTRO, 2008: 
61) 

 

Deste modo as relações entre estes dois grupos muitas vezes são descritas 

pelos oriundi italianos como relações pacíficas, livres de conflitos étnicos-

raciais, o que corrobora com o imagem do Bexiga – imagem que não é 

exclusiva do bairro, constituindo parte do imaginário da democracia racial 

brasileira - como um lugar de encontro de diversos povos, aonde a 

interação pacífica entre estes contribuiu para a constituição de uma 

sociedade cosmopolita, livre de conflitos étnico-raciais. Relatos como do Sr 

F., filho de calabreses, expõem a presença de um discurso marcante em 

113 A pretensão da presente pesquisa não é reconstruir a presença dos negros no Bexiga, 
ou de outros agrupamentos identitários-culturais, mas contrastar a partir deste grupo a 
ideia de um Bexiga ocupado unicamente por italianos, argumento que será utilizado com 
frequência tanto na historiografia quanto no processo de tombamento do bairro. Sobre a 
presença negra no Bexiga, suas origens, marcas indenitárias e culturais ver o livro Bexiga. 
um bairro afro-italiano de Márcio Sampaio de Castro. São Paulo, ed. Annablume, 2008. 
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relação a isto: “Eu me lembro que antigamente, no dia 13 de maio, os negros 

faziam a festa da libertação na igreja do vale do São Manuel. Eles 

respeitavam muitos os italianos, pois estes os tratavam bem, oferecendo 

emprego e dando comida.”(Coimbra, 1987: 48). Este discurso aparece em 

muitos documentos sobre o Bexiga, não só em relatos de moradores mas 

também em obras referentes à história do bairro114. Porém muitos outros 

relatos nos permitem contrastar esta imagem de um Bexiga enquanto 

reflexo da “democracia” racial brasileira com um lugar marcado por tensões 

étnicas e raciais: 

 
Agora, tem uma coisa importante: se o filho de um italiano 
fosse casar com uma negra, eu acho que o pai matava ele. 
Pra comer eles andavam que nem loucos atrás de negra, 
mas para negócio... Aí meu pai falava: ‘Eu detesto negro, 
mas negra....’. Eu não conheci um filho de italiano que 
casou com uma negra. Não tinha este negócio.” (Relato de 
Armandinho em Moreno, 1996: 88).  

 
 
Aqui no Bexiga, racistas são os negros. Em 1930, há 50 
anos atrás, tão tinha televisão. Todos os sábados se fazia 
uma festa. E a gente como jogava bola junto com os 
negros, os convidava para a festa. Eu frequentava a Vai-
Vai, então convidava a todos. Mas eles nunca iam mesmo 
sendo vizinhos, eles tinham sua festa, a de Santa Cruz. Eles 
não eram amigos dos portugueses, especialmente os 
pretos. (Relato em Coimbra, 1987: 47) 
 
 
Esta história é segredo! Minha família e todos os italianos 
imigrantes um dia arrumaram a cama para os pretos 
dormirem. Eles nos chamavam de ‘carcamanos’. Mas os 
italianos também não comiam pão amanhecido! Uma vez 
levaram porretes para a Saracura e deram bebidas aos 
negros, assim que eles ficaram bêbados receberam as 
porretadas. Ficaram três ou quatros dias como mortos, 
esticados nos chão, com a língua de fora, cheio de 
formigas! Os pretos não gostavam dos italianos e por isso 
eles aproveitavam e levavam os negros para dentro da 
Saracura, e pau neles! E aí as formigas comiam as línguas 
deles. A mesma língua que chamava os italianos de 
‘carcamanos’. Os negros moraram sempre aqui na Bela 
Vista. (Relato em Coimbra, 1996: 50)  

 

114 Em obras como: Bela Vista de Nádia Marzola; Bixiga: pingos nos is de João Sacchetto.  
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Se a abordagem dos italianos e seus descendentes em relação às 

pessoas negras é carregada de contradições – reconhecem que o Bexiga foi 

ocupado inicialmente por estes e que a população negra sempre esteve 

presente no bairro e mais recentemente valorizam a Vai-Vai e o samba115 -, 

não pode-se averiguar os mesmos sentimentos relacionados à população 

nordestina.  

Os agrupamentos de migrantes brasileiros que chegaram ao bairro 

em grande quantidade, sobretudo a partir da década de 1950, em sua 

maioria vindos da região nordeste brasileira, são indicados frequentemente 

pelos moradores mais antigos do bairro como sendo os grandes 

responsáveis pela “decadência” do Bexiga. Em muitos relatos, de distintas 

fontes, inclusive naquelas relacionadas ao Concurso Nacional para o Bexiga 

(como mostramos no capítulo anterior), os nordestinos são caracterizados 

como desordeiros, despreocupados com o bem coletivo do bairro, não 

interessados em criar laços de vizinhança e como sendo culpados pela 

descaracterização dos antigos casarões. Opinião partilhada por Walter 

Taverna:  

O progresso levou os italianos e seus descendentes. Eles, 
porém têm casa aqui. Eles não querem morar no bairro. 
Esta deterioração impede que eles voltem. A imigração 
nordestina invadiu o nosso bairro... sobre os nordestinos 
a maioria deles residem no bairro tornando-se mão-de-
obra para os restaurantes etc. Mas entre eles também 
existem marginais. Os nordestinos não eram como os 
italianos. Vêm instalar-se nos cortiços e pensões, vivem 
num sub-mundo. A maioria deles pratica o crime, são 
marginais traficantes... Já pedimos para a polícia 
segurança para o bairro. O nordestino como qualquer 
pessoa é igual a todos. Procuram sobreviver... Querem 
garantir o seu dinheiro e mandar para a família... muitos 
assim fizeram aquelas coisas todas (Sacarlato, 1988: 
128) 

 

115 Estas não são as únicas expressões culturais associadas à cultura negra, no Bexiga 
existem também terreiros de candomblé e umbanda e escolas de capoeira. Outras 
manifestações consideradas tradicionais no bairro também foram criadas mais 
recentemente, ou para usar a definição de Hobsbawn “inventadas”, como por exemplo a 
lavagem da escadaria da praça D. Orione, iniciada em 1988 e inspirada na lavagem das 
escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim de Salvador, ou a criação do Bloco Afro 
Oriashé. Sobre o assunto ver em Castro, 2008: 82. 
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Esta compreensão de que o Bexiga estava perdendo sua essência 

italiana em decorrência da chegada de nordestinos foi um dos principais 

motivos dos esforços no resgate de uma italianidade inerente ao bairro. 

