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RESUMO 
 

BARBOUR, Vivian Moreno. O patrimônio existe? Os sentidos da Vila Itororó. 

(Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

A partir da análise do processo que reconheceu a Vila Itororó, conjunto 

arquitetônico situado no bairro da Bela Vista, São Paulo, como bem cultural com 

interesse para preservação, essa dissertação se propõe a compreender a relação entre 

a atribuição de sentidos ao patrimônio e a cidade, mais especificamente no que diz 

respeito às relações entre políticas públicas de preservação do patrimônio edificado 

e a manutenção, promoção ou remoção de eventuais usos habitacionais. O recorte 

temporal desse trabalho parte da entrada da Vila na agenda do poder público, na 

década de 1970, no bojo da regulamentação do zoneamento em São Paulo, e culmina 

na remoção de todos os moradores do conjunto, entre 2011 e 2013. Por meio da 

reflexão do caso específico da Vila, é possível atravessar as transformações e 

permanências por que passou o campo do patrimônio em São Paulo, notadamente 

no que diz respeito às tensões vividas entre o alargamento do conceito de 

patrimônio e as formas de resistência pela implementação dos discursos 

hegemônicos do campo, fundados na sobrevalorização formal e na autorreferência 

da expertise técnica. A disputa em torno da construção dos valores e sentidos da Vila 

Itororó coloca em questão o protagonismo dos bens culturais edificados na 

produção do espaço urbano, especialmente no que diz respeito à sua destinação final 

e ao seu uso. Assim, o processo que reconheceu a Vila como patrimônio trouxe luz 

às limitações presentes nas práticas de preservação, pela falta de instrumentos e 

arranjos institucionais que possam garantir a concomitância da preservação material 

com a preservação social.  

 

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural; planejamento territorial urbano; 

políticas públicas. 



  



ABSTRACT 
BARBOUR, Vivian Moreno. Does heritage exist? The meanings of Vila Itororó 

(Master in Architecture and Urbanism History and Fundaments) – Faculty of 

Architecture and Urbanism, Sao Paulo University, Sao Paulo, 2017. 

 

Through the analysis of the process that recognized Vila Itororó, an architectural 

complex in Bela Vista, Sao Paulo, as a cultural good with interest for preservation, 

this work aims to comprehend the relation between the attribution of meanings to 

heritage and the city, specifically when it comes to the relations between built 

heritage preservation public policies and the maintenance, promotion or removal of 

eventual housing uses. The period here analyzed starts with the Vila Itororó entrance 

at the public administration agenda, in the 1970s, when zoning regulations were 

being promoted in Sao Paulo, and finishes when Vila´s dwellers were all removed, 

between 2011 and 2013. Through Vila´s specific case, it is possible to take a bigger 

look into the transformations and continuities through which heritage field went 

through, notably when it comes to the tensions between the enlargement of the 

concept of heritage and the resistances brought up by the hegemonic heritage 

practices, which are build up in overrating heritage formal aspects and in self-

referential technic expertise. The disputes around the construction of Vila Itororó 

values and meanings bring up the question of the role of built heritage in the 

production of the urban space, particularly when it comes to its final destination and 

use. Therefore, the process that recognized Vila Itororó as heritage brought light to 

the preservation practices constraints, due to the lack of instruments and 

institutional arrangements that can guarantee material preservation altogether with 

social preservation.   

 

KEYWORDS: cultural heritage, urban territorial planning, public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is, really, no such thing as heritage 

 

Com essa provocação, a arqueóloga Laurajane Smith apresenta sua reflexão sobre 

o patrimônio e suas práticas e discursos, a fim de situá-lo não tanto como uma 

coisa, mas como um processo social e cultural1. A autora parte da premissa de que 

todo patrimônio é intangível. E não o faz desmerecendo seu componente físico e 

material, mas antes desnaturalizando e desprivilegiando tal componente como 

autorreferente e como a essência mesma do patrimônio. Assim, o patrimônio 

existe, mas sempre enquanto construção mental. A pergunta que propomos neste 

trabalho – o patrimônio existe? – se apresenta, então, como um disparador para 

situar a noção de patrimônio cultural e de suas práticas como fruto de processos 

                                                 
1 Copio aqui o início do seu trabalho por acreditar que ele traz de modo contundente, e já desde o 
início, sua inquietação com relação à noção de patrimônio autorreferente: “There is, really, no such 
thing as heritage. I say this advisedly, and it is a statement that I will qualify, but it needs to be said 
to highlight the common sense assumption that ‘heritage’ can unproblematically be identified as 
‘old’, grand, monumental and aesthetically pleasing sites, buildings, places and artefacts”, SMITH, 
Laurajane, Uses of heritage. Oxon, UK: Routledge, 2006, p. 11. 
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subjetivos desenvolvidos no presente. Buscamos afastar-nos do entendimento de 

que o patrimônio possa ser automaticamente identificado com o antigo, com o 

monumental, com o belo e, portanto, com a matéria – que é importante enquanto 

veículo que concentra, agrega e/ou multiplica noções de pertencimento, de 

memória e, por que não, de esquecimento e apagamento. Ele é importante, mas 

não é – como se quis pensar durante décadas em países como a França e também 

o Brasil – a sua essência. 

Analisando as práticas cotidianas da comunidade australiana de aborígenes Waanyi, 

Laurajane Smith conclui: 

Heritage wasn’t only about the past – though it was too – it also 
wasn’t just about material things – though it was that as well – 
heritage was a process of engagement, an act of communication and 
an act of making meaning in and for the present” (SMITH, 2006: 1). 

 

Assim, não há que se falar em patrimônio enquanto um conjunto de valores pré-

estabelecidos que são descobertos em manifestações materiais, mas enquanto 

processo de construção, reconstrução e negociação de identidades, valores sociais 

e culturais e significados, sempre no presente (SMITH, 2006: 3). 

O trabalho de Smith investiga as práticas e discursos canonizados no campo do 

patrimônio cultural, contextualizando-os na consolidação da modernidade e dos 

nacionalismos ao longo do século XIX (2006: 17)2. Tal constatação dialoga com o 

proposto por Françoise Choay, para quem os movimentos de industrialização e 

consequente urbanização do século XIX marcaram a consagração do monumento 

histórico (2006: 127)3. O argumento central de Smith é o de que há um discurso 

                                                 
2 “The origins of the dominant heritage discourse are linked to the development of nineteenth-
century nationalism and liberal modernity, and while competing discourses do occur, the dominant 
discourse is intrinsically embedded with a sense of the pastoral care of the material past. (…) the 
nineteenth-century may be characterized as a period that called for ‘new devices to ensure or 
express social cohesion and identity and to structure social relations’ (Hobsbawm 1983b: 263). 
National and racial discourses coalesced and naturalized a link between concepts of identity, 
history, and territory to establish a doctrine of ‘blood and land’ (Olsen 2001: 53)”, idem, p. 17. 
3 “A revolução industrial como processo em desenvolvimento planetário dava, virtualmente, uma 
dimensão universal ao conceito de monumento histórico, aplicável em escala mundial. Como 
processo irremediável, a industrialização do mundo contribuiu, por um lado, para generalizar e 
acelerar o estabelecimento de leis visando à proteção do monumento histórico e, por outro, para 
fazer da restauração uma disciplina integral, que acompanha os progressos da história da arte”, 
CHOAY, Françoise, A alegoria do patrimônio. 4ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, UNESP, 2006, p. 
127. A ideia de estreito diálogo entre a consolidação do Estado moderno e o “patrimônio nacional” 
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patrimonial hegemônico, que ela denomina authorized heritage discourse (AHD) que 

determina o modo como pensamos, falamos e escrevemos sobre patrimônio. Para 

ela, tal discurso promove determinado conjunto de valores ocidentais como 

universalmente aplicáveis na identificação e preservação do patrimônio, 

naturalizando práticas e enfraquecendo ideias que possam ser a elas alternativas 

(SMITH, 2006: 11) – tudo isso a partir de uma legitimação sustentada em uma 

suposta expertise técnica e estética, que se propõe a revestir de objetividade as 

decisões que são produzidas no campo das práticas patrimoniais: 

The authorized heritage discourse (AHD) focuses attention on 
aesthetically pleasing material objects, sites, places and/or landscapes 
that current generations ‘must’ care for, protect and revere so that 
they may be passed to nebulous future generations for their 
‘education’, and to forge a sense of common identity based on the 
past. (…) One of the consequences of the AHD is that it defines who 
the legitimate spokespersons for the past are. One of the ways the 
AHD does this is through the rhetorical device of ‘the past’, which is 
used as a shorthand or an alternative to ‘heritage’. ‘The past’ is vague, 
though the use of the definite article also identifies something both 
singular and concrete. The vagueness of ‘the past’, its mystery and 
‘hard to pin downness’, immediately works to render it subject to the 
judgements of experts such as archaeologists and historians. (…) One 
of the other ways that AHD maps out the authority of expertise is 
through the idea of ‘inheritance’ and patrimony. The current 
generation, best represented by ‘experts’, are seen as stewards or 
caretakers of the past, thus working to disengage the present (or at 
least certain actors in the present) from an active use of heritage. 
Heritage, according to AHD, is inevitably saved for ‘future 
generations’ a rhetoric that undermines the ability of the present, 
unless under the professional guidance of heritage professionals, to 
alter or change the meaning and value of heritage sites and places 
(SMITH, 2006: 29). 

 

Nessa concepção, o patrimônio se apresenta como uma manifestação material 

com a qual nos relacionamos passivamente, a partir do consumo não crítico do 

discurso produzido pelos experts do campo. Ao chamar a atenção para essa 

construção hegemônica do patrimônio, Laurajane Smith conclui que a afirmação 

do patrimônio é uma negociação – em que se usa o passado e memórias 

individuais e coletivas para negociar novas formas de se expressar uma identidade. 

                                                                                                                                  
é bastante recorrente também em outros trabalhos. Nesse sentido, cf. CHUVA, Márcia Regina 
Romeiro, Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 
1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 30. 
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E é também discurso, que organiza não somente os conceitos mobilizados no 

campo, como também o próprio modo como nele se atua, as práticas sociais e 

técnicas a ele associadas e o conhecimento que é nele construído e reproduzido 

(2006: 4). Assim, o discurso hegemônico do patrimônio produz patrimônios 

autorreferentes tanto quanto ele próprio. 

A posição de Laurajane Smith respaldou a criação da Association of Critical 

Heritage Studies (ACHS), em 2012, cujo propósito é o de situar o patrimônio 

como um campo de disputa política e de relações de poder, que produz 

consequências importantes no cotidiano de populações marginalizadas e excluídas, 

oprimidas por noções uníssonas e autorreferentes de patrimônio4. Na ACHS, 

propor um escrutínio do discurso hegemônico do patrimônio é propor um novo 

papel para o campo, que tenha condições de abarcar discursos dissonantes e 

minoritários, que são construídos no presente, enquanto processo. 

No campo patrimonial brasileiro, desde ao menos os anos 1970 vem se dando o 

necessário movimento de revisão dos conceitos e práticas das políticas públicas de 

preservação, em que se observa, como no pensamento de Smith, um paulatino 

alargamento da noção de patrimônio cultural e de seus agentes. O texto célebre de 

Sérgio Miceli, SPHAN: Refrigério da cultura oficial 5, publicado no cinquentenário da 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, hoje 

IPHAN6), em 1987, alertava, a partir de uma visada analítica bastante crítica, que 

“a preservação do assim chamado ‘patrimônio histórico e artístico nacional’ 

constitui a política cultural mais bem sucedida na área pública deste país” (2001: 

359). Seu posicionamento apontava para a inegável hegemonia de que usufruiu o 

                                                 
4 O Manifesto de criação da ACHS, assim como maiores informações sobre a associação, pode ser 
encontrado em http://www.criticalheritagestudies.org/history/. Acessado em 10 de dezembro de 
2016. 
5 Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 22, 1987, p. 44-47. Esta edição, 
comemorativa aos 50 anos do SPHAN, trouxe ainda outros textos importantes para a historiografia 
da preservação no Brasil, como o texto de Antônio Augusto Arantes, Documentos históricos, documentos 
de cultura, idem, p. 48-55. O texto de Miceli também está disponível em sua coletânea denominada 
Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 357-368. 
6 O órgão federal de preservação já foi denominado Serviço (SPHAN), Diretoria (DPHAN), 
Secretaria (SPHAN) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Além 
dessas denominações, também já foi chamado de Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 
(IBPC). Assim como Silvana Rubino (2002), optaremos por tratar todas essas nuances apenas 
como SPHAN, uma vez que este trabalho não está centrado na análise das políticas federais de 
preservação. 

http://www.criticalheritagestudies.org/history/
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SPHAN na construção do patrimônio cultural no Brasil até aquele momento. 

Miceli sublinhava a marca classista dos bens identificados, selecionados e 

preservados pelo olhar hegemônico dos técnicos e conselheiros do SPHAN, ao 

sobrerepresentar manifestações materiais e ligadas às tradições das classes 

dirigentes brasileiras. E conclui: “o reverso desse tesouro tão apreciado é a amnésia 

da experiência dos grupos populares, das populações negras e dos povos 

indígenas” (2001: 360), além do inequívoco privilégio dos bens de “pedra e cal”, 

em detrimento de outros tipos de acervo que dessem conta de abarcar a 

diversidade cultural brasileira. 

Até aquele momento, em que se comemorava os 50 anos do IPHAN em plena 

restauração democrática do país, o arcabouço do patrimônio cultural brasileiro 

havia sido majoritariamente composto a partir de narrativas bastante associadas à 

mencionada noção de authorized heritage discourse, em que a autoridade técnica e 

estética se conectava binariamente com a primazia da preservação do belo e 

monumental. A dimensão histórica estava, por outro lado, restrita apenas aos 

grandes eventos políticos e à memória das lideranças governamentais. Os demais 

agentes sociais, igualmente produtores de significados e memórias em seus 

cotidianos, seja no passado, seja na própria atribuição de sentido memorial (ou, em 

sentido mais alargado deste termo, patrimonial) eram tidos como personagens à 

margem da composição da nossa civilização material e estavam à margem das 

decisões patrimoniais7. Propor um processo de revisão dos critérios que vinham 

guiando a atuação do SPHAN era dar passo no sentido de incluir novos agentes e 

novos discursos na constituição do patrimônio cultural.  

                                                 
7 Cite-se, por exemplo, a formação proposta por Afonso Arinos de Melo Franco aos técnicos do 
SPHAN em 1938, a pedido de Rodrigo Melo Franco de Andrade, então presidente do órgão. Ao 
tratar dos “fatores primitivos” que compuseram a formação de nossa civilização material, Franco 
posicionou-se pela marginalidade da colaboração das populações negras e indígenas: “O 
desenvolvimento da nossa civilização material é de base portuguesa, entendida no seu complexo 
luso-agro-asiático. A contribuição negra e índia, muito notável na elaboração do nosso psiquismo 
nacional, é pouco importante na civilização material, não somente por ter sido absorvida no 
choque com um meio muito mais evoluído mas também porque as condições de sujeição em que 
viviam as raças negra e vermelha não permitiam a expansão plena das suas respectivas formas de 
cultura. Por isto mesmo os elementos negros e índios, presentes na nossa civilização material, salvo 
um ou outro mais notáveis, são de difícil identificação”, FRANCO, Afonso Arinos de Melo, 
Desenvolvimento da civilização material no Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks Editora, 2005, p. 37. 
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Na cidade de São Paulo, esse movimento vinha se dando já desde ao menos os 

anos 1970, conforme aponta o trabalho de Paula Rodrigues de Andrade (2012). A 

autora mostra o surgimento de posturas conceituais e metodológicas inovadoras 

que passaram a povoar as políticas públicas de preservação do município, 

especialmente entre os anos de 1974 e 1979. Os novos conceitos necessários para 

a promoção dessa transformação teriam passado a circular no campo por conta de 

cursos de especialização em preservação e restauro promovidos pela Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP em parceria com órgãos de preservação entre as 

décadas de 1960 e 1970. O Curso de Especialização em Restauro e Conservação 

de obras de arte promovido pela FAU/USP em 1964, teria tido um papel 

desencadeador nesse processo, no qual seus alunos tiveram um primeiro contato 

com projeto de restauro do Antigo Solar do Unhão, em Salvador, Bahia, de Lina 

Bo Bardi. Esse projeto considerava “a preservação de todos os períodos de 

intervenção materializados naquele conjunto. Tal posição era ainda considerada 

descabida pelos restauradores do IPHAN” (ANDRADE, 2012: 38). Havia, então, 

uma mudança de postura no sentido de negação à busca de um suposto estado 

original dos bens edificados a serem restaurados, prática típica de apagamento das 

marcas sucessivas do passado promovido pelo SPHAN8. 

Uma segunda experiência de formação vivida em São Paulo, apontada pela autora, 

foi o Curso de Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos 

Históricos, realizado em 1974, a partir de uma parceria entre IPHAN, Condephaat 

e FAU/USP. Nele, houve uma efetiva discussão e alargamento dos conceitos que 

norteavam as práticas preservacionistas, especialmente a partir da participação de 

Hugues Varine-Bohan, consultor francês em patrimônio convidado por Ulpiano 

Bezerra de Meneses a participar do Curso. Varine-Bohan era um expoente da 

Nova Museologia, corrente francesa que estimulava a participação direta da 

comunidade na identificação de seus valores e objetos culturais e na construção de 

sua própria imagem e símbolos (ANDRADE, 2012: 57). Assim, passava-se a 

considerar a existência de outros protagonistas que não os tradicionais técnicos 

                                                 
8 Para uma análise de casos específicos de restauro promovidos pelo SPHAN em São Paulo, ver 
GONÇALVES, Cristiane Souza, Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em São Paulo, 1937-
1975. São Paulo: Annablume, FAPESP, 2007. 
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ligados ao campo do patrimônio enquanto sujeitos na criação, seleção de valores, 

produção de sentidos e na promoção do patrimônio cultural. Para identificar como 

essa formação inovadora influenciou nas políticas de preservação na cidade de São 

Paulo, Paula Rodrigues de Andrade analisou os trabalhos de inventário realizados 

naquele período9. A autora pôde identificar um alargamento do conceito de 

patrimônio, de fato, o que não significa dizer que as práticas hegemônicas 

patrimoniais foram totalmente superadas, uma vez que se tratava de uma transição 

localizada e circunscrita, dependente também da transformação das estruturas 

institucionais que respaldavam as ações do campo. 

As transformações vividas em São Paulo desde os anos 1960 foram igualmente 

focalizadas por Marly Rodrigues, cujo trabalho demonstrou a tensão 

experimentada entre as novas formas de apreensão do patrimônio e suas práticas 

tradicionais consolidadas pelo SPHAN, na figura de intelectuais como Luís Saia 

que, atuando no campo em São Paulo,  

entendiam que os bens deveriam ser avaliados como documentos da 
arquitetura, o que implicava a valorização de aspectos como o das 
técnicas construtivas, dos materiais e das formas que lhe davam 
concretude e os tornavam testemunhos da história e da cultura 
brasileiras (RODRIGUES, 2000: 58). 

 

A proposição de uma nova postura nas políticas públicas de preservação não 

anulava, portanto, a existência de um modo arraigado de se administrar o 

patrimônio, voltado para a reconstituição e preservação de originais, ligados a uma 

evolução das formas e de uma história da arquitetura.  

Ambas as autoras aqui citadas identificam a aproximação entre o surgimento 

dessas discussões inovadoras com o reconhecimento do patrimônio cultural 

edificado enquanto componente que deve ser lido a partir da sua inserção na 

cidade. Essa compreensão permite dessacralizar o monumento isolado, uma vez 

que o patrimônio cultural passa a corresponder, também, com a composição de 

                                                 
9 São citados por ela: a primeira lista do patrimônio edificado da área central, elaborada por 
Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, em 1975; a primeira lista do patrimônio edificado da 
Zona Oeste, elaborada por Benedito Lima de Toledo em 1976; o inventário da Zona Leste, 
promovido pela EMURB entre 1977 e 1979; e o inventário também da Zona Leste promovido pelo 
DPH e a Cogep, também entre 1977 e 1979. 
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conjuntos no tecido urbano, os quais são apropriados por incontáveis agentes, que 

lhes atribuem sentidos igualmente diversos e díspares.  

Nesta dissertação, o imbricamento entre patrimônio cultural e espaço urbano é 

analisado a partir das três dimensões da cidade propostas como perspectivas de 

análise por Ulpiano Bezerra de Meneses: cidade como artefato, enquanto 

“segmento da natureza socialmente apropriado”; cidade como campo de forças, 

que é o pano de fundo de relações conflituosas entre os homens a partir do qual se 

produz o artefato; e cidade como representação social, enquanto um conjunto de 

práticas que lhe dá sentido e inteligibilidade (2015: 36). Com a problemática da 

inserção do patrimônio no contexto urbano, torna-se imperativo criticar sua 

análise apenas a partir da forma, de sua aparência. Também as relações 

conflituosas e as atribuições de significado são facetas que compõem o que é 

denominado patrimônio cultural. Nesse sentido, uma dimensão central para esse 

trabalho é a intersecção entre patrimônio e planejamento urbano e, por 

conseguinte, entre patrimônio e cidade.  

Todas essas nuances e tensões entre transformações e permanências nas políticas 

públicas voltadas ao patrimônio em São Paulo podem ser bem apreendidas no 

tema deste trabalho. Trata-se da Vila Itororó, conjunto arquitetônico situado no 

bairro da Bela Vista, em São Paulo, entre a Avenida Paulista e a região central da 

cidade, e que assim passou a ser conhecido a partir da década de 1970. Sua 

construção se iniciou nos anos 1910, quando Francisco de Castro, um luso-

brasileiro enriquecido na expansão industrial do interior do Estado de São Paulo10, 

comprou os terrenos que viriam a sediar as diversas construções que 

posteriormente seriam associadas como partes de uma vila urbana11. A Vila Itororó 

compõe-se, então, de um palacete e pequenos edifícios, casas e sobrados que o 

rodeiam, formando uma praça interna num lote situado na quadra existente entre 

                                                 
10 Sobre a história de Francisco de Castro, figura que será mitificada à medida que se desenrola o 
processo de patrimonialização da Vila Itororó, como será discutido oportunamente neste trabalho, 
conferir EMURB, Vila Itororó, Caixa 3, t. 1250, Biblioteca da SP Urbanismo, e FELDMAN, Sarah, 
CASTRO, Ana, Vila Itororó: uma história em três atos. São Paulo: Vila Itororó Canteiro Aberto, no 
prelo. 
11 Transcrições 60.548, de 9 de junho de 1911; 65.911, de 26 de março de 1912, e 7.610, de 21 de 
novembro de 1916. Todas estão registradas no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
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as ruas Pedroso, Martiniano de Carvalho, Monsenhor Passalacqua e Maestro 

Cardim.  

No início dos anos 1930, Francisco de Castro faleceu e a maioria dos imóveis que 

compunham a Vila Itororó foi arrematada em leilão por Augusto de Oliveira 

Camargo12. Ainda em vida, Castro vendeu ou cedeu algumas das construções do 

conjunto, de modo que a totalidade da Vila pertence a proprietários distintos. 

Tendo Castro permanecido como proprietário da maior parte dos imóveis, 

Augusto de Oliveira Camargo tornou-se o proprietário majoritário da Vila na 

década de 1930. Com o falecimento de Camargo, seus bens passaram 

integralmente à sua esposa Leonor de Barros Camargo. Com a morte desta, a Vila 

Itororó passou a incorporar o patrimônio da Instituição Beneficente Augusto de 

Oliveira Camargo (que viria a ser renomeada como Fundação Leonor de Barros 

Camargo)13, criada pelo casal e que, dentre outras funções, administrava o Hospital 

Beneficente Augusto de Oliveira Camargo, conhecido como Santa Casa de 

Indaiatuba. A partir do momento em que a Vila passou a compor o patrimônio do 

Hospital, a renda proveniente dos alugueis passou a ser usada para ajudar na sua 

manutenção. Esse montante, no entanto, teve uma diminuição relativa ao longo do 

tempo, em função da precarização do conjunto e do seu reconhecimento enquanto 

bem cultural de interesse patrimonial a partir da década de 197014.  

A Vila Itororó pode restar desapercebida aos olhos daqueles que passam pela 

Martiniano de Carvalho. A entrada do palacete, construção emblemática do 

conjunto, tem saída para essa rua, mas seu porte agigantado não é facilmente 

visível da calçada. Encravado vertiginosamente numa ravina acidentada no vale 

pelo qual passava o córrego Itororó (em que corre a atual Avenida 23 de Maio), o 

conjunto é marcado pela colagem de elementos construtivos oriundos, muitos 

deles, de material de demolição – em consonância com a prática corrente da época, 

em função da escassez de materiais para construção. Destaca-se, dentre esses 

                                                 
12 Transcrição 13.214, de 2 de outubro de 1933. Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo.  
13 Transcrição 36.132, de 17 de setembro de 1945. Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
14 Essa é a informação que consta do site do Hospital Augusto de Oliveira Camargo: 
http://www.haoc.org.br/fundacao. Acessado em 28 de maio de 2016 

http://www.haoc.org.br/fundacao
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elementos, as diversas figuras humanas e colunas, as quais se diz recorrentemente 

terem sido retiradas dos restos da demolição do Teatro São José, situado ao lado 

do primeiro Viaduto do Chá no início do século XX, até ser posto abaixo entre 

1924 e 1925. O caráter inusitado da Vila também se deve ao seu modo de 

construção, feito em etapas, o que define o seu aspecto de sobreposição e 

composição irregular. Do ponto de vista ambiental, o terreno da Vila abriga uma 

das nascentes do córrego Itororó, e suas águas foram utilizadas para abastecer a 

suposta primeira piscina particular de São Paulo15, construída nos fundos do 

palacete. 

Desde sua construção, a Vila Itororó era predominantemente ocupada por um uso 

habitacional. Ainda que o local tenha abrigado diversas atividades ao longo de sua 

existência – como o Instituto Helio-Hydrotherapico ou Instituto Itororó16, no 

início do século XX, e o Clube Éden-Liberdade17 – o fato é que ele nunca esteve 

desvinculado do uso habitacional como uso principal. É em torno desse uso que se 

desenrolará toda uma disputa acerca de que sentidos teria como patrimônio, das 

estratégias para a sua preservação e das novas funções que deveriam ou não 

suceder esse uso habitacional. Assim, o objetivo principal deste trabalho é analisar 

a relação entre a atribuição de sentido de patrimônio e a cidade, mais 

especificamente no que diz respeito às relações entre políticas públicas de 

preservação do patrimônio edificado e a manutenção, promoção ou remoção de 

seu uso habitacional a partir das tensões em torno da Vila Itororó nos últimos 40 

anos.  

                                                 
15 Algumas reportagens que citam a construção da piscina da Vila Itororó como sendo a primeira 
de uso particular da cidade: Bexiga, os projetos esquecidos, O Estado de São Paulo, 20 de julho de 1976; 
Vila Itororó pode ser preservada pelo Patrimônio, Folha de São Paulo, 14 de junho de 1977; e Na Vila 
Itororó, o que restou de um sonho, O Estado de São Paulo, 11 de janeiro de 2004. 
16 Algumas referências a este Instituto, encontradas no jornal Folha da Manhã: Instituto Helio-
Hydrotherapico Itororó. A prova de natação de hoje as 13 horas – inauguração do estabelecimento, 01 de maio de 
1929; Instituto Helio-Hydrotherapico. O que é que vae ser esse estabelecimento, 05 de maio de 1929; Instituto 
Itororó, 22 de dezembro de 1932; e Uma competição na piscina Itororó, 13 de janeiro de 1933. 
17 Referências ao Clube Éden-Liberdade podem ser encontradas em diversas reportagens dos 
jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, das quais se extrai a informação de que o Clube 
teria funcionado desde ao menos a década de 1940 (Salva, a Vila Itororó espera a sua recuperação, Folha 
de São Paulo, 26 de julho de 1981) até ao menos a década de 1980 (Na Vila Itororó, o que restou de um 
sonho, O Estado de São Paulo, 11 de janeiro de 2004). 
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A Vila passou por diversos processos que a reconheciam como patrimônio cultural 

edificado da cidade de São Paulo e que propunham modos para a sua preservação, 

desde os anos 1970 até os anos 2010. Em cada um deles, ressoava o debate mais 

amplo que contemporaneamente se dava no campo das políticas públicas de 

preservação. Assim, analisar o processo de patrimonialização da Vila Itororó é 

também atravessar as transformações e permanências por que passou o campo do 

patrimônio em São Paulo, caracterizado por um alargamento do conceito de 

patrimônio e, ao mesmo tempo, pelas formas de resistência ao modo pelo qual se 

queria e se justificava governamentalmente a preservação do conjunto a partir de 

suas noções hegemônicas. A Vila se apresenta, nesse sentido, como um caso 

paradigmático que permite observar, na prática, como se deram as tensões, 

acomodações e impasses desses novos referenciais e dinâmicas.  

São diversos os fatores de contraste e de disputa ali existentes e que permitem 

enriquecer sua análise. Frise-se, em primeiro lugar, sua localização central 

estratégica, em terreno de grandes proporções, sendo, portanto, alvo de distintos 

interesses imobiliários que ora enxergam o conjunto como grande oportunidade de 

investimento para novos empreendimentos, ora o manipulam como elemento 

indutor da valorização da região. Soma-se a isso seu uso habitacional cada vez mais 

precarizado, ocupado por uma população excluída das lógicas urbanas calcadas no 

consumo e na especialização socioespacial que passou paulatinamente a reger a 

cidade. Por fim, a monumentalidade do palacete, mobilizada como um chamariz 

para a inserção de um uso considerado mais nobre e coerente a seu porte, dá 

margem para que sejam colocados em questão os sentidos de cultura e de 

patrimônio cultural que permeiam todo o caso. Como propõe Ulpiano Bezerra de 

Meneses, ao analisar a prática recorrente de atribuição de usos culturais ao 

patrimônio, “é como se as qualidades reconhecidas nesses edifícios não pudessem 

ser contaminadas por usos ‘menos nobres’ atribuídos ao trabalho e ao cotidiano” 

(2015: 37), dos quais a cultura se desprende para ser mobilizada como um universo 

autônomo e autorreferente, que surge em espasmos espetacularizados (2015: 38). 

Meu primeiro contato com a Vila Itororó se deu em 2008, no segundo ano da 

Faculdade de Direito da USP, por meio dos trabalhos do Serviço de Assessoria 



 

30 
 

Jurídica Universitária (SAJU). Desenvolvíamos projetos de regularização fundiária 

em locais de vulnerabilidade econômica e social, a partir de métodos de educação 

popular, mormente aqueles elaborados por Paulo Freire. O trabalho na Vila se 

originou a partir da ameaça de que seus moradores perderiam suas casas por conta 

de um processo de desapropriação do conjunto iniciado pela Prefeitura do 

Município de São Paulo. Para garantir o direito à moradia daquelas pessoas, o 

SAJU entrou com uma ação de usucapião, tida como instrumento de mobilização 

dos moradores para que eles pudessem se compreender enquanto agentes políticos 

e pudessem se organizar a fim de buscar demandas que identificavam como 

comuns. Desenvolvíamos uma litigância estratégica, em que os dispositivos 

judiciais não eram vistos como fins em si mesmos, mas como instrumentos na 

busca de garantia de direitos. 