Compreensão inclusive presente no IGEPAC da Bela Vista: 

 
A Bela Vista/Bexiga, hoje inserida no contexto 
metropolitano, não mais apresenta a estratificação social 
inicial. Com a aceleração do crescimento de São Paulo, 
essa área viria a sofrer a incidência de grandes 
transformações urbanísticas. Além disso, os novos e 
culturalmente diferenciados contingentes populacionais 
viriam agregar-se ao bairro, transformado-lhe, com 
intensidade, alguns símbolos culturais anteriores, num 
processo mutante de apropriação espacial (ex: 
nordestinos). (IGEPAC-Bela Vista, s/nºpg) 

 

A disputa entre os diversos grupos que compõem o Bexiga pela 

construção das imagens e memórias associadas ao local fazem parte de um 

amplo campo de forças político. O Bixiga italiano de Walter Taverna e 

Armandinho disputa com outras representações e realidades: o Bexiga 

negro, o Bexiga nordestino, dos Boêmios, dos Teatros, das lutas políticas, 

etc. Uma composição de camadas complexa e plural. Em todas essas 

camadas, e nos seus múltiplos sentidos, o Bexiga nordestino é associado à 

decadência e degradação, o que leva ao fato de que em quase todas as 

políticas de memória e requalificação eles sejam os personagens ocultos, 

ignorados e apagados. Em contrapartida os italianos são, recorrentemente, 

ligados à origem e apogeu do bairro, configurando suas qualidades e 

distinções, que configuram os eixos centrais das memórias e políticas sobre 

ele produzidas e implementadas. O processo do Concurso Nacional de 

ideias para o Bexiga não será excessão, reiterando estas falas e lugares. 

Estas disputas de memórias, também identitárias, são relevantes para 

compreender como desenharam-se as alianças que permitiram a abertura 

do tombamento pelo DPH nos moldes em que foi realizada. Uma vez que a 

proteção, segundo o urbanista franco-mexicano Jêrome Monnet, é  

(...) um ato eminentemente moderno, pois se trata de 
fabricar a história no dia-a-dia, de compor 
permanentemente a memória, de produzir 
incessantemente a lembrança. O problema que se 
apresenta é saber quem controla esses processos em 
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uma cidade. (...) Na escala de uma sociedade, trata-se de 
identificar as alianças de interesse que geram, nas 
palavras e nos atos, ‘o discurso dominante’, que serve de 
matriz para as representações sociais, para a cultura 
comum e fornece as justificativas para a ação ou para a 
inatividade (Monnet, 1996: 222) 

 

 A seguir tentaremos identificar algumas das alianças realizadas 

durante a abertura do tombamento ocorrida enquanto o processo do 

Concurso estava em curso. Este ato gerou algumas complicações para o 

desenvolvimento do Concurso nos preceitos em que este havia sido 

elaborado, impactando sobretudo a questão participativa do processo.  

 

 

3.3. A Abertura do Tombamento 
 

O pedido para a abertura do processo de tombamento do bairro da 

Bela Vista foi elaborado pela Seção Técnica de Crítica e Tombamento do 

DPH116. O perímetro definido no processo de abertura do concurso era o 

mesmo estabelecido para o Concurso, sendo que ambos utilizaram como 

base o que foi definido pelo IGEPAC- Bela Vista 117. No documento 

encaminhado ao Conpresp, datado de 17 de fevereiro de 1990, contendo os 

motivos para o pedido e assinado pelo chefe da seção, Eudes de Mello 

Campos Junior, são elencados cinco considerações.  

Considerando que o bairro do Bexiga é um dos mais 
tradicionais da cidade e que apesar de ter sido 
inventariado pelo DPH em 1983 (IGEPAC-Bela Vista) 
nenhuma medida legal foi tomada desde então para a 
salvaguarda do patrimônio ambiental e cultural lá 
existente; Considerando que o bairro do Bexiga está em 
constante renovação e que é frequentemente 

116 Destaca-se que neste momento inicial do pedido de abertura a linguagem utilizada 
refere-se ao bairro da Bela Vista ao invés de utilizar “manchas”.  
117 O processo de tombamento definido na resolução nº 11/90 é estendido aos  “imóveis 
que se localizam no perıḿetro que se inicia na Avenida 9 de Julho com a Praça das 
Bandeiras, na altura da Rua João Adolfo, segue pela Avenida 23 de Maio, Rua do Paraıśo, 
Avenida Bernardino de Campos, Praça Oswaldo Cruz, Rua 13 de Maio, Praça Amadeu 
Amaral, incluindo o reservatório da SABESP (S9, Q80, L39) continuando pela Rua 13 de 
Maio, Rua Carlos Sampaio, Rua Fausto Ferraz, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Alameda 
Ribeirão Preto, Rua Pamplona, Rua Itapeva, Rua Rocha, Praça 14 Bis, Avenida 9 de Julho.” 
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encaminhado à esta Sessão de processos referentes a 
alterações e demolições de imóveis inventariados, 
potencialmente preserváveis; Considerando que também 
o CONDEPHAAT nos tem consultado mediante ofícios 
sobre o interesse do DPH em preservar imóveis naquela 
área (por exemplo ofício GP – 120/90); Considerando 
que o CONPRESP já abriu recentemente o processo de 
tombamento para um dos imóveis inventariados daquele 
bairro, sito à rua Santo Amaro nº 303 à 317; E 
considerando, por fim, o apelo do vereador José Índio 
endereçado ao Executivo através da moção nº 455/89, 
através da qual solicita determinar junto aos órgãos 
competentes a preservação do bairro do Bexiga ‘em sua 
integridade física e social, diante da especulação 
imobiliária.118 