No decorrer desse processo, no entanto, ficou cada vez mais em evidência que 

determinados discursos voltados ao patrimônio desenvolviam um papel central na 

justificação da expulsão dos moradores. Assim, lidar com as lutas pelo direito à 

moradia passava por analisar criticamente o aparato patrimonial que circundava a 

Vila. Algumas questões mostravam-se prementes: por que a preservação da Vila 

Itororó como patrimônio demandava, necessariamente, a remoção dos seus 

moradores; quais eram os valores do conjunto oficialmente reconhecidos que 

justificavam sua identificação como patrimônio; quem atribuía tais valores; e quais 

eram as consequências que esse reconhecimento trazia para o espaço urbano, de 

um modo geral, e para os agentes envolvidos no caso, em específico.  

Tais questionamentos remontam à entrada da Vila Itororó na agenda do poder 

público, em 1975, no bojo da regulamentação do zoneamento em São Paulo. 

Inaugurava-se, naquele momento, uma preocupação com a preservação do 

conjunto, colocando-se em pauta os sentidos possíveis para a Vila, as formas 

alternativas a seu uso habitacional e os valores que justificariam sua preservação. 

Ao longo das décadas seguintes, a problemática da Vila circularia em distintas 

repartições públicas. Em cada uma delas, as argumentações e metodologias de 

preservação mobilizadas coincidiam com as discussões que se davam no campo do 

patrimônio. Este trabalho foi dividido em quatro grandes núcleos nos quais a 
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preservação da Vila foi uma questão, e a partir dos quais foi possível identificar 

contextos mais amplos de acomodação das práticas patrimoniais.  

O Capítulo 1 se debruça sobre como a Vila passou a integrar o primeiro 

instrumento legal de interesse patrimonial da cidade, a classificação de zoneamento 

chamada Z8-200, e também sobre a Proposta de recuperação urbana para a Vila Itororó 

elaborada pelos arquitetos Benedito Lima de Toledo e Décio Tozzi, a pedido da 

Coordenadoria Geral de Planejamento, no âmbito da implementação do 

zoneamento em São Paulo. Neste primeiro núcleo de reflexões, sobressai a 

introdução, ainda que paulatina, de novos conceitos que começavam a ser 

praticados no campo do patrimônio, especialmente a partir da Carta de Veneza, de 

1964. Nela, consolidava-se a noção de que bem cultural não é somente o 

monumento isolado, mas também o tecido urbano. O interesse pela Vila Itororó 

como bem cultural, naquele momento, era uma inovação às práticas hegemônicas 

do patrimônio, à medida que o conjunto não apresentava uma unidade estilística, 

era composto por construções vernaculares – à parte do palacete com seu aspecto 

monumental – e tinha sua preservação inserida num contexto mais amplo de 

regulamentação da reprodução do espaço urbano. A despeito das inovações que 

então despontavam, se fazia presente o apelo à expertise técnica e estética como 

justificativa suficiente para o que se propunha para a Vila, em termos de valores a 

serem preservados e de programas de uso a serem instaurados.  

A apreciação da Vila Itororó como conjunto arquitetônico passível de 

tombamento, no âmbito do Condephaat, é objeto de análise do Capítulo 2 deste 

trabalho. A abertura deste processo se deu em 1982, a pedido do Instituto de 

Arquitetos do Brasil – Seccional de São Paulo (IAB/SP). As caracterizações e 

valores apontados pelo projeto de 1975 reverberavam nas razões que faziam o 

IAB/SP acreditar na pertinência do tombamento da Vila Itororó. Se naquele 

primeiro momento os novos conceitos do campo do patrimônio começavam a ser 

apropriados e acomodados na prática cotidiana da preservação, o processo do 

Condephaat evidencia a falta de consenso a respeito de como se proceder à 

identificação, preservação e valorização do patrimônio cultural. É central para a 

compreensão desse processo a atenção às tentativas frustradas de diálogo entre 
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diferentes setores da administração pública, acionados no sentido de se pensar 

uma solução multisetorializada para a Vila Itororó, intercalando-se, em tese, 

preservação material com a garantia do direito à moradia possivelmente ameaçado. 

Esse movimento indica a dificuldade de se promover um encontro entre os 

avanços conceituais do campo e as estruturas institucionais de que ele dispõe. 

A documentação do Conselho (Processo nº 22.372/1982) se apresentou como um 

rico testemunho dos debates, em que puderam ser identificados diferentes agentes 

do campo da prática patrimonial – agentes públicos, intelectuais, proprietários dos 

bens, entre outros – e suas noções distintas de valor e de modos de se promover a 

preservação de um bem cultural. A análise desse processo, portanto, é muito 

profícua no sentido de apontar como o campo do patrimônio, ao contrário do que 

muitas vezes se quer fazer parecer, é dissonante e composto por inúmeras 

disputas. As reflexões acerca do tombamento da Vila evidenciam o fato de que o 

patrimônio não é algo que apresenta valores imanentes aguardando para serem 

descobertos, mas é fruto de escolhas políticas, e nesse sentido deve ser analisado. 

Nos anos 1990, a Vila Itororó também foi objeto de atenção por parte do poder 

público, mas de modo incidental, por conta de distintos projetos que estavam 

sendo propostos para a região da Bela Vista. O Capítulo 3 sobre isso se debruça, 

analisando duas dessas iniciativas. De um lado, o Concurso Nacional de Ideias 

para Renovação Urbana e Preservação do Bexiga, desenvolvido a partir de 1991 na 

gestão municipal de Luiza Erundina. De outro, a abertura, em 1991, do processo 

de tombamento de edificações e outras manifestações materiais presentes no 

perímetro da Bela Vista no Conpresp. Ambos os processos não podem ser 

analisados desconectados do contexto de redemocratização pelo qual passava o 

Brasil. Isso porque havia um movimento no sentido de se refletir sobre a 

participação social nos processos decisórios, trazendo maior protagonismo aos 

agentes que compunham a cidade. A década de 1990 será profícua em experiências 

inovadoras de preservação do patrimônio em distintos lugares do Brasil que 

passarão, pouco a pouco, a perder força num contexto de reviravoltas políticas e 

descontinuidades de gestão. Os casos da renovação urbana do centro histórico de 

Salvador, na Bahia, e do Bairro do Recife, na capital pernambucana, foram 
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mobilizados como contemporâneos às propostas que se desenhavam para o bairro 

paulistano da Bela Vista, a fim de identificar traços semelhantes que marcaram a 

gestão do patrimônio naquele momento, mormente no que diz respeito ao 

fortalecimento do discurso do patrimônio cultural enquanto eixo voltado à 

sustentabilidade econômica e ao consumo cultural.  

Por fim, o último núcleo de análise desta dissertação encontra-se no quarto 

capítulo, que focaliza a retomada do projeto de 1975, em meados dos anos 2000, a 

partir da declaração da Vila Itororó como de utilidade pública pelos governos 

municipal e estadual. Os decretos serviram de instrumento para iniciar o processo 

de desapropriação do conjunto para que ali pudesse ser desenvolvida a sua 

restauração e posterior implementação de um centro cultural. Esse movimento 

acirrou e trouxe para a superfície a tensão que já existia, desde ao menos os anos 

1970, acerca do uso habitacional do conjunto em oposição a um uso 

eminentemente “cultural”, uma vez que os anos 2000 inauguraram o momento em 

que os moradores da Vila Itororó passaram a atuar como protagonistas na disputa 

pelos discursos que construíam a Vila como patrimônio.  

Naquele momento, foram diversas as searas públicas que passaram a se debruçar 

sobre o caso. Não somente o Poder Executivo, mas também o próprio Judiciário 

passou a se deparar com a tensão que o projeto de 1975 promovia, ao excluir 

categoricamente o uso habitacional como digno de ocupar a Vila. Esse último 

capítulo também apresenta a falta de consenso que constituía o próprio poder 

público municipal, que chegou a propor soluções antagônicas para a preservação 

da Vila Itororó sob a mesma gestão. Documentos de outros circuitos que não 

aqueles específicos de órgãos ligados ao patrimônio – como o Inquérito Civil 

22/1994, aberto na Promotoria de Justiça de Meio Ambiente da Capital – 

permitiram visualizar a complexidade da composição das políticas públicas de 

preservação, submetidas a contingências políticas. A despeito das incongruências 

identificadas pelo trabalho, a retomada do projeto dos anos 1970 se deu como um 

consenso de salvação do conjunto. Os anos 2000 apresentam-se como um 

momento de radicalização dos discursos sobre a preservação da Vila Itororó, o que 

culminou com a remoção de todos os seus moradores entre 2011 e 2013.  
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A saída dos últimos moradores da Vila Itororó, em 2013, coincidiu com a 

mudança de gestão municipal e, com isso, surgiram incertezas a respeito de como 

se daria a continuidade da implementação do projeto de 1975. Atualmente, a Vila 

está passando por um processo de restauro, sob responsabilidade do Instituto 

Pedra. Além dos trabalhos no canteiro, essa entidade se propôs a constituir um 

centro cultural temporário, anexado à Vila, onde os rumos do conjunto em 

restauração e posteriormente restaurado pudessem ser construídos e disputado, 

projeto chamado Canteiro Aberto. Apesar das importantes reflexões que esse 

momento mais recente suscita, ele não faz parte do recorte temporal proposto por 

essa dissertação, que se encerra com a saída dos moradores. Fica, de todo modo, 

aqui sublinhado que os sentidos e os modos de preservação da Vila Itororó ainda 

estão em disputa. 
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CAPÍTULO 1 

A Casa “Surrealista”: recriando 
originais na redescoberta da Bela 
Vista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde os anos 1940 à frente da Superintendência do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional em São Paulo1, Luís Saia mencionou, em 1972, a 

existência de uma residência que acreditava ser de um “estilo surrealista”, na Rua 

                                                           
1 Luís Saia ocupou o lugar de Mário de Andrade à frente da 6ª Região Administrativa do SPHAN em 
1945, quando este morreu prematuramente. Como aponta Cristiane Souza Gonçalves, Saia teria sido 
um sucessor natural, uma vez que sua participação na equipe de Mário de Andrade aos poucos 
transporia os limites das atividades a ele designadas de levantamento de campo e de registros gráficos, 
ganhando espaço para atuar nos projetos de preservação do órgão. O perfil de Luís Saia também 
contribuiu para isso. Em carta de 1937, direcionada a Rodrigo Melo Franco de Andrade, Mário de 
Andrade referia-se a Saia como “dedicado à arquitetura tradicional, não passadista” (ANDRADE, 
1981: 65 apud GONÇALVES, 2007: 55), ou seja, “um estudioso da história da arquitetura mas 
conectado com a produção contemporânea”. Tal reconhecimento e aproximação a Mário de 
Andrade foram importantes fatores na consagração de Luís Saia no campo. GONÇALVES, Cristiane 
Souza, Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em São Paulo, 1937-1975. São Paulo: 
Annablume, Fapesp, 2007, p. 55-56. Denomina-se IPHAN, nesta dissertação, o atual Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, apesar de suas variações de nome desde que foi instituído 
como Serviço, em 1937. 
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Martiniano de Carvalho, que seria merecedora de estudos mais aprofundados, 

“senão pelo seu parcimonioso valor arquitetônico, pelo menos pelo seu sentido 

pitoresco e onírico” (SAIA, 2012: 219). Tal apontamento fazia parte de seu livro 

Morada paulista, que se debruçava sobre os diversos estilos que teriam passado a 

povoar a arquitetura paulistana após a chegada da ferrovia na cidade2. Em sua 

análise, Saia apontava que, ao contrário de outros lugares ou outros movimentos 

artísticos e intelectuais, a São Paulo de fins do século XIX e início do século XX não 

logrou estabelecer um único estilo arquitetônico que lhe fosse icônico. Ao contrário, 

seu espaço urbano apresentava uma miríade de estilos distintos e uma “recusa de 

eleição de uma forma preferida” (2012: 219).  

Sem qualquer precisão 

terminológica nos quadros de 

uma história da arquitetura 

internacional então praticada, tal 

estilo “surrealista” foi ali descrito 

como algo surgido “na crista da 

licenciosidade arquitetônica, [na 

qual] os portugueses deliram 

grandezas de sonho” (SAIA, 

2012: 217), referenciando, talvez, 

Francisco de Castro, responsável 

pela construção do conjunto 

erguido na Bela Vista. Em função 

do papel doutrinário que Saia 

desempenhava em São Paulo 

durante sua longa gestão no 

serviço federal de preservação, o 

termo surrealista, juntamente 

                                                           
2 Os outros estilos então listados pelo autor seriam o fiorentino, o neoclássico, o francês, o art-
nouveau, o totalitário, o mourisco, o colonial, o rústico e o das missões. SAIA, Luís, Morada paulista, 
3ª ed., 2ª reimp. São Paulo: Editora Perspectiva, 2012, p. 217. 

Figura 1 O palacete da Vila apresentado como um dos diversos estilos que 
passaram a ocupar a São Paulo de início do século XX. Fonte: SAIA, 

2012: 219. 
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com as caracterizações pitoresca, onírica e similares, acabou se agregando à leitura 

do imóvel.  

Contemporaneamente a essa publicação, estava sendo consolidado no município de 

São Paulo o processo de regulamentação do zoneamento urbano. Esse, por sua vez, 

inseria-se num contexto mais amplo de atuação do poder público municipal no que 

dizia respeito à regulação da produção e ocupação do espaço da cidade. No âmbito 

dos poderes Legislativo e Executivo, estavam sendo desenvolvidas, desde fins dos 

anos 1960 e início dos anos 1970, agendas que buscavam lidar com o crescimento 

urbano desenfreado, pelo que se procuravam instituir diretrizes de regulação desse 

crescimento. 

Os principais textos normativos que comporiam o quadro de regulamentação do 

zoneamento seriam o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI (Lei 

Municipal 7.688/71) e a Lei Geral do Zoneamento (Lei Municipal 7.805/72). Ainda 

que não tenha se transformado em texto normativo, também o Plano Urbanístico 

Básico (PUB) seria um marco neste processo. Entregue em 1968, o PUB era 

resultado de extensas pesquisas sobre o fenômeno urbano paulistano e, pela 

primeira vez, incorporava-se numa diretriz o instrumento do zoneamento e a noção 

de que ele seria a “lei fundamental que irá disciplinar o desenvolvimento da 

Metrópole em todos os seus aspectos” (PUB, 1968, vol. 6: 384, apud FELDMAN, 

2005: 237). 

A análise desse contexto normativo deve ser feita à luz do proposto por Franco 

Mancuso e Stella Serena (1980), Flávio Villaça (1995) e Sarah Feldman (2005). Todos 

esses autores apontam que o instrumento do zoneamento é o palco por excelência 

em que se institucionalizaram as soluções pensadas para problemas e disputas 

concretas vividas no cotidiano do espaço urbano. Cite-se a colocação de Serena e 

Mancuso: 

No se trata, en las formulaciones originales [do zoneamento], de una 
aplicación de técnicas y de instrumentos definidos a un nivel teórico y 
luego adaptados al contexto, sino, por el contrario, de expedientes 
surgidos de la necesidad imperiosa de encontrar soluciones a cuestiones 
de control económico y social correspondientes a nuevos e inéditos 
conflictos nacidos en el contexto de la ciudad (1980: 15). 
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Ou seja, o zoneamento não traduziria soluções técnicas para problemas urbanos 

pensados em abstrato, mas antes seria uma resposta a demandas concretas de 

controle econômico e social, surgidas num contexto de disputa pela construção do 

espaço urbano3. 