 
 Sobre estas considerações vale destacar: A primeira é referente à 

inexistência de ações legais realizadas com o fim de preservar o patrimônio 

ambiental e cultural do bairro. Esta afirmação entra em conflito com o 

Concurso de Ideias que no momento estava em curso. Portanto, existia uma 

medida do poder público em relação à preservação do Bexiga, mas que 

aparentemente não era considerada eficaz pelo corpo técnico do órgão de 

preservação municipal. A segunda consideração a ser destacada refere-se 

ao apelo do vereador José Ferreira do Nascimento, também conhecido como 

Zé Índio (PST) 119 . Na documentação do processo de abertura de 

tombamento a moção que está anexada em seu texto contém as seguintes 

considerações: 

CONSIDERANDO que o bairro do Bexiga é visto hoje, pelos 
incorporadores imobiliários, como uma região degradada 
e pouco atrativa a investimentos; CONSIDERANDO que a 
ideia para a renovação urbana para o bairro do Bexiga 
poderá sofrer uma dubiedade de entendimento e, em 
consequência, criará implicações diversas; 
CONSIDERANDO que a grande questão é saber até que 
ponto o projeto final de recuperação daquela área poderá 
conciliar a corrida imobiliária e a integridade do bairro do 
Bexiga com a presença dos proprietários de pequenos 
imóveis, os moradores do bairro e suas tradições; 
CONSIDERANDO que, do ponto de vista do interesse da 
população como um todo, é mais importante a garantia do 
direito de moradia do que os interesses de uma minoria 
que detém o poder econômico e pode alterar 

118 Folha de São Paulo, 17 de abril de 1989.  
119 Zé Índio compunha a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da 
Câmara Municipal. 
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significativamente a vocação do bairro (Moção 455/89 do 
vereador José Índio).   

 
As considerações contidas na moção revelam um receio em relação à 

especulação imobiliária e articulam o Concurso, cujo edital acabara de ser 

lançado, à concretização destes temores. Na mesma moção é solicitado ao 

presidente da Câmara o envio de uma cópia da moção ao presidente do 

Museu do Bexiga, Armando Pugliese, provável articulador do pedido do 

tombamento ao vereador. Esta suposição é reforçada pela afirmação de 

Nadia Somekh120 de que o pedido do tombamento teria partido de uma 

iniciativa popular. A própria posição de Armandinho em relação a um 

possível tombamento do Bexiga é ambivalente durante todo o processo do 

Concurso. Em algumas de suas declarações, tanto as realizadas nos debates 

quanto nas entrevistas concedidas à imprensa, ora ele afirma que não seria 

necessário o tombamento do bairro, mas sim de incentivos oferecidos pelo 

poder público aos proprietários de imóveis interessantes para a 

preservação, ora ele afirmaria que o tombamento era uma medida 

essencial.  

A terceira ponderacão contida no parecer de Eudes Campos trata do 

pedido de demolições encaminhado ao DPH. Dea Fenelon relatou 

posteriormente que durante o processo do Concurso  

(...) o DPH começa a ser assaltado por pedidos de 
construção, na área do Bexiga, de prédios, de arranha-
céus, disso e daquilo. Começamos a avaliar junto ao 
grupo que a especulação imobiliária já percebera que 
alguma coisa seria feita no Bexiga e já estava presente. 
Assim, quando vínhamos desenvolvendo, um trabalho 
sistemático dentro dos princípios e diretrizes 
estabelecidas, de repente, o SECOVI, sindicato das 
companhias imobiliárias, começa pedir licença para 
derrubar os prédios, para fazer a verticalização. E, como 
não existia proteção nenhuma para esses imóveis de 
interesse histórico, delimitamos a área, discutimos no 

120 “O Concurso de Ideias, apesar de não executado, gerou grande mobilização local e o 
resultado desse trabalho embasou o processo de tombamento, cujo pedido partiu de 
iniciativa popular em 1990, culminando na resolução Conpresp–Resolução 11/90, alterada 
pela Resolução 01/93. Inicialmente a Resolução n. 11/90 abrangia 1400 imóveis e 
englobava toda a Bela Vista. Posteriormente, a resolução de 1993 definiu manchas 
especiais de preservação.” (Somehk, 2016: 235). 
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Conselho de Preservação e abrimos um processo de 
tombamento. (FENELON, 1992: 144) 
 

Nos arquivos do DPH e do Conpresp não foi possível encontrar os 

pedidos de demolição citados por Fenelon. Sobre a destruição, ou a 

intenção de demolição, de imóveis localizados no “miolo” do perímetro 

delimitado pelo concurso também não foi possível localizar na 

documentação que explicitasse os imóveis ou lugares, nem mesmo os 

interessados nas demolições. Na bibliografia e na documentação consultada 

tampouco foi possível encontrar um consenso sobre o episódio. Se por um 

lado algumas pesquisas demonstram que num momento anterior ao 

concurso muitos imóveis no entorno das grandes vias do bairro – 9 de 

julho, 23 de maio, Paulista, Eixo Leste-Oeste e Rui Barbosa - foram 

demolidos para ceder espaço a edifícios altos e estacionamentos (Scripilliti, 

2017;   Scarlato, 1988), por outro lado, são apontadas as dificuldades do 

mercado imobiliário de adentrar no “miolo” do bairro – sobretudo no 

entorno da Rua 13 de maio, em decorrência da presença dos lotes estreitos 

e fundos  profundos, com muitos herdeiros, o que dificultava a negociação, 

bem como a vigência da Lei nº 4124 de 14/11/1951 que delimitava a altura 

dos edifícios na rua 13 de maio. Esta lei dispunha sobre a altura das 

construções nas ruas dos Ingleses e 13 de Maio, impedindo a verticalização 

das mesmas e desta forma garantindo a “bela vista” que se descortinava no 

morro dos Ingleses.  