É a partir dessa premissa que será estudado o processo de consolidação do 

zoneamento municipal nos anos 1970, porque foi em sua esteira que a Vila Itororó 

entrou na agenda do poder público como lugar que demandava atenção e 

preservação. A Prefeitura se debruçara sobre a Vila primeiro de modo indireto, a 

partir de documento elaborado para a Bela Vista como um todo. Posteriormente, o 

fez de modo direto, com a elaboração de proposta de recuperação específica para o 

conjunto arquitetônico. Para compreender esses documentos, no entanto, é preciso 

antes destacar alguns pontos importantes na política de zoneamento no que diz 

respeito à preservação de bens culturais. 

É na formulação das legislações municipais de planejamento e zoneamento que será 

delineada a primeira política de preservação de bens culturais da capital. O início 

deste processo se deu com a instituição dos chamados usos (E4) e zonas (Z8) 

especiais. Ambos foram pela primeira vez previstos no PDDI, em 1971. Os usos 

especiais se desenvolveriam, segundo ele, em “espaços, estabelecimentos e 

instalações sujeitos a preservação ou ao controle específico, tais como monumentos 

históricos, mananciais de água, áreas de valor estratégico para a segurança pública e 

áreas de valor paisagístico especial” (art. 20, alínea p). As zonas especiais seriam 

aquelas que abrigassem os usos especiais acima descritos e sua taxa de ocupação e 

                                                           
3 Alguns dos exemplos propostos por Serena e Mancuso são bastante pedagógicos no sentido de se 
perceber essa dinâmica de consolidação do zoneamento como resposta a tensões vividas no espaço 
urbano. Cite-se, por exemplo, o caso de Nova Iorque, em 1913. A Fifth Avenue era uma região de 
ocupação privilegiada, com famílias abastadas, casas comerciais de renome e grandes bancos. A 
atratividade da região levou a uma ocupação cada vez mais intensa de seus espaços vazios. Com esse 
movimento, colocou-se em perigo a própria ideia de exclusividade da Avenida. A reação dos 
“ocupantes originários” foi então a de criar a Fifth Avenue Association, que passou a defender, em 
diversos círculos, interesses que seriam “da rua”. Essa Associação desenvolveu ação direta no seio 
da administração municipal e em veículos da imprensa para sensibilizá-las para o que ela considerava 
um “problema”. O instrumento proposto para solucionar essa tensão foi o zoneamento, que não 
deveria ser feito apenas para a Fifth Avenue, mas para toda a cidade de Nova Iorque. Com a sua divisão 
em zonas, seria possível definir os parâmetros de ocupação para cada uma delas e, com isso, limitar 
o tipo de ocupação que se entendia desejável para a “preservação” da Fifth. Para este e outros 
exemplos, cf. SERENA, Stella, MANCUSO, Franco, Introducción, in MANCUSO, Franco, Las 
experiencias del zoning. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980, p. 9-23. 
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coeficiente de aproveitamento seriam determinados para cada caso em específico 

(art. 22)4. A Lei Geral do Zoneamento referendou os usos e zonas especiais 

instituídos pelo PDDI, definindo-os, em seu artigo 15, inciso XVI e artigo 19, alínea 

h, exatamente da mesma forma que a Lei de 1971. A elaboração de planos com 

regulamentações específicas para cada Z8 ficou a cargo da recém-criada 

Coordenadoria Geral de Planejamento – COGEP5, que deveria fazê-lo num prazo 

de até três anos, contados a partir da promulgação da Lei Municipal 7.805/72 (art. 

20, caput). A criação da COGEP marcava a institucionalização do zoneamento em 

São Paulo, uma vez que, para além de textos normativos, com ela constituiu-se um 

braço da administração municipal especialmente concebido para viabilizá-lo 

(FELDMAN, 2005: 256 e seguintes). 

A definição das zonas especiais Z8, naquele momento, cumpria importante papel 

no sentido de apontar áreas estratégicas a partir das quais o poder público daria 

direcionamentos para o desenvolvimento da capital como um todo. São diversos os 

momentos em que a Prefeitura do Município de São Paulo manifesta a importância 

dessas áreas nessa perspectiva. Cite-se a reunião realizada em 27 de maio de 1974 

entre o Instituto de Arquitetos do Brasil – Seccional São Paulo (IAB/SP) e a 

COGEP. Nela, o então coordenador geral de planejamento João Evangelista 

Rodrigues Leão sublinhava a centralidade da definição dessas áreas no contexto do 

desenvolvimento urbano no qual se encontrava a capital: 

                                                           
4 A especificidade dos usos e zonas especiais fica evidente na Exposição de Motivos do Projeto de 
Lei 147/72, que viria a se converter na Lei Geral do Zoneamento. Apontava o documento que 
“certos usos, por sua natureza esporádica e, às vezes, singular foram enfeixados na categoria de usos 
especiais, para os quais as exigências e padrões serão estudados individualmente, não sendo, portanto, 
passíveis de imediata caracterização” CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, Processo 
3.367/72, Setor de Anais, fl. 46. 
5 O órgão foi criado pela Lei Municipal 7.694, de 7 de janeiro de 1972. De acordo com seu artigo 1º, 
a COGEP seria composta por um Gabinete do Coordenador Geral de Planejamento; um Conselho 
Orientador de Planejamento; uma Comissão do Zoneamento; um Centro de Metodologia e 
Documentação; uma Diretoria de Planejamento; e uma Diretoria de Implementação. A mesma Lei 
previu a composição e as competências específicas de cada uma dessas partes da COGEP. As 
competências gerais da COGEP, de acordo com o artigo 2º, seriam: (i) promover o processo de 
planejamento integrado do desenvolvimento do Município; (ii) estabelecer diretrizes e coordenar as 
atividades de planejamento dos órgãos municipais e entidades vinculadas à Prefeitura; (iii) elaborar 
planos que envolvam atividades de mais de uma Secretaria ou de quaisquer outros órgãos vinculados 
ao Município; (iv) assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados com a implantação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI); (v) promover o entrosamento com os demais 
órgãos ou entidades de planejamento que tenham atuação ou influência na área do Município; e (vi) 
propor medidas visando a participação da comunidade no processo de planejamento. 
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(...) a orientação do Prefeito Miguel Colassuono, é no sentido de que se 
estude todas as áreas Z8 como um estoque de áreas de intervenção, de 
sua definição conjunta dependerá o futuro do desenvolvimento de São 
Paulo. É muito importante que essa tomada de decisão, seja muito mais 
no sentido do conjunto da cidade, do que na problemática de cada uma 
dessas áreas compreendidas isoladamente (SÃO PAULO (município) / 
COGEP, 1974d: 11). 

 

Assim, todas as zonas especiais eram compreendidas pela COGEP como estoque 

estratégico de terras e, nesse sentido, os planos para ela pensados não poderiam se 

ater aos problemas de cada Z8 vista isoladamente, mas deveriam ser articulados pelo 

fio condutor do direcionamento do crescimento urbano da cidade, de modo a 

propor intervenções que com ele dialogassem. 

Ainda de acordo com a administração municipal, tais áreas estratégicas deveriam ser 

classificadas em quatro tipos diferentes, seguindo os usos ou configurações centrais 

nelas praticados: áreas institucionais, marcadas pela ocupação de prédios públicos 

ou utilizadas por serviços públicos; áreas ainda desocupadas do Município; áreas em 

que a Prefeitura pretendia alterar o uso do solo em função do impacto de obras 

públicas, como a implantação do Metrô, que já se anunciava no início da década de 

1970; e áreas “em processo de deterioração, ou pelo menos, em processo de 

indefinição, onde se impõe pesquisar e definir o papel que pretende, venha a 

desempenhar no desenvolvimento da cidade” (SÃO PAULO (município) / 

COGEP, 1974d: 10).  

A Bela Vista, juntamente com a Luz e, posteriormente, o Brás, foi incluída no rol 

das Z8 na última classificação – zona deteriorada ou indefinida – cujo papel ainda 

precisaria ser decidido nos rumos do desenvolvimento da cidade6. Conforme 

previsão do Quadro 8 da Lei Municipal 7.805/72, o bairro foi classificado como Z8-

0107, e seu perímetro englobava a quadra da Vila Itororó, formada pelas ruas 

Monsenhor Passalacqua, Maestro Cardim, Pedroso e Martiniano de Carvalho. 

                                                           
6 “Em volta do centro, que no fundo também é uma zona especial, embora não seja Z8, temos uma 
série de áreas em processo de definição, das quais as mais importantes aparentemente são de fato a 
Luz, o Brás e a Bela Vista”, SÃO PAULO (município) / ”, SÃO PAULO (município) / COGEP, 
PR-085. Reuniões IAB/COGEP. São Paulo, 1974, p. 11. 
7 “Z8-010 – Começa na confluência da ligação Leste-Oeste com a avenida da Liberdade, segue pela 
avenida da Liberdade, rua Vergueiro, viela 1, viela 2, rua Maestro Cardim, rua Santa Ernestina, rua 
Cincinato Braga, rua São Carlos do Pinhal, rua Professor Picarolo, rua Doutor Plínio Barreto, praça 
14 Bis, avenida 9 de Julho, ligação Leste-Oeste até o ponto inicial”, Lei 7.805/72, Quadro 8. 
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Obedecendo o prazo estabelecido pela Lei Geral do Zoneamento, a COGEP 

elaborou plano específico para a Bela Vista em 1974, e nele, pela primeira vez, o 

conjunto arquitetônico da Vila Itororó foi registrado em documentos oficiais como 

mancha urbana que se merecia preservar. Analisar o PR-016. Bela Vista: Plano de 

Renovação Urbana, então, é um importante passo no sentido de compreender o modo 

como a Vila se relacionava com a dinâmica da cidade naquele momento, a partir da 

sua inserção no bairro. 

 

 

NO MEIO DO CAMINHO, A BELA VISTA 

 

Antes de iniciarmos uma análise pormenorizada do Plano de Renovação Urbana para 

Bela Vista, no que diz respeito ao escopo deste trabalho, mostra-se necessário 

propor uma reflexão conceitual acerca das possibilidades de estratégia de 

intervenção no espaço urbano, notadamente em áreas centrais. Para tanto, 

utilizaremos o trabalho de Ermínia Maricato (2011), que faz uma conceituação 

bastante útil das noções de renovação e reabilitação urbanas. Importante frisar, 

assim como o faz a autora, que tais estratégias não têm delimitação estanque, de 

modo que seus limites podem ser mais imprecisos do que estes que serão descritos. 

De toda forma, essa conceituação esquemática é de grande ajuda para identificar 

linhas mestras das propostas de intervenção urbana que serão analisadas ao longo 

desta dissertação. 

No que diz respeito ao perfil das intervenções urbanas de renovação, expõe a autora: 

(...) atribuiremos ao conceito de renovação, uma ação cirúrgica 
destinada a substituir edificações envelhecidas, desvalorizadas, que 
apresentam problemas de manutenção, por edifícios novos e maiores 
(...). Frequentemente, a renovação se dá com muita demolição e 
remembramento das parcelas de terrenos existentes, acompanhada de 
uma intensificação da ocupação do solo. Na renovação há uma 
mudança no uso do solo devido à instalação, na área central, de novos 
serviços, ligados aos setores dinâmicos da economia: comunicação, 
publicidade, gerenciamento, informática, além de serviços de luxo nas 
sedes de grandes corporações. Os grandes centros comerciais – shopping 
centers – e as redes de comércio e serviços expulsam os pequenos 
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negócios de características tradicionais. Como estes, a população 
moradora também é expulsa, especialmente pela forte valorização 
imobiliária que acompanha esses processos (2011: 125). 

 

Uma ação de renovação resultaria na valorização imobiliária da região objeto da 

intervenção, por inseri-la numa forte dinâmica de mercado. Esse processo, como 

aponta o excerto acima, tende a expulsar os ocupantes anteriores à intervenção, 

porque seu modo de habitar e sua dinâmica de comércio e serviços não têm 

condições de competir com os novos preços praticados na habitação e com as novas 

atividades financiadas pelo mercado imobiliário. Os maiores interessados seriam, 

segundo Maricato, o grande capital imobiliário, com seus construtores e 

financiadores, e os proprietários privados de imóveis. 

A reabilitação, ou requalificação (Maricato as trata como sinônimas), por outro lado, 

seria uma intervenção em que se buscaria preservar, tanto quanto possível, as 

condições do ambiente construído existente. Nesse sentido, a busca por melhoria 

da qualidade ambiental e da segurança estrutural do espaço urbano estaria atrelada 

à manutenção dos usos e da população moradora do local da intervenção. Seriam 

propostas “intervenções mínimas”, buscando descaracterizar o menos possível o 

ambiente construído. Percebe-se, nesse segundo caso, a predominância dos 

interesses da população residente, além dos seguintes aspectos: “a participação social 

e a solidariedade são valores que predominam sobre os de mercado. As empresas 

responsáveis pelas reformas de edifícios são menores e mais ligadas ao trabalho 

artesanal” (MARICATO, 2011: 126). A dinâmica da reabilitação acaba por 

influenciar a própria cadeia produtiva da construção civil, uma vez que são outros 

atores que nela atuam, ao invés das grandes construtoras e incorporadoras dos 

processos de renovação.  

No que diz respeito a ações de preservação, Maricato aponta que tanto numa 

intervenção como noutra o patrimônio histórico, artístico e paisagístico seria objeto 

de atenção, como um dos elementos mobilizados na realização da intervenção 

urbana. Somente nos casos de reabilitação, no entanto, o patrimônio “banal” ou 

vernacular, ou seja, aquele que foge aos ditames da monumentalidade e sacralidade, 

seria também objeto desse processo (2011: 126). 
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No caso da Bela Vista, a renovação urbana teria sido a estratégia de intervenção 

proposta pela COGEP e estava assim conceituada: “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” (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1974b: 1-1). 

Sublinhe-se, então, que o Estado e a iniciativa privada seriam os dois atores centrais 

apontados pela COGEP como promotores desse processo de renovação, cujo 

conceito referencial seria aquele constante do PDDI. Em essência, o artigo 51 da 

referida Lei 7.688/71 apontava que, às áreas objeto de renovação, deveriam ser 

propostos programas para modificar os padrões de parcelamento, uso e ocupação 

do solo8. 

Ambos os conceitos mobilizados pela COGEP corroboram com a ideia de que o 

projeto por ela proposto para a Bela Vista, naquele momento, em muito se 

aproximava do que Maricato apontou como intervenção urbana do tipo renovação. 

De todo modo, uma análise mais aprofundada dos pontos de interesse do Plano de 

Renovação Urbana da Bela Vista permitirá identificar em que medida esses conceitos 

de fato se verificavam em suas proposições concretas.  

Para um melhor diagnóstico da Bela Vista, o documento dividia a região em seis 

grandes subáreas, delineadas a partir de características comuns – tais como uso, 

topografia e tipo de ocupação do solo: Espigão, Grota, Cantinas, Baixada, Metrô e 

Martiniano (onde se encontrava a Vila Itororó). A subárea do Bexiga não estava 

oficialmente dentro dos perímetros da Z8-010. No entanto, dada à vizinhança 

geográfica e sua semelhança com a Bela Vista, ela foi considerada uma área acrescida 

ao estudo, sendo a ela direcionado o mesmo tratamento que o Plano tinha para a Z8-

010 como um todo. 