 
Art. 1º As construções situadas nos lotes com frente para 
a Rua dos Inglêses, no lado este, e na Rua 13 de Maio, em 
ambos os lados, do trecho delimitado pelo 
prolongamento ideal do eixo da Rua dos Belgas e a 
paralela ao eixo da Rua Fortaleza distante 150 metros 
em direção norte, deverão observar a altura máxima de 
um metro acima da cota do piso do mirante da Rua dos 
Ingleses, tomada no prolongamento do eixo da Rua 
Fortaleza.121 

 

121 Lei nº 4124 de 14/11/1951. 
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Esta lei garantiu não apenas a vista do morro mas também pode ter 

contribuído para a preservação dos casarios das ruas referentes.122  

Ainda sobre a questão dos pedidos de demolição é interessante a 

aparição de outros atores relevantes no processo: os representantes do 

mercado imobiliário. Numa carta datada de 20 de dezembro de 1990, 

endereçada à prefeita e assinada por Romeu Chap Chap, Miguel Sergio 

Maud, Rubens Coelho, Pedro Cury e Romeu Trussardi Filho 123, são 

apresentadas preocupações em relação à abertura do tombamento do 

Bexiga. 

É muito estranho, portanto, que em flagrante menosprezo 
ao sistema de participação dos munícipes nos projetos de 
sua cidade, como vem sendo expressamente cumprido 
pela Prefeitura, o (...) CONPRESP, sem qualquer consulta 
aos órgãos afins, se outorguem poderes de abrir processo 
de tombamento de áreas de enormes dimensões no centro 
da cidade, mesmo sabendo que estão em processamento 
de reurbanização (...)   

 

Estes representantes, que se apresentam “em nome do ‘status’ de 

cidadãos paulistanos, antes mesmo de pertencermos a associações 

profissionais, técnicas e empresariais”, utilizam-se do discurso da gestão 

petista sobre o direito de participação da população nos processos de 

construção e apropriação da cidade como argumento contra a decisão, 

considerada como unilateral, do Conpresp em se iniciar um processo de 

tombamento no qual os cidadãos não foram consultados. No mesmo 

documento identificam, ainda, um distanciamento entre esta decisão e o 

processo realizado pelo Concurso.   

 
Não resta dúvida que a decisão de tombar o Bexiga veio a 
chocar-se com a Emurb, já na fase final do projeto de 
reurbanização do bairro. Como ficará o concurso, 
altamente dispendioso, sem o conhecimento prévio das 
intenções de tombamento?   

122 Lei nº 4124 de 14/11/1951 foi revogada em 2016 com  a implementação da nova lei 
de uso e ocupação do solo do município,  lei nº 16.402, de 22/03/2016.  
123  Representantes respectivamente da Federação Internacional das Profissões 
Imobiliárias (FIABCI-Brasil), do Sindicato das Empresas de Compra Venda Locação e 
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI), do Sindicato 
dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (SCIESP), do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (IAB-SP), Associação Comercial de São Paulo. 
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Numa carta, datada de 14 de fevereiro de 1991, em resposta ao 

pedido de suspensão da abertura do tombamento a prefeita Luiza Erundina 

esclarece a questão  

(...) a ação do CONPRESP, ao dar abertura ao processo de 
tombamento do bairro do Bexiga, objetivou, 
precisamente, protege-lo das consequências imediatas 
do concurso em questão, tais como, demolições 
apressadas, especulação imobiliárias, enfim, quaisquer 
atos que possam destruir de modo indiscriminado, os 
marcos da memória da região. Portanto, o processo de 
tombamento deflagrado objetiva contribuir para um 
melhor resultado do concurso sobre o bairro, 
salientando-se que o CONPRESP, quando proferir a 
deliberação que lhe compete em tal processo, respeitará 
as decisões daquele certame. `Pondero, ainda, que a 
política adotada pelo CONPRESP para a preservação do 
patrimônio ambiental não visa congelar nem cristalizar, 
modos de vida, mas, sim, integrar-se às diretrizes 
urbanísticas, adequando-se às demandas da cidade e dos 
cidadãos. 

 
Na resposta de Erundina não é abordada a questão de participação 

nas decisões de tombamento referidas, sendo apenas justificado que o 

tombamento não iria chocar-se com as propostas do Concurso, 

constituindo, antes disso, uma ação de precaução em relação aos possíveis 

efeitos – “demolições apressadas, especulação imobiliária, que o Concurso 

poderia ocasionar.”  

 Na mesma ocasião Marilena Chauí, Secretária da Cultura, escreve 

numa carta encaminhada à Victor Hugo Mori, membro do Conpresp, que 

havia solicitado explicações sobre a decisão da abertura do processo do 

tombamento do bairro:  

Quanto ao [concurso], o CONPRESP considera ser este um 
dos procedimentos democráticos para a definição do 
destino de um bairro e acredita que a abertura de 
processo de tombamento do Bixiga vem ao encontro do 
concurso, na medida que seu resultado será considerado 
na deliberação final do ato de tombamento, fazendo com 
que, pela primeira vez em São Paulo, renovação e 
preservação caminhem juntas, uma orientando e 
considerando a outra. (...) a abertura de processo de 
tombamento não prejudica nem inviabiliza a continuidade 
do concurso. Contrariamente ao que muitos pensam, 
propiciará a efetiva implantação do resultado final, na 
medida em que deverá incorporar as soluções apontadas 
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tanto para a renovação quanto a preservação (...) do 
Bexiga. Trata-se de oportunidade única para o governo 
petista expor à Cidade como ela poderá renovar-se 
sem tudo destruir indiscriminadamente. Momento 
propício, pois coincide com a da formulação do novo 
Plano Diretor da Cidade124        

 

No projeto de Lei do Plano Diretor, elaborado pela Prefeitura e 

encaminhado à Câmara Municipal em 5  de fevereiro de 1991, existia uma 

indicação de definir o Bexiga como uma área de interesse urbanístico125. No 

Plano era também prevista a criação de Zonas Especiais de Preservação, 

Zonas Especiais de Interesse Social e o mecanismo de transferência do 

direito de construir.   

De todo modo a questão da abertura do tombamento explicita um 

contraste na visão da questão participativa em relação à preservação do 

patrimônio cultural na cidade entre a Emurb e a Secretaria da Cultura.  

 

Imaginem o que significou o exercício de um ato 
autoritário, mas na verdade foi o único instrumento 
que restou como maneira de salvaguardar o Bexiga e 
dar continuidade à discussão. Era a abertura de um 
processo de tombamento com todas as características de 
tombamento, com o estudo daqueles que seriam os graus 
de preservação, as formas de trabalho. A redefinição desse 
perímetro, a discussão com a população sobre o que ela 
queria preservar, quais as memórias existentes e todo o 
trabalho de discussão sobre o que significaria a 
restauração dos cortiços (...) tudo isso dependia de uma 
legislação cujo anteprojeto de lei foi mandado para a 
câmara e m 1991 e nunca foi sequer discutido. Não é 
que não tenha sido aprovado, nunca foi sequer 
discutido. (....) Certamente o processo de tombamento vai 
ser alterado. Em uma das últimas reuniões do Conpresp, 

124 Carta. Acervo IAB-SP. (Grifos nossos) 
125 Na publicação Plano Diretor de São Paulo: Ao alcance de todos, cartilha elaborada pela 
Prefeitura para a divulgação do Plano, as áreas de interesse urbanístico seriam “(...) áreas 
da cidade que já estão construídas e que apresentam aspectos paisagísticos, urbanísticos e 
histórico-culturais significativos para a cidade. É necessário estabelecer regras especiais 
para direcionar as formas de renovação dessas áreas de modo a preservar suas 
características. O Plano Diretor prevê que poderão ser definidas as dimensões e a altura 
máxima para as construções nessas áreas, além de outras regras. O bairro do Bexiga é um 
exemplo de área de interesse urbanístico. Ele conserva características do início do século, 
que devem ser consideradas na construção de novos prédios e casas na região” (DEMPLAN, 
1991: 20).  
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como já havia resultados eleitorais definidos, alguns dos 
membros do conselho acharam que não deviam votar e 
pediram vistas ao processo. Neste caso, até o processo de 
tombamento não foi concluído porque as injunções 
políticas e a conjuntura não permitiram  (FENELON, 1992: 
145. Grifos nossos). 

 

A iniciativa dos técnicos do DPH de abrirem o processo de 

tombamento do Bexiga poderia ser compreendida como um grande 

movimento em prol da preservação. Uma sensibilidade em preservar 

grandes manchas urbanas constituídas por imóveis até então 

desprestigiados pelas práticas preservacionistas, que os consideravam 

como exemplares de uma arquitetura inferior, estrangeira e sem valor. A 

sensibilidade destes técnicos não limitou-se a uma ampliação do “acervo” 

de exemplares de construção e ocupação na cidade de São Paulo, mas 

também incluiu na lista bens de existência recente como é o caso do Coreto 

da Praça Don Orione, construído em 1984. Bens que eram valorizados pela 

população do Bexiga, e não necessariamente pelos cânones eruditos. 

Embora o encaminhamento do processo de tombamento tenha sido feito 

“às pressas” a seleção dos imóveis anexado ao pedido consiste nos bens 

listados no IGEPAC Bela Vista, que foi elaborado através de extensos 

estudos e pesquisas inovadores à época.   

A iniciativa atropelada, autoritária, como afirmou Dea Fenelon, da 

abertura do tombamento também pode ser compreendida como um ato 

desesperado dos técnicos que estavam presenciando um desaparecimento 

de bens representativos na cidade, como ocorreu com a mansão Matarazzo 

e o casario das ruas Jandáia e Assembléia, e ainda a percepção de assédio 

constante dos agentes imobiliários com seus pedidos de demolições no 

Bexiga – relatado no parecer e nas falas de Dea Fenelon e Marilena Chauí. 

A abertura do tombamento precedeu o resultado final do concurso. 

Um documento contendo uma segunda versão da minuta de tombamento 

do bairro da Bela Vista, datada de 1992, e anexada no Processo 

Administrativo nº 1990-0.004.514-2, revela algumas informações sobre a 

relação do processo de tombamento realizado pelo DPH com as propostas 

da equipe vencedora do Concurso de Ideias para o bairro.  
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Após contatos entre a equipe vencedora do Concurso do 
Bexiga e a equipe responsável pela proposta final de 
tombamento do bairro da Bela Vista, chegou-se a um 
consenso que fez com que o projeto de Lei ‘Área de 
Preservação e Renovação Urbana do Bexiga’, entregue 
em junho de 1992 à Emurb como produto final dos 
trabalhos realizados pela equipe vencedora do concurso 
e, o plano de tombamento então elaborado se ajustassem 
como propostas complementares orientadas para o 
mesmo objetivo: preservar o ambiente urbano do bairro 
da Bela Vista com um todo, permitindo que ele pudesse 
ser, ao mesmo tempo, objeto de um processo de 
renovação urbana desenvolvido de maneira controlada. 

 Um outro ponto presente nesta mesma segunda minuta de 

tombamento diz respeito especificamente à seleção dos bens que deveriam 

ser tombados.  