                                                           

8 Art. 51 – Considera-se área de renovação urbana a que for delimitada pelo órgão competente, com 
o objetivo de desenvolver programas e implantar projetos de modificação nos padrões de 
parcelamento do solo, nas categorias de uso e nas intensidades de ocupação do solo, respeitadas as 
diretrizes básicas e demais disposições desta lei. 
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O estudo da Bela Vista 

era de grandes 

proporções, 

configurando-se, 

como os próprios 

técnicos da Prefeitura 

haviam mencionado, 

como uma espécie de 

“mini plano diretor” 

para o bairro9. A área 

toda foi 

minuciosamente 

estudada, seja por 

meio de pesquisa de 

campo, seja por meio 

de levantamento de 

documentação junto a 

órgãos do poder 

público e a moradores 

e ocupantes da área 

(comércio, indústria e 

serviços). Com isso, 

buscava-se desenhar 

uma caracterização da zona, a fim de serem propostas intervenções urbanas, cujos 

objetivos eram, de um lado, a promoção de melhoramentos urbanos, combinando 

renovação urbana com integração social e, de outro, o incremento da qualidade da 

vida urbana, o que se pensava possível mediante as seguintes ações: preservação de 

áreas que denotassem a evolução histórica da cidade; preservação da personalidade 

                                                           
9 Em reunião entre a COGEP e o IAB/SP, em maio de 1974, João Evangelista Rodrigues Leão 
expunha que “estamos hoje na fase final do diagnóstico da região da Bela Vista, onde está sendo 
feito, digamos, um ‘mini’ Plano Diretor. Provável ou certamente, a Prefeitura não tenha de nenhuma 
área da cidade um conhecimento tão profundo, e precisamos avaliar exatamente em que ponto este 
estudo da Bela Vista, servirá de modelo para outras áreas”, SÃO PAULO (município) / COGEP, 
PR-085. Reuniões IAB/COGEP. São Paulo, 1974, p. 13 e 14. 

Figura 2 Bela Vista subdividida em subáreas. Fonte: SAO PAULO (município) / COGEP, 1974b: 
2-4. 
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sociocultural do bairro; atração de atividades altamente especializadas; instalação de 

equipamentos não só de nível local como também de nível compatível com a função 

de centro principal; promoção de facilidades de circulação; instalação de novas 

unidades habitacionais; e atenuação da realocação de moradores e atividades 

econômicas da área (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1974b: 1-2). Esses 

objetivos, quando dissecados, se dividiam em cinco grandes temas: habitação; 

educação, lazer e cultura; saúde; turismo; e circulação e transporte. 

O PR-016 encontra-se entre os primeiros projetos específicos para zonas especiais 

Z8 elaborados pela COGEP. Tendo em vista que a Lei Geral do Zoneamento listou 

mais de cinquenta manchas e bens isolados como zonas especiais10 (dentre as quais 

está a Z8-010) mostra-se importante compreender porque a Bela Vista foi escolhida 

como uma das áreas pioneiras para contar com um plano específico da COGEP. 

Analisando os documentos da Coordenadoria e cotejando-os em perspectiva com 

as transformações pelas quais a cidade de São Paulo estava passando, essa questão 

pôde ser em alguma medida respondida. Como demonstraremos a seguir, o bairro 

apresentava características externas – no que diz respeito à sua relação com a 

dinâmica urbana da capital como um todo – e internas – relacionadas à sua própria 

dinâmica de ocupação do solo – que justificavam a elaboração tão breve do Plano. 

Do ponto de vista externo, a Bela Vista se apresentava, naquele momento, como 

uma zona geograficamente estratégica, situada entre o centro histórico 

“tradicional”11 e o novo centro que se anunciava na Avenida Paulista e entorno. O 

Plano da COGEP reconhecia que a Bela Vista constituía uma zona intermediária 

entre esses dois centros, num contexto mais amplo que São Paulo estava vivendo, 

de expansão e transição de suas centralidades12. A abordagem direcionada para a 

                                                           
10 As demais zonas especiais delimitadas pela Lei 7.805/72 podem ser encontradas no seu Quadro 8, 
“Perímetros da zona Z8”. São apresentadas as zonas de Z8-001 a Z8-052. 
11 Ainda que alguns textos se refiram ao “centro tradicional” como aquele correspondente ao 
Triângulo (interior do intercruzamento entre as ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro), 
usaremos neste trabalho este termo para designar a própria região central da cidade, incluídas aí 
também as áreas do chamado “centro novo”, constituído a partir da travessia do Viaduto do Chá. 
12 “Este [centro principal], por sua vez se apresenta em plena expansão, estendendo-se no sentido 
norte-sul, atingindo de um lado as marginais do Tietê, onde estão sendo implantados equipamentos 
de nível metropolitanos e de outro, a Av. Paulista que já atraiu e continua atraindo atividades que a 
polarizam como um novo centro. Tanto a Av. Paulista como o centro principal, pela sua evolução e 
transformação tendem a influenciar a zona intermediária entre os mesmos, a qual foi definida pela 
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Bela Vista tinha esse contexto como pano de fundo, e, conforme já apontado como 

sendo uma preocupação da Coordenadoria Geral de Planejamento, o tratamento 

dispensado para o bairro reverberava tensões que se encontravam para além de 

disputas e problemas internos da região.  

De fato, a partir dos anos 1970, a Avenida Paulista ganhou cada vez mais 

protagonismo nas relações sociais e econômicas da cidade. Heitor Frúgoli Júnior, 

em estudo que analisa justamente esses processos de transição das centralidades em 

São Paulo, aponta como, a partir deste período, ou seja, contemporaneamente ao 

projeto da COGEP para a Bela Vista, a Paulista se apresentava como uma nova 

centralidade da metrópole. Segundo o autor, até os anos 1960 a capital contaria 

efetivamente com um único centro, dividido entre “centro tradicional”, situado na 

região da Sé, e “centro novo”, situado na região da República. Tais áreas 

corresponderiam ao desenvolvimento urbano da cidade nos períodos de 1910-1940 

e 1950-1960, relacionados à primeira e segunda fases de industrialização. Um novo 

centro organizado em torno da Paulista começou a surgir entre os anos 1960 e 1970, 

com o chamado “milagre brasileiro” (FRÚGOLI JR, 2000: 58). 

Refletindo sobre esse processo, Helena Kohn Cordeiro apontava para um contexto 

mais amplo a partir do qual a dinâmica da transição das centralidades em São Paulo 

então se desenrolava: 

No segundo pós-guerra, a partir da década de 50, Helena Kohn 
Cordeiro constatou que, “dada à nova fase de metropolização de São 
Paulo, onde a cidade foi cada vez mais assumindo o papel de epicentro 
do capitalismo brasileiro, ligado a toda uma conjuntura internacional, 
São Paulo foi escolhida como a que oferecia as melhores condições para 
a instalação de grandes empresas. O nosso centro tradicional, então, foi 
se tornando insuficiente para atender a tudo isso. Deu-se aí um salto, 
em direção à av. Paulista. Em geral – e há certa regra nisso – foi 
escolhida uma área de alto prestígio tanto do ponto de vista panorâmico 
e de espaço (terrenos grandes para acolher prédios de nova arquitetura), 
como da proximidade dos bairros de classe média e alta, valorizando 
aquilo que já pertence a estas classes” (Folha de S. Paulo, A caminhada 
no Centro, 19 de julho de 1981). 

 

                                                           
Lei 7.80/72 como zona de uso especial Z8-010”, SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-016. Bela 
Vista: Plano de Renovação Urbana. São Paulo, 1974, p. 1-1. 
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Assim, na década de 1970, bancos, empresas e sindicatos patronais passaram a 

ocupar o novo centro situado na Avenida Paulista, muitos dos quais migrando do 

centro tradicional da cidade. Nesse processo, o uso habitacional da região foi aos 

poucos sendo substituído por um uso mais voltado ao comércio e serviços13. A 

habitação remanescente no entorno da Avenida, por sua vez, assistiu a uma paulatina 

substituição das casas e sobrados por edifícios residenciais de luxo (FRÚGOLI JR, 

2000: 116 a 121). 

O próprio Plano da COGEP dava subsídios para se observar a arrancada do 

crescimento da Avenida Paulista naquele momento. Ele concluiu, à época, que 

48,2% das construções da Bela Vista eram anteriores a 1922. Metade delas, portanto, 

eram já cinquentenárias. As construções mais recentes somavam apenas 1,9% do 

total. Desse baixo índice, no entanto, quase metade (45%) se encontrava na subárea 

do Espigão, próximo à Avenida Paulista (também conhecido como Morro dos 

Ingleses), sendo que 47,2% dos imóveis ali instalados podiam ser considerados de 

luxo ou alto padrão (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1974b: 2-12). 

O fenômeno que acompanhava essa expansão da Paulista, de outro lado, era o 

esgotamento que se começava a sentir no dito “centro tradicional”. Cordeiro 

atribuía tal situação a questões como “o congestionamento da área como nó do 

sistema de transportes individuais e coletivos; a dificuldade consequente de acesso 

para a entrega de mercadorias, a chegada e circulação de pedestres; o grave problema 

do estacionamento; a poluição” (Folha de S. Paulo, A caminhada no Centro, 19 de 

julho de 1981). Aos poucos, este centro iria se esvaziando de suas funções 

tradicionais, assumindo cada vez mais o perfil de centro comercial popular.  

A Bela Vista, nesse contexto, se apresentava como uma área intermediária e de 

transição entre essas duas centralidades, mostrando-se como espaço privilegiado 

                                                           
13 Cite-se, por exemplo, o caso dos bancos: “O crescimento comparativo das sedes do setor 
financeiro entre o Centro Principal e o Centro Paulista pode dar uma ideia do crescimento do último: 
das 89 sedes de bancos no estado de São Paulo, em 1968, 70 estavam no Centro Principal, na área 
do Triângulo; no final dos anos 70, 81,1% desse total ainda estava no Centro Principal, mas o Centro 
Paulista já contava com 16,6%; já em 1987, havia 50 sedes no Centro Principal e 80 no Paulista, 
enquanto que 11 na Faria Lima (cf. Cordeiro, 1992: 15 e 34). Ainda quanto aos bancos, se até 1970 
havia ali apenas duas agências e duas matrizes, em 1983 observavam-se 38 agências e 23 matrizes (cf. 
Teixeira, 1984: 87 e 89) ”, FRÚGOLI JR, Heitor, Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações 
na metrópole. São Paulo: Cortez, Edusp, p. 130. 
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para buscar o equilíbrio entre o esgotamento e a degradação, de um lado, e a 

valorização imobiliária, do outro. E, justamente por conta disso, ela era pressionada 

em busca de soluções que pudessem adequá-la a essa condição. Era esse o 

diagnóstico ao qual chegava Nádia Marzola, em trabalho elaborado para a série 

História dos bairros de São Paulo, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura: 

Atualmente, a Bela Vista acha-se pressionada por dois grandes centros 
em expansão: de um lado o centro da cidade, que tem necessidade de 
se expandir para abrigar todas as funções que ali se concentram; de 
outro, a área de expansão da Av. Paulista, que concentra ao seu redor 
uma significativa área residencial de alta classe, ou de classe média alta, 
que procura a área por suas facilidades locacionais. E no entanto, 
pressionada, a Bela Vista não tem condições de atender a demanda de 
nenhum dos dois lados, pois seu traçado urbano não apresenta 
condições para a localização nem de prédios de escritórios e nem de 
prédios residenciais (MARZOLA, 1979: 114). 

 

Condições intrínsecas ao bairro, portanto, colocavam-se como outro aspecto que 

justificava a elaboração do Plano de Renovação Urbana. Apesar da boa oferta de 

infraestrutura e de serviços ligados ao lazer e à cultura, a Bela Vista apresentava 

Figura 3 A Bela Vista no meio do caminho: transição entre dois centros. Fonte: Folha de S. Paulo, 19 de julho de 1981. 
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grande retalhamento do solo urbano e numerosa ocorrência de cortiços e habitações 

subnormais. Além disso, a área passava por um processo de degradação, 

intensificada por diversas intervenções rodoviaristas que não dialogavam com a 

dinâmica do bairro14. Todo esse quadro comporia, segundo a Coordenadoria Geral 

de Planejamento, a justificativa pela qual a região havia sido selecionada como zona 

especial Z8, sendo, portanto, merecedora de “uma apreciação toda particular” (SÃO 

PAULO (município) / COGEP, 1974d: 45).  

Todas as condicionantes acima apresentadas apontavam para a necessidade de uma 

intervenção urbana: a área era estratégica e precisava cumprir sua função de zona de 

transição. Somente um rearranjo de suas características internas, no entanto, 

permitiria o alcance desse objetivo. E ao poder público caberia iniciar esse processo. 

Havia no Plano de Renovação Urbana da Bela Vista uma pesquisa específica sobre a 

atratividade da Z8-010 para atividades imobiliárias, hoteleiras e comerciais. Nela, 

pôde-se concluir que, “se depender apenas de iniciativa privada, a renovação urbana, 

na Bela Vista, não se processará” (MARZOLA, 1979: 123). Isso porque, excluídas 

áreas específicas da região (Espigão e Grota), não havia por parte de seus 

representantes interesse em investir na Z8-01015.  

A Bela Vista poderia vir a atrair investimentos caso o poder público tomasse algumas 

medidas na região, e representantes dos setores entrevistados pelo Plano 

propuseram ações que envolviam desde planos de reurbanização em etapas até 

                                                           
14 Plínio Xavier Mendonça Júnior, então engenheiro da COGEP, reconhecia que “a área foi mutilada 
por obras públicas bastante recentes, como a implantação do Metrô (na Vergueiro), a própria 
construção do Elevado Costa e Silva, a abertura da Rui Barbosa, e o alargamento da 13 de Maio”, ”, 
SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-085. Reuniões IAB/COGEP. São Paulo, 1974, p. 19. 
15 “Os empresários consideram a subárea 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. Nestes locais preveem sucesso para 
empreendimentos imobiliários projetados dentro das condições usuais de outros lançamentos de 
características semelhantes. 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 do 
local, existência de grande número de construções deterioradas, alta densidade de construção, que 
aliadas à dificuldade de compra de terrenos de dimensões adequadas, em virtude da atomização das 
propriedades locais constituídas em sua grande maioria de terrenos de pequenas dimensões, 
desestimulam qualquer incorporador que prefere atuar em outras áreas da cidade que oferecem 
melhores condições para sucesso de empreendimentos imobiliários. No entanto, caso fossem 
realizadas as modificações adiante sugeridas, grande parte dos empresários declararam-se 
profundamente interessados em atuar na região”, SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-016. Bela 
Vista: Plano de Renovação Urbana. São Paulo, 1974, p. 7-3 a 7-4. 
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demolições em massa de construções existentes (SÃO PAULO (município) / 

COGEP, 1974b: p. 7-3 e 7-4). Assim, a intervenção do poder público mostrava-se 

imprescindível. Seria papel do Estado promover mudanças no parcelamento, uso e 

ocupação do solo na região e, com isso, criar um ambiente atrativo e seguro para 

investimentos por parte da iniciativa privada.  

Havia na Z8-010 um grande potencial construtivo, e isso indicava terreno fértil para 

que tais investimentos se expandissem. De acordo com a pesquisa física externa feita 

pela COGEP, 80,1% das edificações da zona eram compostos por casas térreas e 

sobrados (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1974b: 2-12). O índice de 

verticalização da região era, portanto, bastante baixo. Opunha-se a esse potencial 

construtivo, no entanto, o excessivo retalhamento dos lotes, já citado, que era 

apontado diversas vezes para justificar a resistência do bairro à força do mercado 

imobiliário16. 

Diante disso, o Plano de Renovação Urbana da Bela Vista se propunha a “prover 

incentivos aos agrupamentos dos lotes e ao uso coletivo dos espaços não 

edificados”, além de “fornecer incentivos à formação de consórcios de proprietários 

para a renovação de quadras ou grupo de quadras, em forma de conjuntos 

residenciais planejados, visando o melhor aproveitamento do solo urbano”. 

Associava-se a essa proposta, ademais, a de “promover a substituição de habitações 

gravemente deterioradas, principalmente cortiços, assegurando condições 

satisfatórias de relocação dos moradores” (SÃO PAULO (município) / COGEP, 

1974b: 1-2 e 1-3). Percebe-se, desse modo, que trazer maior eficiência à ocupação 

do solo daquela região era um objetivo a partir do qual o Plano se estruturava. 

A recém-promulgada Lei Geral do Zoneamento era um dos instrumentos que o 

Estado tinha à sua disposição para promover um uso eficiente do solo. Com o 

                                                           
16 O Plano de Renovação Urbana da Bela Vista apontava que, juntamente com a força das tradições da 
região, o retalhamento dos lotes era fator de resistência às mudanças impostas pelo mercado 
imobiliário: “Pequena porcentagem dos moradores da Bela Vista, porém, tiveram ou têm acesso à 
vida noturna. Quase todos, pelo contrário, vêm ressentindo profundamente do lento 
desaparecimento de muitas das suas diversões e tradições. Os mais velhos são saudosistas no tocante 
aos ‘bons tempos’ do Bexiga, e reagem a qualquer tipo de progresso urbano que interfira no seu 
ambiente, na sua paisagem, nos seus ritos cotidianos. É isso que se explica, ao lado, evidentemente, 
das dimensões e dos formatos impróprios dos lotes, a extraordinária resistência do bairro à 
especulação imobiliária”, SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-016. Bela Vista: Plano de Renovação 
Urbana. São Paulo, 1974, p. 2-29. 
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estabelecimento de padrões mínimos de parcelamento, uso e ocupação do solo, essa 

legislação tinha a capacidade de colocar grandes porções de imóveis da capital na 

ilegalidade17. E isso era absolutamente estratégico porque garantia ao poder público 

um respaldo legal para promover intervenções urbanas do tipo renovação, num 

contexto em que São Paulo se deparava com um crescimento exacerbado e uma 

concomitante busca do mercado imobiliário por áreas mais valorizadas para 

investimento. Veja-se, nesse sentido, a aproximação do papel do zoneamento, neste 

caso, com aquele apresentado por Franco Mancuso e Stella Serena: o instrumento 

apresentava-se como uma solução legal para disputas que estavam sendo 

desenroladas no cotidiano da cidade.  

A preservação de bens culturais também foi articulada, dentro do projeto da 

COGEP, enquanto instrumento que serviria ao poder público no processo de 

renovação urbana da Bela Vista, e que afetaria diretamente a Vila Itororó. Havia 

uma parte específica do documento preocupada em identificar imóveis isolados 

e/ou manchas urbanas cuja preservação poderia ser recomendada, por seus valores 

históricos e/ou artísticos. Os objetivos listados pelo Plano, neste tema, eram os 

seguintes: preservar imóveis isolados que caracterizassem o estilo de determinada 

época, devido à sua raridade ou qualidade construtiva; determinar manchas urbanas 

para conservação de zonas de valor histórico comprovado; repensar os usos e 

propor remanejamentos físicos e sociais para elementos identificados; e propor um 

arcabouço legal para regulamentar a preservação da área (SÃO PAULO (município) 

/ COGEP, 1974b: 2-23).  

Cada um dos imóveis ou manchas detectadas seria dividido segundo tipos de 

intervenção: P1 – elementos isolados; P2 – manchas de preservação; - P3 – áreas a 

serem desapropriadas; P4 – áreas verdes, estacionamentos, edificações em 

                                                           
17 No caso da Bela Vista, o estudo da COGEP apontou que a metragem média de testada dos imóveis 
– entre cinco e nove metros – ficava abaixo da metragem mínima de dez metros que havia sido 
estabelecida pela Lei 7.805/72 (SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-016. Bela Vista: Plano de 
Renovação Urbana. São Paulo, 1974, p. 2-9). Com isso, era possível dizer que grande parte dos imóveis 
da Z8-010 era irregular aos olhos do novo arcabouço jurídico, o que dava ao poder público a 
capacidade de interferir nas construções e na própria dinâmica do bairro. 
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demolição; e P5 – edificações próximas à P2. Nessa classificação, a Vila Itororó 18 

foi reconhecida como uma “mancha surrealista”, sendo sua preservação prevista 

como do tipo P2 19 (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1974b: 2-123). O Plano 

não mencionava qual seria a consequência dessa categorização – se ela acarretaria 

simples conservação ou se envolveria projetos mais intervencionistas de 

preservação. De toda forma, essa seleção serviria para balizar as áreas em que o 

poder público poderia proceder com alterações no parcelamento, uso e ocupação 

do solo20.  

A identificação desses bens se inseria num contexto mais amplo de 

instrumentalização do patrimônio no sentido da ativação cultural da Bela Vista. Essa 

dinâmica atendia aos moldes de intervenção urbana do tipo renovação, conforme 

proposta por Ermínia Maricato, porque permitiria que novos agentes fossem 

atraídos ao bairro a partir da requalificação de edificações que se encontravam 

deterioradas e ocupadas por população de baixa renda ou por usos “pouco nobres”. 

Em estudo sobre a instrumentalização da cultura em processos de intervenção 

urbana, Beatriz Kara-José aponta como o patrimônio pode ser, de fato, aproveitado 

como “desencadeador da ‘revitalização’ da paisagem e dos usos” do local que se 

pretende renovar: 

Em iniciativas deste tipo [referência ao projeto Luz Cultural, do governo 
estadual paulista], a atividade turística é o ponto de apoio para a 
revitalização econômica e para recuperação física de conjuntos 
arquitetônicos. O monumento, por ser um equipamento coletivo, 
assume o papel de elemento focal das ações de recuperação urbana, em 
função de seu uso e desfrute turístico e cultural, passando à categoria 

                                                           
18 O conjunto arquitetônico não apareceria, ainda, com essa denominação, ficando designado apenas 
como “mancha surrealista”, situada na região da confluência das ruas Pedroso, Martiniano de 
Carvalho, Monsenhor Passalacqua e Maestro Cardim. 
19 A ideia de intervir na Vila Itororó era já apontada nas reuniões realizadas entre a Coordenadoria e 
o IAB/SP, em meados de 1974. O já mencionado engenheiro Plínio Xavier de Mendonça Júnior 
citava o conjunto como uma das manchas que o Plano da COGEP intencionava preservar, junto com 
as áreas ligadas às cantinas e à Avenida 13 de Maio e adjacências. Do mesmo modo, Domingos 
Theodoro de Azevedo Neto, arquiteto da COGEP, mencionava a Vila como um dos locais para os 
quais se pensava algumas ideias de preservação. Em todas as referências ao conjunto, ele continuava 
sendo nominado como “casa surrealista”, “chamada assim pelo seu tipo estranhíssimo”. SÃO 
PAULO (município) / COGEP, PR-084. Reuniões IAB/COGEP, São Paulo, 1974, p. 22, 74 e 75. 
20 Incluir uma mancha urbana nessa classificação P2 não era garantia de preservação, ao menos 
naquele momento. Veja-se o caso da Rua da Assembleia, por exemplo. Ela foi prevista como 
“mancha da Assembleia” no estudo e, no entanto, foi inteiramente demolida pelo então prefeito 
Jânio Quadros, nos anos 1980, para a construção de uma alça de acesso à Avenida 23 de Maio a partir 
do centro. 
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de produto de consumo turístico e de bem não apenas cultural, mas 
também econômico (2007: 63 e 64). 

 

No raciocínio apresentado pela autora, os bens culturais serviriam de espécie de 

fator indutor à valorização da área na qual ele estaria inserido. Aliado à reorganização 

do espaço urbano – por meio dos já citados instrumentos do zoneamento e do 

reagrupamento de lotes – o patrimônio serviria como um atrativo cultural que 

agregaria valor à Bela Vista, com vistas à promoção de uma ocupação da região por 

classes mais abastadas que aquelas que ali viviam. Declarações de João Evangelistas 

Rodrigues Leão, quando já afastado da Coordenadoria Geral de Planejamento, 

permitem identificar essa intenção de se promover uma reciclagem da Bela Vista por 

meio da renovação de seus moradores e de seus usos: 

Será que bairros como a Bela Vista, Santa Cecília e Campos Elíseos 
podem ter seu uso transformado novamente pela própria população? 
Em Nova York há um exemplo clássico de um bairro decadente que 
atraiu as atenções da classe média, hoje predominante lá. Até mesmo 
adaptando galpões e garagens, num novo estilo de vida. Intelectuais 
liberais dominam o que já foi um cortiço. Pois bem. João Evangelista 
Rodrigues Leão prevê, baseado na sua experiência e nesses exemplos 
no mundo, que “a curto prazo há uma tendência de a burguesia voltar 
para certos bairros do anel em torno do centro”. João (...) arrisca 
argumentos para suas previsões: - Tem certo tipo de conforto nessas 
áreas que podem voltar a atrair a classe média. O Bexiga e a Consolação 
estão entre dois centros importantes, o que dá status. O estoque de 
edificações no centro também é importante (Folha de S. Paulo, Uma 
cidade na prancheta, 19 de julho de 1981). 

 

O diagnóstico proposto por Leão se aproxima do fenômeno que Ruth Glass havia 

denominado gentrification nos anos 1960, ao refletir sobre a instalação de famílias de 

classe média em bairros desvalorizados do centro de Londres, o que representaria 

uma inovação em relação ao movimento de ocupação de subúrbios por essa mesma 

população. Nesse processo, a autora apontava para a substituição das classes 

populares por outras mais abastadas, as quais passavam a investir e se apropriar do 

estoque construtivo dessas regiões (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006: 22).  

Esse é, portanto, o pano de fundo a partir do qual se desenrolarão as investidas do 

poder público com vistas à renovação urbana da Bela Vista. E é nesse contexto que 

a Vila Itororó será, pela primeira vez, objeto de atenção do governo municipal. Ele 



54 
 

indicará o interesse pela sua preservação, primeiro de modo pontual, no Projeto de 

Renovação Urbana da Bela Vista – onde a Vila era apenas apontada como uma “mancha 

surrealista”, sem maiores informações – depois a partir da elaboração de projeto de 

recuperação específico para o conjunto, em 1975, até que ela passasse a contar com 

um reconhecimento oficial como bem cultural, a partir de sua inserção na lista das 

Z8-200, em 1978, tema esse que passamos a enfocar. 

 

 

A Z8-200 E A VILA: UMA PROTEÇÃO DENTRO DO PLANEJAMENTO URBANO 

 

O PR-067/1. Vila Itororó. Proposta de Recuperação Urbana foi o primeiro documento do 

poder público dedicado exclusivamente a propor a sua renovação e preservação. Ele 

foi feito contemporaneamente ao estudo e elaboração do PR016 e o pedido para a 

sua elaboração teria partido do então coordenador geral de planejamento, João 

Evangelista Rodrigues Leão, na gestão do então prefeito Miguel Colassuono (1973-

75).  

Décio Tozzi afirma21 que, sendo o mandato de Colassuono espécie de “mandato 

tampão”22, com previsão para durar pouco, Leão tinha a intenção de deixar um bom 

legado de projetos para servirem de referência para as gestões seguintes. Dentre os 

trabalhos pensados para compor essa “boa prateleira” estaria o projeto da Vila 

Itororó, para o qual pediu que Tozzi levasse a frente. Tozzi, por sua vez, contatou 

Benedito Lima de Toledo, com quem já tinha elaborado uma pesquisa sobre a Vila 

por interesse pessoal, para que juntos desenvolvessem o projeto23. Quando 

                                                           
21 Entrevista concedida à autora em 07 de agosto de 2015. 
22 Colassuono vinha substituir Figueiredo Ferraz na Prefeitura de São Paulo depois de 
desentendimentos deste com o então governador de São Paulo Laudo Natel e de outras desavenças 
políticas. Cf. FRÚGOLI JR, Heitor, Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. 
São Paulo: Cortez, Edusp, 2000, p. 127. 
23 Quando chegasse no momento da execução da Proposta, a equipe de Tozzi e Toledo contaria com 
a colaboração de Aracy Amaral, que se responsabilizaria por desenhar o programa da destinação 
cultural da Vila Itororó, e de Roberto Burle Marx, que ficaria responsável pelo desenho de proposta 
paisagística para a quadra. Conforme Décio Tozzi declarou em entrevista, como a Proposta não saiu 
do papel naquele momento, a participação de Amaral e Marx circunscreveu-se apenas a discussões e 
debates sobre possíveis atuações. Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015. A Proposta 
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concluído, ele foi grandemente noticiado nos jornais consultados24, sendo que a 

primeira matéria sobre o assunto se deu no dia 12 de março de 1975, n’O Estado de 

S. Paulo (“Itororó, uma velha vila que vai acabar”). Desta notícia, é possível 

depreender que a apresentação do projeto foi feita pela COGEP no dia 11 de março 

de 1975.  

Naquele momento, a despeito da identificação de uma “mancha surrealista” no 

Plano da Bela Vista, a Vila Itororó ainda não era reconhecida oficialmente como 

patrimônio ou bem cultural a ser preservado. O primeiro ato oficial nesse sentido 

se daria com a promulgação da Lei Municipal 8.769, de 31 de agosto de 1978. Esta 

Lei regulamentava as zonas especiais Z8, trazendo adendos e modificações à 

primeira regulamentação para o mesmo tema, que havia sido feita por meio da Lei 

Municipal 8.328/75. Nesta, as zonas Z8-200 haviam sido criadas, como o primeiro 

instrumento público de preservação de bens imóveis considerados de interesse 

cultural no âmbito do município de São Paulo. Assim, a primeira investida do 

governo municipal no sentido da preservação de bens culturais se deu no âmbito 

mais amplo do planejamento urbano. A proteção desses bens não se dava por meio 

do tradicional instrumento do tombamento, que ainda se configurava como medida 

central de preservação no campo do patrimônio, mas por meio do congelamento de 

porções do espaço urbano, as quais passariam a ter de responder a regulamentações 

específicas do poder municipal. Ou seja, o projeto para a Vila foi elaborado no 

mesmo período em que a Prefeitura estava desenvolvendo importante discussão 

                                                           
de recuperação urbana também registra a autoria de Cláudio Tozzi. No entanto, como na grande maioria 
das fontes pesquisadas, e inclusive no depoimento do próprio Décio Tozzi em entrevista, a atuação 
de Cláudio Tozzi não é mencionada, presumimos que ela tivesse sido pontual, assim como as 
participações de Amaral e Marx. 
24 Apenas na década de 1970, é possível citar as seguintes reportagens: Jornal da Tarde, Planos para 
uma vila de sonhos na Bela Vista, 12 de março de 1975; Folha de S. Paulo, Humanização da cidade, 
uma proposta a cumprir, 23 de março de 1975; Folha de S. Paulo, Vila Itororó. Colagem surpreendente, 
11 de maio de 1975; Folha de S. Paulo, A antiarte – em fachadas, 29 de junho de 1975; O Estado de S, 
Paulo, Bexiga, os projetos esquecidos, 20 de julho de 1976; Folha de S. Paulo, Do desenho ao cemitério 
de projetos, 10 de abril de 1977; O Estado de S. Paulo, Na Vila Itororó, abandono ameaça história da 
cidade, 21 de maio de 1977; Folha de S. Paulo, Vila Itororó pode ser preservada pelo Patrimônio, 14 
de junho de 1977; Folha de S. Paulo, O castelo do Bexiga, 08 de agosto de 1977; O Estado de S. Paulo, 
O destino da Vila Itororó. Um grande centro cultural, 12 de janeiro de 1978; Jornal da Tarde, Agora, 
este belo projeto vai sair do papel?, 12 de janeiro de 1978; O Estado de S. Paulo, Moradores da Vila 
Itororó não apoiam a ideia da mudança, 13 de janeiro de 1978; Folha de S. Paulo, Seção de artes visuais 
– Sobre a Revista CJ Arquitetura 19, 03 de setembro de 1978; e Folha de S. Paulo, No vaivém, 10 de 
novembro de 1979. 
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sobre como se daria o reconhecimento e a proteção de bens edificados de interesse 

artístico e/ou histórico na esfera municipal.  