Ficou a cargo do D.P.H. a seleção dos bens culturais 
passíveis de preservação, e a relação deles constaria 
tanto da resolução de tombamento a ser encaminhada ao 
CONPRESP, quanto do projeto de lei regulamentador do 
bairro, em mãos da Emurb. Era deste último que 
constava um conjunto de instrumentos que 
possibilitariam de forma concreta a preservação das 
áreas a serem preservadas e a renovação daquelas 
passíveis de transformação. 

O projeto de lei regulamentador do bairro a que o trecho acima 

refere-se era o projeto desenvolvido pela equipe vencedora do Concurso em 

conjunto com a Emurb. É provável que após a abertura do tombamento 

tenham ocorrido negociações entre a EMURB e o DPH para delimitação das 

fronteiras de suas respectivas responsabilidades e atuações na preservação 

e transformação do bairro. Os instrumentos que possibilitariam a 

preservação seriam os propostos pelo projeto de lei, como a transferência 

de potencial construtivo e incentivos fiscais. Os bens que deveriam ser 

preservados seriam os selecionados pelos técnicos do DPH no processo de 

abertura do tombamento do bairro. Assim exposto, a participação da 

população do Bexiga, objetivo central do Concurso Nacional de Ideias para a 

Preservação e Renovação Urbana do Bexiga, restringiu-se apenas para a 

“renovação”, a preservação ficou, mais uma vez, a cargo dos especialistas. 

É possível pensarmos a proposta de tombamento também como 
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estratégia de salvaguarda do bairro, considerando as difíceis e precárias 

relações do executivo com o legislativo durante toda a gestão Erundina. Ao 

longo de sua gestão Luiza Erundina obteve grandes derrotas na Câmara 

Municipal, em que a oposição era a maioria, bem como a sua relação com o 

seu próprio partido era  conturbada. Em algumas ocasiões houve choques 

entre a política “basista” – fundamentado na participação direta da 

população nas tomadas de decisões, defendida por Erundina e os interesses 

partidários do PT. Erundina recusou-se no início de seu mandato a fazer 

acordos ou coalizões com outros partidos, tanto para composição do 

executivo quanto na Câmara Municipal, acreditando que a pressão dos 

movimentos sociais iria facilitar sua governabilidade. Isso não se verificou 

ao longo do tempo. Temas como a questão dos ambulantes no centro da 

cidade e a greve do transporte público tensionaram estas relações (Couto, 

1999). 

O tombamento novamente apresentou-se como o instrumento 

urbanístico potente no controle da propriedade privada, garantindo assim a 

preservação de bens selecionados pelo corpo técnico do DPH, sem 

depender das negociações com o poder legislativo. A decisão de que o DPH 

teria o poder de seleção dos bens a serem preservados, tanto na resolução 

do tombamento quanto no projeto de lei resultante do Concurso, talvez seja 

o ponto principal de todo o processo de tombamento em desacordo frontal 

com os objetivos do Concurso. Sobre a participação da população 

relacionada com a escolha dos bens que deveriam ser preservados José 

Vitor Couto, presidente Emurb, em entrevista à Revista Projeto, ainda 

durante a primeira fase do Concurso, afirmou que “A ideia que temos é de 

que o bairro deve ser preservado se a população respectiva assim o decidir. 

A ela cabe também decidir sobre o que precisa ser preservado” (Revista 

Projeto, 1989: 138).  

A abertura do processo de tombamento do Bexiga foi 
bastante complicado para o DPH e, na verdade, gerou um 
mal-estar dentro do grupo que trabalhava com a região 
por ter sido uma intervenção mesmo, uma definição do 
que precisava ser feito. O conselho aprovou, a Emurb foi 
contra, houve um bate-boca na imprensa entre nós, foi 
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uma situação bastante difícil. Inegavelmente o SECOVI, o 
sindicato das imobiliárias e da construção civil, 
aproveitou-se disso, criando uma discussão sobre a 
utilização do tombamento e, sobretudo, sobre o que 
preservar na região do Bexiga (FENELON, 1992: 146) 
 

A resolução do tombamento do bairro Bela Vista, decretada em 

2002, incorpora em uma das suas considerações a possibilidade da 

existência de “futuras propostas de renovação urbana visando promover a 

melhoria das condições de uso e ocupação do solo do bairro da Bela Vista 

em harmonia com o presente instrumento de preservação”. Temos aqui um 

resquício do Concurso num processo que ao fim e ao cabo reiterou os 

poderes técnicos, a potência do instrumento de tombamento como marco 

de políticas urbanas e a imensa dificuldade de realizacão de políticas 

participativas.  
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3.4. Figuras 

 

 
 

 

 
3.01. Jornal não nomeado e datado. (Fonte: Arquivo SP-Urbanismo) 
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3.02. Folha da Tarde 04 de dezembro 1990 (Fonte: Arquivo DPH) 
 
 

 
3.03. Folha de S.P  21 de novembro de 1990 (Fonte: Arquivo SP-Urbanismo) 
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3.04. Jornal Shopping News, dezembro 1989. (Fonte: Arquivo SP-Urbanismo) 
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3.05. Folha de São Paulo  04 de dezembro de 1990 (Fonte Arquivo SP-Urbanismo) 
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3.06. Jornal da Bela Vista, 07 de julho de 1991. (Fonte: Aquivo SP-Urbanismo) 
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3.07. Mapa dos locais que sediaram eventos do Concurso de Ideias do Bexiga. Os 
pontos azuis são os locais onde realizaram-se os seminários. Os pontos vermelhos 
são aonde realizaram-se os quatro debates com as três equipes finalistas. O ponto 
em verde é a casa aonde foram expostos os projetos das equipes. Os pontos 
amarelos são os locais das urnas de votação (Mapa gerado a partir do Google 
Maps). 
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 Para Marcia Sant’Anna a década de 1980 acabou definindo-se como 

um momento “(...)em que mais se produz discurso sobre o problema da 

preservação do espaço urbano. Os avanços concretos foram, entretanto, 

muito poucos. (...) O que poderia ter sido um momento rico em soluções, 

capaz de inaugurar, de fato, uma nova prática, caracterizou-se apenas como 

uma fase de ebulição” (Sant’Anna, 1995: 226). Esta afirmação entra em 

consonância com uma fala de Roberto Mac Fadden extraída de entrevista 

concedida à Mariana Fix, previamente citada neste trabalho, mas relevante 

para nossa reflexão: 

(...) um dos problemas da esquerda é justamente o fato de 
não conseguir implantar os planos que por ela são 
elaborados: foi a gestão seguinte (Maluf) que pôs em 
prática os projetos urbanos do PT, como as Operações 
Urbanas Faria Lima e Água Espraida, mas de forma 
distorcida, ou seja, com a suspenção dos fins sociais. (...) é 
característico o fato de os governos de esquerda usarem 
as empresas públicas como ‘empresas de pensamento’ e os 
governos de direita as usares como “instrumentos de 
ação” (Mac Fadden in: Fix, 2001: 81) 

 Estas duas declarações mostram-se importante quando nos 

deparamos com o Concurso de Ideias do Bexiga: se ele possui um lado 

bastante inovador, tanto em suas concepções quanto nos instrumentos 

utilizados, por outro lado não logrou o resultado esperado. A “empresa de 

pensamento” sugerida por MacFadden nos conduz a observar o alto 

número de intelectuais e acadêmicos que compuseram os postos de 

comando dos órgãos municipais e no caso do Concurso do Bexiga também 

no corpo de jurados. Através de uma simples análise do léxico utilizado nas 

políticas analisadas -  Cidadania Cultual, Direito à Memória, Oficinas da 

Memória, etc -, percebe-se uma vontade política de garantir espaço para 

demandas de setores sociais historicamente marginalizados. 

O principal foco da abordagens que tratam o ‘espaço 
publico’ como esfera pública recai nas formas de 
participação política e organização da sociedade civil no 
interior do debate sobre democracia e construção da 
cidadania. (...) De forma semelhante, as análises que 
utilizam o termo “espaço público” como espaço urbano 
desenvolvem, na outra ponta do mesmo debate, a mesma 
angulação analítica em torno dos mesmos temas que têm 
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marcado a face excludente e autoritária da formação social 
brasileira: enfocando a dimensão espacial da desigualdade 
social, essas análises recuperam o sentido de lugar e a 
dimensão pública do espaço urbano, traduzidos nas 
distintas formas de ocupação dos espaços da cidade, na 
construção dos territórios urbanos e dos lugares políticos 
que expressam as demandas de cidadania e pertencimento 
(Leite, 2004: 195) 

 Porém apesar da vontade política, com o tombamento, a participação 

da população do Bexiga, objetivo central do Concurso Nacional de Ideias 

para a Preservação e Renovação Urbana do Bexiga, restringiu-se apenas 

para a “renovação”, a preservação ficou, mais uma vez, a cargo dos 

especialistas. A abertura do tombamento do Bairro da Bela Vista pelo 

Conpresp e toda conjuntura envolvida deste episódio pode trazer algumas 

indagações para futuras reflexões: quais são os limites dentro de processos 

participativos? Qual o papel dos técnicos envolvidos? Em quais momentos a 

vontade da população pode sobressair-se? Como construir coletivamente a 

partir de lugares e posições sociais distintas? Processos de participação 

popular realizados numa sociedade tão desigual, como no nosso caso, 

podem ser bem sucedidos?  

 Para além destas indagações o processo do Concurso revela a 

dificuldade existente em conciliar as representações sobre o Bexiga. A 

disputa entre os diversos grupos que compõem o Bexiga pela construção 

das imagens e memórias associadas ao local fazem parte de um amplo 

campo de forças político. O Bixiga italiano de Walter Taverna e Armandinho 

disputa com outras representações e realidades: o Bexiga negro, o Bexiga 

nordestino, dos Boêmios, dos Teatros, das lutas políticas, etc. Uma 

composição de camadas complexa e plural. Em todas essas camadas, e nos 

seus múltiplos sentidos, o Bexiga nordestino é associado à decadência e 

degradação, o que significa que em todas as políticas de memória e 

requalificação eles sejam os personagens ocultos, ignorados e apagados. Em 

contrapartida os italianos são, recorrentemente, ligados à origem e apogeu 

do bairro, configurando suas qualidades e distinções, que configuram os 

eixos centrais das memórias e políticas sobre ele produzidas e 

implementadas. O processo do Concurso Nacional de ideías para o Bexiga 
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não será excessão, reiterando estas falas e lugares. Estas disputas de 

memórias, também identitárias, são relevantes para compreender como 

desenharam-se as alianças que permitiram a abertura do tombamento pelo 

DPH nos moldes em que foi realizada. 

As cidades não escondem o fato de se constituírem com 
base na descontinuidade cultural, da fragmentação física 
e dos conflitos sociais. Pelo contrário, elas se nutrem 
deles, em seu constante processo de transformação. 
Habitantes da cidade, burocratas técnicos nas várias 
áreas do planejamento, artistas, preservacionistas, 
militantes de movimentos sociais, proprietários de 
imóveis e especuladores: eis alguns atores cujas práticas 
conflitantes e contraditórias entre si, constroem os 
alicerces que vão dar cada ambiente urbano, ao longo do 
tempo, a sua qualidade e atributos característicos. 
(ARANTES, 1996: 276)  
 

 Apesar das contradições observadas em algumas políticas 

estabelecidas, como as Operações Urbanas, a  gestão de Luiza Erundina 

pode ser considerada como um marco no debate sobre as políticas cultuais 

e patrimoniais realizadas no Brasil. Observa-se no Concurso de Ideias do 

Bexiga um esforço de explorar novas metodologias de abordagem através 

do desenvolvimento de práticas intersetoriais voltados para às políticas 

urbanas e culturais, bem como a valorização dos bens e espaços públicos da 

cidade voltados para o aprimoramento da democracia e da cidadania.  