Os imóveis enquadrados dentro das zonas Z8-200 seriam aqueles considerados “de 

caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico, 

destinados à preservação” (Lei Municipal 8.328/75, art. 1º, d). Com este 

instrumento, esses bens passariam a contar com uma proteção legal dentro do marco 

do zoneamento municipal, sem que isso implicasse no seu tombamento. A eficácia 

da proteção via inclusão de um bem na lista das Z8-200 se dava pela previsão do 

artigo 2º da mesma Lei: 

Art. 2º - Nas zonas de uso Z8-200, o remembramento ou 
desdobro de lotes, as demolições, reformas, ampliações, 
reconstruções ou novas edificações ficam sujeitas à prévia 
autorização da Coordenadoria Geral de Planejamento – 
COGEP, tendo em vista a preservação das características 
urbanas e ambientais existentes.  
 § 1º Os pedidos referentes ao disposto neste artigo serão 
apreciados e decididos pela COGEP, no prazo de cento e oitenta 
(180) dias, a qual ouvirá, se necessário e para fins de direito, o 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Turístico do Estado. 
 

A proteção destes bens, portanto, se daria em dois momentos. Primeiro com a sua 

previsão legal e arrolamento como imóveis e manchas urbanas que mereciam ser 

preservados, depois por meio de controle feito diretamente pela COGEP, que, 

naquele momento, cobria a lacuna ainda existente de um órgão municipal cuja 

atuação fosse exclusivamente voltada ao patrimônio. Como aponta Marly 

Rodrigues, “o listing foi adotado por um órgão que não tinha entre suas atribuições 

o reconhecimento do valor cultural dos bens, mas tinha sob sua competência o 

planejamento urbano” (2000: 71). O Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) 

seria criado apenas em 1975 e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), órgão que 

viria cumprir a função de indicações para o tombamento municipal, somente em 

1985 (Lei Municipal 10.032), tendo sua atuação de fato se iniciado entre 1988 e 1989. 

Assim, qualquer alteração no uso e ocupação do solo em área classificada como Z8-

200 deveria ser precedida de prévia autorização da COGEP, a qual poderia ouvir o 

CONDEPHAAT, órgão estadual de preservação, para respaldar sua decisão.  
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Quanto à previsão da Vila Itororó como zona especial de preservação, importa 

pontuar que já na Lei Municipal 8.328/75 havia previsão de seu enquadramento 

como Z8-200, mas como parte do perímetro da Z8-010, ou seja, como parte do 

bairro da Bela Vista como um todo. No Quadro 8-B dos anexos desta Lei, a Bela 

Vista foi classificada como Z12-00225 e seus imóveis foram considerados como zona 

de uso Z8-200, resultando numa dupla classificação: uma quanto ao seu tipo de uso 

(Z12) e outra quanto à classificação que delimitaria os usos de então e os futuros 

                                                           
25 De acordo com o artigo 1º, alínea h da Lei Municipal 8.328/75, as zonas definidas como Z12 eram 
aquelas de “uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa”. O perímetro da 
Z12-002 é assim descrito no referido anexo, englobada a quadra que compõe a Vila Itororó (em 
grifos meus): “Começa na confluência da Alameda Joaquim Eugênio de Lima com a Rua São Carlos 
do Pinhal, segue pela Alameda Joaquim Eugênio de Lima, semento 101-102, semento 102-103, 
segmento 103-104, segmento 104-105, segmento 105-106, segmento 106-107, segmento 107-108, 
segmento 108-109, segmento 109-110, segmento 110-111, segmento 111-112, segmento 112-113, 
Rua dos Ingleses, segmento 114-115, segmento 115-116, segmento 116-117, segmento 117-118, 
segmento 118-119, Rua Rui Barbosa, segmento 120-121, segmento 121-122, segmento 122-123, 
segmento 123-124, segmento 124-125, segmento 125-126, segmento 126-127, segmento 127-128, 
segmento 128-129, segmento 129-130, segmento 130-131, segmento 131-132, segmento 132-133, 
segmento 133-134, segmento 134-135, segmento 135-136, segmento 136-137, segmento 137-138, 
segmento 138-139, segmento 139-140, segmento 140-141, Rua Fortaleza, Rua Conselheiro Ramalho, 
segmento 142-143, segmento 143-144, segmento 144-145, semento 145-146, segmento 146-147, 
segmento 147-148, segmento 148-149, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, segmento 150-151, Rua 
Fortaleza, Rua Maria José, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, segmento 152-153, segmento 153-154, 
segmento 154-155, segmento 155-156, segmento 156-157, segmento 157-158, segmento 158-159, 
segmento 159-160, segmento 160-161, Rua Conselheiro Carrão, segmento 162-163, segmento 163-
164, segmento 164-165, segmento 165-166, segmento 166-167, segmento 167-168, segmento 168-
169, segmento 169-170, segmento 170-171, segmento 171-172, Rua Conselheiro Ramalho, segmento 
173-174, segmento 174-175, segmento 175-176, segmento 176-177, segmento 177-178, segmento 
178-179, segmento 179-180, Rua Rui Barbosa, Rua Conselheiro Carrão, Rua Conselheiro Ramalho, 
Rua Manoel Dutra, segmento 250-249, Diametral Leste Oeste, segmento 100-99, Rua Humaitá, 
segmento 98-97,, segmento 97-96, segmento 96-95, segmento 95-94, segmento 94-93, segmento 93-
92, segmento 92-91, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, segmento 87-86, segmento 86-85, Diametral 
Leste Oeste, segmento 82-81, segmento 81-80, segmento 80-79, segmento 79-78, segmento 78-77, 
segmento 77-76, segmento 76-75, Rua Condessa de São Joaquim, segmento 74-73, segmento 73-72, 
segmento 72-71, segmento 71-70, segmento 70-69, segmento 69-68, segmento 68-67, Rua Humaitá, 
segmento 66-65, segmento 65-64, segmento 64-63, Rua Condessa de São Joaquim, segmento 62-61, 
segmento 61-60, segmento 60-59, segmento 59-58, Rua Conde de São Joaquim, Rua Humaitá, 
segmento 57-56, segmento 56-55, segmento 55-54, Rua Monsenhor Passalacqua, Rua Martiniano de 
Carvalho, Rua Pedroso, Rua Maestro Cardim, Rua Capitão Roque Barreto, Rua Martiniano de Carvalho, 
segmento 45-44, segmento 44-43, Rua Santana do Paraíso, Rua Martiniano de Carvalho, Rua Santa 
Madalena, segmento 53-52, segmento 52-51, segmento 51-50, segmento 50-49, segmento 49-48, 
segmento 48-47, segmento 47-46, Rua Alfredo Ellis, Rua Pio XII, Rua Arthur Prado, segmento 42-
31, segmento 31-30, segmento 30-29, segmento 29-28, segmento 28-27, segmento 27-26, segmento 
26-25, segmento 25-24, segmento 24-23, segmento 23-22, Rua Martiniano de Carvalho, segmento 
21-20, segmento 20-19, segmento 19-18, segmento18-17, segmento 17-16, segmento 16-15, 
segmento 15-14, Rua Maestro Cardim, Rua João Julião, Praça Amadeu Amaral, Rua Treze de Maio, 
segmento 13-12, segmento 12-11, segmento 11-10, segmento 10-9, segmento 9-8, segmento 8-7, 
segmento 7-6, segmento 6-5, segmento 5-4, segmento 4-3, Praça Amadeu Amaral, Rua Treze de 
Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal até o ponto inicial (Z8-010)”, grifos nossos. 
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(Z8-200).  Neste aspecto, a Vila estaria protegida indistintamente, uma vez que todo 

o bairro da Bela Vista havia sido enquadrado como mancha destinada à preservação. 

O conjunto da Vila Itororó apenas foi considerado zona de preservação de modo 

individual em 1978, quando então passou a ser identificado como Z8-200/09526. 

Algumas notícias nos jornais trazem, inclusive, manifestações dos gestores públicos 

municipais de que a Vila só teria sido de fato compreendida como Z8-200 a partir 

da Lei Municipal de 1978. É o que teria dito Cândido Malta Campos, então 

coordenador geral de planejamento em 1977, conforme consta em reportagem da 

Folha de S. Paulo que buscava explicar o último projeto de lei encaminhado para a 

Câmara Municipal de São Paulo para concluir o arcabouço jurídico da 

regulamentação do zoneamento e que resultaria na Lei Municipal 8.769/78: 

No caso da Bela Vista, a intervenção não foi bem menos ampla, 
explica Malta Campos: “Só em pequenas áreas, para adequar o 
Zoneamento ao projeto da Grota, que queremos ver realizada 
via iniciativa privada. Criamos também algumas Z8-200, para 
preservar certas porções, como a rua 13 de Maio e a Vila Itororó” 
(Folha de S. Paulo, A difícil Lei do Zoneamento chega à Câmara, 
3 de junho de 1977). 
 

No que diz respeito à conceituação dos imóveis que comporiam a Z8-200, a Lei 

Municipal 8.328/75 não apontava quaisquer critérios mais delimitados para sua 

definição, senão aqueles já citados do seu artigo 1º, alínea d. Em se tratando de um 

texto normativo que se ocupava, essencialmente, do uso e da ocupação do solo 

urbano, a partir do estabelecimento de zonas, a Lei apenas elencou, em seus anexos, 

os imóveis e manchas urbanas que, junto com o nascimento das Z8-200, já seriam 

considerados como de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou 

paisagístico.  

Essa lista era resultante de trabalho encomendado pela COGEP aos arquitetos 

Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, os quais, num exíguo período de três 

meses, tiveram de delinear e propor os critérios e definir quais bens deveriam ser 

protegidos pelo instrumento a ser criado (ANDRADE, 2012, p. 70-72). O resultado 

                                                           
26 Quadro 8C da Lei Municipal 8.769/78: “Z8-200/095 0 Começa na confluência da Rua Monsenhor 
Passalacqua com Rua Maestro Cardim, segue pela Rua Maestro Cardim, Rua Pedroso, Rua 
Martiniano de Carvalho, e Rua Monsenhor Passalacqua até o ponto inicial”.  
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deste levantamento foi consolidado na publicação da COGEP intitulada PR-025/2. 

Projeto Centro. Edifícios de valor histórico e paisagístico, de 1975, a qual serviu de base para 

a elaboração da primeira lista de bens, conforme o Quadro 8-B da Lei de 1975. 

Nesse primeiro documento, a Vila Itororó não aparecia como local de interesse para 

a preservação. 

Benedito Lima de Toledo estava, quase que simultaneamente, à frente tanto do 

trabalho do PR-025/2, que listava os bens que deveriam ser incluídos na primeira 

lista das Z8-200, quanto do projeto de recuperação da Vila Itororó elaborado a 

pedido da COGEP. Questionado por que, então, o conjunto não foi incluído na 

primeira lista, Toledo afirmou que o que se buscava naquele momento para a Z8-

200 eram os bairros, manchas urbanas e imóveis que estivessem ameaçados pelo 

progresso da cidade, no qual muitas construções eram demolidas para dar lugar a 

obras de infraestrutura e a grandes edificações. Segundo o entender de Toledo, no 

momento em que o PR-025/2 foi feito, a Vila Itororó estava intacta27. Assim, a 

listagem feita em 1975 não pretendia, segundo o arquiteto, esgotar o assunto dos 

imóveis paulistanos com interesse para a preservação, mas apenas servir de tábua de 

salvação aos bens edificados ameaçados de destruição.  

De todo modo, importante analisar a lista feita por Toledo e Lemos naquele 

momento porque nela se delineava e propunha uma nova postura conceitual no que 

dizia respeito aos referenciais teóricos que norteavam a elaboração dos critérios para 

a identificação e seleção dos bens considerados de interesse para preservação. 

Ademais, é de interesse para essa pesquisa o fato de que Benedito Lima de Toledo 

estivesse envolvido em um trabalho de bases inovadoras, ao mesmo tempo em que 

se debruçava sobre a Proposta de Recuperação Urbana. Este projeto, eventualmente, 

seria contaminado por essas reflexões.  

O posicionamento de Toledo e Lemos no trabalho realizado para a COGEP refletia 

transformações mais amplas que ocorriam no campo. Analisando a formação dos 

arquitetos no município de São Paulo nos anos 1970 e seu impacto nos inventários 

municipais de preservação do patrimônio, Paula Rodrigues de Andrade (2012) 

identificou, nesse período, um paulatino alargamento dos critérios a partir dos quais 

                                                           
27 Entrevista concedida à autora em 19 de agosto de 2015.  
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um bem edificado passou a ser considerado patrimônio. Excepcionalidade, estilos 

barroco e moderno e a escala monumental, conceitos norteadores herdados das 

práticas patrimoniais consolidadas pelo órgão federal de preservação, foram 

relativizados a fim de compreender o patrimônio como elemento inserido no 

contexto da cidade. Esse entendimento coadunava, inclusive, com a própria 

iniciativa do poder municipal de pensar a preservação de bens culturais no contexto 

do planejamento urbano. Nesse sentido, passou a ser discutida a possibilidade de se 

preservar manchas urbanas, não apenas imóveis isolados, e de se valorizar 

construções vernaculares e de arquitetura simples, não imponentes, mas que 

pudessem denotar determinado momento da evolução formal da ocupação do 

espaço urbano, além de um alargamento temporal para bens erguidos sob o Império 

e especialmente sob a República. 

Dentre os fatores que contribuíram para essa mudança do olhar, Andrade aponta o 

“Curso de Especialização e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos: 

IPHAN/CONDEPHAAT/FAUUSP”, realizado em 1974, como um balizador 

fundamental dessa revisão conceitual. Por meio de entrevistas realizadas com então 

estudantes do curso, os quais viriam a ser agentes importantes do cenário de 

preservação dos bens culturais em São Paulo, o trabalho de Andrade identificou que 

a disciplina oferecida pelo francês Hugues de Varine-Bohan foi essencial na 

formação desse grupo, tendo ele sido citado diversas vezes como incitador de uma 

reflexão aprofundada sobre o tema do patrimônio no campo conceitual. Varine-

Bohan foi indicado pelo historiador Ulpiano Bezerra de Meneses, então membro do 

Condephaat, para lecionar no curso de 1974, tendo em vista sua experiência por 

uma “nova museologia”, em que eram empregados conceitos como: patrimônio 

unificado, com a aglutinação do material com o intangível e do erudito com o 

popular; identificação dos bens culturais a partir da experiência local; museu como 

ação libertadora; e patrimônio inserido no contexto de desenvolvimento das cidades 

(ANDRADE, 2012: 39-40 e 50-51).  