 Na contemporaneiadade se faz necessária a reflexão sobre 

possibilidades de utilização coordenada de instrumentos já existentes de 

acautelamento com instrumentos de ordenação espacial, a fim de se 

alcançar uma preservação efetiva de bens culturais urbanos com um 

incentivo à pluralidade sociocultural inscrita no território. O tombamento é 

um instrumento de suma importância para a proteção de bens urbanos 

dotados de valores coletivos, mas não pode ser o único instrumento 

utilizado para este fim. Ele possui limites, seus custos políticos e sociais são 

bastante elevados e podem ultrapassar suas intenções, o que recomenda o 

uso criterioso do mesmo (Rodrigues, 1996). Isto posto, revela-se um desafio 

cada vez mais presente nas dinâmicas urbanas repensar e recriar novas 

formas de atuação inseridas em princípios democráticos.             
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Anexos 
 
 
 
1.  Relação de Inscritos no Concurso (nome dos coordenadores das 
equipes).  
 
 

1- Abelardo Gomes de Abreu – São Paulo SP 

2- Adriana Salzano Masíni - São Paulo SP 

3- Almir Fernandes - Rio de Janeiro RJ 

4- Amélia Maria de Oliveira Reynaldo - Recife PE 

5- Ana Cecília Mattei de Arruda Campos São Paulo SP 

6- Ana Lúcia Salama - São Paulo SP 

7- Ana Lúcia Wanderley de Paixão Rio de Janeiro RJ 

8- Angelo Bucci - São Paulo SP 

9- Armando Fenelon Costa Carneiro da Cunha - São Paulo SP 

10- Aurélio Pavão de Farias - São Paulo SP 

11- Beatriz Alvira Fabregues - São Paulo SP 

12- Bruno Roberto Padovano - São Paulo SP 

13- Cândida Maria Vuolo - São Paulo SP 

14- Carlos José Dantas Dias - São Paulo SP 

15- Claudia Helena Leite - São Paulo SP 

16- Claudia Maria Costa Signorelli – Vitória ES 

17- Demetre Basile Anastassakis - Rio de Janeiro ES 

18- Edmundo Lúcio Giordano – São Paulo SP 

19- Eduardo Cucê Nobre – São Paulo SP 

20- Eduardo Lauand Sobrinho – Araraquara SP 

21- Eugênio Fernandes Queiroga - São Paulo SP 

22- Fábio de Moura Penteado - São Paulo SP 

23- Flávio Valente Calazans – Rio de Janeiro RJ 

24- Francisco Antônio de Azevedo Conte – São Paulo SP 

25- Gianrenato Vitiello – São Paulo SP 
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26- Gilberto Martins Bonilha – São Paulo SP  

27- Glauco Dantas Nogushi – Rio de Janeiro RJ 

28- Hélio Novak – Rio de Janeiro RJ 

29- Ida Fumie Nonaka – Santo André SP 

30- Ione Manzalli de Sá – Rio de Janeiro RJ 

31- Jacobina Albu Vaisman – São Paulo SP 

32- Joamélio Massaki Tanaka – São Paulo SP 

33- João Paulo Ming de Camargo – São Paulo SP 

34- José de Souza Moraes – São Paulo SP 

35- José Marcos Ribeiro Marinho – Rio de Janeiro RJ 

36- José Sales Costa Filho Fortaleza CE 

37- Katia Montana – São Paulo SP 

38- Katia Sano – São Paulo SP 

39- Lauresto Couto Escher – São Paulo SP 

40- Luciano Margotto Soares - São Paulo SP 

41- Lucio Gomes Machado - São Paulo SP 

42- Manoel Antonio Lopes Rodrigues Alves - São Paulo SP 

43- Manoelo Ciocler - São Paulo SP  

44- Marcelo Willer – Curitiba PR 

45- Marcia Gonzales - São Paulo SP 

46- Marcos José Carrilho - São Paulo SP 

47- Maria de Fátima Cordeiro Campos – São Paulo 

48- Marta Etsuki Tamura – São Paulo SP 

49- Maughan Zaze – Curitiba PR 

50- Mônica Passa de Souza Santerini – São Paulo SP 

51- Oscar Satio Oiwa - São Paulo SP 

52- Paulo Kawahara - São Paulo SP 

53- Rita de Cassia Alves Vaz – São Paulo 

54- Rita de Cassia Andrade Picciafuoco – São Paulo 

55- Roberto Loeb – São Paulo SP 

56- Rosa Grena Kliass – São Paulo SP 

57- Silvio Ernich de Podesta – Belo Horizonte MG 

58- Sylvio Barros Sawaya – São Paulo SP 
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59- Solange Akemi Shoyama – São Paulo SP 

60- Takeo Tanaka – São Paulo SP 

61- Tito Lívio Francino – São Paulo SP 

62- Tomio Tanaka – São Paulo SP 

63- Valeria Faria – São Paulo SP 

64- Walter Maffei – São Paulo SP 
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2 . Cartilha entregue à população com os projetos finalistas 
 
 
 
 
 
 

 

 178 



 
 

 
 
 

 179 



 
 
 

 180 



 
 
 

 181 



 
 

 182 



 
 
 

 183 



 
 

 184 



 
 

 185 



 
 

 186 



 
 

 187 



 
 

 188 



 
 

 189 



 
 

 190 



 
 

 191 



 
 

 192 



 
 

 193 



 
 

 194 



 
 

 195 



 
 

 196 



 
 
 

 197 



 
 
 

 198 



 
 

 199 



 
 
 

 200 



 
 
 

 201 



 
 

 202 



 
 
 

 203 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 204 



3. Projeto de Lei apresentado em 1997.  
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