A centralidade da figura de Varine-Bohan na discussão dos conceitos que diziam 

respeito ao campo do patrimônio também foi ressaltada por Marly Rodrigues. Em 

entrevista à autora, Ulpiano Bezerra de Meneses afirmou que, de fato, “pela primeira 
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vez foram tratados ‘conceitualmente temas conceituais’ referentes ao patrimônio, o 

que até então encontrara forte resistência entre os especialistas” (RODRIGUES, 

2000: 73). Do trabalho de Varine-Bohan, Rodrigues destacou a sua conceituação de 

patrimônio como um fato cultural, composto por três elementos: o meio ambiente, 

o conhecimento e tudo o que é produzido pelo homem, inserindo-se nesta última 

categoria os bens culturais. Com isso, o especialista francês sublinhava a 

complexidade do conceito de patrimônio, que não devia se ater a critérios muitas 

vezes excludentes e elitistas do que se deveria preservar, com “classificações 

cômodas, úteis, entre monumentos e objetos, entre sítios e monumentos, entre 

pintura e escultura, entre arte popular e arte erudita, entre uma máquina que 

incluímos na história das técnicas e um arado que chamamos de folclórico etc.” 

(VARINE-BOHAN, s.d.: 5 apud RODRIGUES, 2000: 73). 

Desse modo, Marly Rodrigues também aponta para essa transição da postura 

conceitual no campo do patrimônio a partir dos anos 1970 em São Paulo, com um 

alargamento dos critérios para definição dos bens culturais, de modo que “os 

profissionais do patrimônio passaram a admitir o valor histórico de edificações que 

não se enquadravam na ‘arquitetura tradicional’ e para o reconhecimento das quais 

eram adequadas formas não tão consagradoras, como a listagem”, referindo-se, 

neste caso, ao instrumento da Z8-200 (2000: 71). Citando a lista elaborada por 

Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, a autora conclui que de fato se operava 

uma revisão conceitual: 

Carlos Lemos, que, com Benedito Lima de Toledo foi 
responsável pelo trabalho [listing dos exemplares de valor 
cultural], afirmou em uma entrevista que o cadastramento fora 
orientado pelo moderno conceito de bem cultural que permitia 
congelar certas “fatias” da cidade, até as de época mais recente, 
o que não era cabível no “velho sistema”, o do patrimônio 
histórico que “preocupava-se com a forma externa e a 
excepcionalidade estética, o purismo de estilo”. E concluía: “No 
sentido moderno da arquitetura e da antropologia, interessa 
estudar, por dentro da forma, um documento de como vivia um 
segmento social daquela época”. O conceito de patrimônio 
alargava-se, portanto (RODRIGUES, 2000: 71-72). 

 

A lista de Toledo e Lemos foi construída a partir de dois enfoques por eles 

delineados para nortear a identificação e seleção dos bens isolados e manchas 
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urbanas que comporiam a primeira lista de preservação via zoneamento. O primeiro 

enfoque seria o chamado tradicional, entendido pelos autores como a clássica 

divisão da história do Brasil por ciclos econômicos, enumerados da seguinte forma: 

“bandeirismo de preação; entradas sistemáticas em busca de ouro; agricultura de 

subsistência aliada à produção de açúcar; produção de café; período pré-industrial; 

e período industrial” (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1975a: 1). Segundo os 

autores, tais ciclos teriam deixado poucas marcas na capital paulistana uma vez que 

suas manifestações materiais muitas vezes se projetavam para fora das fronteiras da 

cidade. 

O segundo enfoque baseava-se em uma classificação das técnicas construtivas 

empregadas nos bens a serem escolhidos. Foram apontadas como dignas de 

salvaguarda construções feitas de taipa de pilão (representativa das construções 

desde a fundação de São Paulo até meados do século XIX), tijolo (associado ao 

período de forte imigração à capital paulista, entre os séculos XIX e XX) e concreto 

armado (associado ao crescimento da cidade a partir de meados do século XX) (SÃO 

PAULO (município) / COGEP, 1975ª: 2-3).  

Tais enfoques permitiram que fossem considerados dignos de preservação bens que 

não seriam contemplados pelas práticas tradicionais do campo do patrimônio. Isso 

porque o recorte proposto por Toledo e Lemos permitia um alargamento dos estilos 

e períodos que passavam a ser considerados como parte legítima para se contar a 

história da cidade. Em matéria publicada no Jornal da Tarde, em 1975, a respeito da 

primeira lista das Z8-200, Toledo deixava clara essa posição: 

Nós precisamos abrir mão da ideia preciosista de só preservar os 
chamados monumentos nacionais. É preciso resguardar a 
‘leitura’ da cidade. A identificação dos seus edifícios, dos seus 
espaços abertos, das suas praças, quaisquer que sejam o seu 
vulto. Não é só um palacete que tem significado, ou uma obra 
relacionada com elementos históricos. As coisas mais prosaicas 
têm muito significado na ‘leitura’ da cidade: todas as pessoas 
falam com emoção de aspectos da cidade intimamente ligados às 
suas vidas. Isso torna a cidade um patrimônio comum (Jornal da 
Tarde, Primeiro catálogo do tesouro que São Paulo esconde em 
suas ruas, 19 de maio de 1975). 
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Uma preocupação que pautou o recorte dos bens que compuseram essa primeira 

lista foi a de identificar o que tinha mais urgência em ser preservado. Ou seja, por 

meio desse instrumento, seriam preservados os imóveis e manchas urbanas que 

fossem característicos da cidade de São Paulo e que estavam sob ameaça de 

destruição28. Tal ameaça se configurava de forma premente devido às diversas 

intervenções urbanísticas que estavam sendo realizadas no município de São Paulo 

naquele momento, notadamente as obras viárias de aumento da capacidade de 

escoamento do tráfego e as obras para a implantação do Metrô. A política da Z8-

200 inseria-se, assim, na tensão, identificada por Valdir Zonta Zanetti, entre uma 

“visão de modernização demolidora” e uma ideia de preservação e reabilitação de 

imóveis e espaços urbanos (ZANETTI, 2005: 263 e 264). 

Deste modo, ainda que a Z8-200 tivesse permitido a introdução de uma diversidade 

de bens, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista histórico, na lista 

daqueles que se queria preservar, o fato de o inventário ter sido realizado num 

contexto de “pronto-socorro” trazia uma série de limitações à concretização dos 

avanços das discussões teóricas. Isso porque propor um instrumento de proteção 

como obstáculo à desaparição de edificações partia do pressuposto que seus valores 

fossem latentes ou de fácil apreensão pelos especialistas em preservação. Assim, 

ainda que o trabalho de Toledo e Lemos estivesse calcado em uma pesquisa 

amplificada das edificações com interesse para a preservação, o exíguo tempo de 

que dispuseram e a postura de salvar da destruição esses bens contribuíram para que 

os aspectos formais dos bens fossem sobrevalorizados. 

A inclusão da Vila Itororó entre os bens considerados Z8-200, em 1978, denota esse 

movimento complexo de alargamento dos critérios das práticas patrimoniais 

tradicionais que se processava em São Paulo na década de 1970. Seu tipo construtivo 

em nada se assemelhava com os típicos entre os bens culturais identificados pelo 

órgão federal de preservação como dignos de serem preservados. Saia, que se 

manifestara sobre a Vila em sua Morada paulista, jamais a consideraria condizente 

com essa proteção federal. Ela não apresentava um purismo estilístico e foi 

construída num momento cuja produção arquitetônica não era tida como digna de 

                                                           
28 Entrevista concedida à autora em 19 de agosto de 2015. 
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representar uma suposta autêntica evolução da arquitetura brasileira (COSTA, 1999: 

274). A despeito de tudo isso, o conjunto teve seu valor reconhecido como raro 

exemplar de uma arquitetura surrealista, que utilizava elementos pitorescos e 

bizarros em uma construção feita em etapas, enfatizando seu aspecto de 

sobreposição e composição irregular. Tudo isso fortalecia o entendimento de que 

os aspectos originais da construção emanavam valor, devendo estes serem 

preservados. 

 

 

A VILA ITORORÓ COMO NÃO FOI: A BUSCA DE UM ESTADO ORIGINAL 

 

A tensão entre transformações e permanências no campo conceitual e prático do 

patrimônio, observada no desenho e desenvolvimento da política de preservação via 

Z8-200, também se fez presente no projeto feito especificamente para a recuperação 

da Vila Itororó no âmbito da COGEP. Esse projeto destacava o conjunto como 

uma “colagem surpreendente” na paisagem urbana (SÃO PAULO (município) / 

COGEP, 1975b), resultante da união de fatores que davam a ele singularidade: a 

topografia acidentada em que se situava, a organização espacial das construções no 

interior da quadra, a originalidade das edificações e os espaços recreativos 

alimentados por uma nascente do riacho Itororó, situada aos fundos do palacete que 

pontuava o espaço. Tratava-se, segundo a Proposta de Recuperação Urbana, de um 

exemplar arquitetônico dotado de “originalidade, ecletismo e bizarria”, que teria 

resistido em meio a uma São Paulo “autofágica” (SÃO PAULO (município) / 

COGEP, 1975b). A Vila seria, então, uma sobrevivente, parte de “alguns 

monumentos significativos da ocupação histórica espontânea, ‘manchas urbanas’ 

que sobreviveram à devastação” e que mereceriam estudos com vistas à sua 

preservação (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1975b). 

Conforme já apontado, Luís Saia defendeu em 1972, em sua publicação Morada 

paulista, a necessidade de se pesquisar mais a fundo sobre a Vila Itororó. O autor 

não dispunha, naquele momento, de muitas informações sobre a história da Vila, 
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seja no que dizia respeito aos seus aspectos de origem – quem a construiu, quando, 

como e por que – seja sobre sua história e sua relação com a cidade. Segundo ele a 

atratividade arquitetônica da Vila Itororó estaria nos seus aspectos pitoresco e 

onírico, os quais comporiam um “estilo surrealista”, todos esses termos que 

acabaram se agregando à leitura do imóvel. 

Disso pode-se depreender que, até o início dos anos 1970, a Vila não dispunha de 

uma consolidação junto à opinião pública como local monumental ou de valor 

histórico e artístico reconhecido. De fato, Décio Tozzi afirma que foi com o projeto 

elaborado para a COGEP em 1974 que o conjunto passaria a ser conhecido em 

outros círculos que não os especializados da arquitetura e do urbanismo como algo 

digno de nota: 

O trabalho foi o levantamento, quer dizer, a revelação da Vila foi 
nesse contrato. Revelou-se a Vila Itororó na sua história 
verdadeira para São Paulo. Aí se descobriu toda a personalidade 
do português. E nós fizemos o trabalho para o João Evangelista 
Leão e ficou um marco, porque é de grande interesse (Entrevista 
concedida à autora em 7 de agosto de 2015). 

O levantamento documental indica que, realmente, foi de Tozzi e de Benedito Lima 

de Toledo a atitude pioneira de pesquisar sobre a Vila, cobrindo uma lacuna que 

ficava evidente no apelo feito por Saia para que a “residência surrealista” fosse 

estudada. O próprio epíteto “Vila Itororó” teria surgido também nesse momento, 

Figura 4 Capa da Proposta de recuperação urbana, de 1975. Fonte: SAO PAULO (município) / COGEP, 1975b. 
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conforme declaração de Tozzi 29. A Proposta de Recuperação Urbana da COGEP, 

elaborada pouco mais de dois anos depois, dialogava com a percepção de Saia em 

relação à Vila Itororó, pois destacava os aspectos onírico e de bizarria como valores 

intrínsecos do conjunto que justificavam sua preservação. A Proposta apontava que 

a Vila teria se destacado das outras vilas construídas naquele mesmo período em São 

Paulo porque a inventividade de Francisco de Castro, seu idealizador, não se limitava 

à execução de uma construção ditada pelas conveniências utilitárias. Ao contrário, 

Castro teria sido, segundo o estudo da COGEP, um mestre de obras de grande 

sociabilidade, que tinha um “sonho ascensional” que se concretizaria na busca do 

“monumental” na casa principal (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1975b). A 

excepcionalidade da figura de Castro era algo recorrente nas reportagens que 

tratavam do conjunto nos periódicos consultados. O excerto abaixo, retirado d’O 

Estado de S. Paulo, é bastante elucidativo nesse sentido: 

A Vila Itororó, na Bela Vista, seria apenas mais uma das muitas 
vilas da fase pré-industrial da cidade se não tivesse sido 
construída por um imigrante enriquecido e imaginoso, que 
gostava de festas e grandes noitadas. Agora essa vila estranha e 
original, esquecida na rua Martiniano de Carvalho e em evidente 
estado de deterioração, pode ser transformada num centro 
comunitário. O projeto de recuperação urbana da Vila Itororó 
foi apresentado ontem pela Coordenadoria Geral de 
Planejamento – Cogep – e agora deverá ser enviado à Câmara. 
Se a sua execução for considerada viável será preciso decretar o 
congelamento de todo o quarteirão entre as ruas Martiniano de 
Carvalho, Monsenhor Passalacqua, Maestro Cardim e Pedroso e, 
depois, desapropriar parte da área (Itororó, uma velha vila que 
vai acabar, 12 de março de 1975, grifos nossos). 

 

A utilização da figura simbólica de Castro, como um imigrante português 

enriquecido e imaginoso, que teria se inspirado em sua terra natal para a criação da 

Vila30, enfatizava o valor do conjunto em seus aspectos de origem. Sua importância 

                                                           
29 Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015. 
30 O projeto da Cogep menciona que a solução da implantação da Vila no terreno se assemelhava 
àquela presente no bairro de Alfama, em Lisboa: “A organização espacial da Vila, em torno de um 
eixo central, de traçado sinuoso, valorizando o espaço intersticial no nível inferior da área, apresenta 
uma single a e movimentada volumetria que evoca as soluções de Alfama e inúmeras vilas e aldeias 
mediterrâneas”, SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-067/1. Vila Itororó. Proposta de recuperação 
urbana. São Paulo, 1975. Do mesmo modo, o arquiteto Décio Tozzi retoma esse argumento para 
tratar da importância do conjunto: “Ali tem todas as características urbanísticas da memória do 
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estaria no modo como ela foi idealizada e concretizada por Francisco de Castro, 

portanto, no seu projeto original. Esse seria então, de acordo com a Proposta da 

COGEP, o parâmetro que guiaria o processo de restauro do conjunto. Nessa toada, 

dentre os princípios listados pela Proposta de Recuperação Urbana da Vila Itororó 

estariam a “reconstituição da “mancha urbana” original” e a “retirada ou 

substituição (in fill) de elementos posteriores que alteram e interferem no espaço da 

Vila” 31( SÃO PAULO (município) / COGEP, 1975b).  

Havia, nesse sentido, um interesse especial pela busca da feição original do conjunto, 

o que permitiria reconstitui-lo como o monumento onírico e pitoresco que nele se 

vislumbrava. A volta a esse estado original almejado era oposta a um estado de 

deterioração então existente referenciado no estudo, estado esse que seria fruto do 

uso do conjunto por habitações consideradas precárias, assim descrito: 

O Estado atual. A deterioração. 
O Estado de deterioração das edificações é cada vez mais 
acentuado pelas adaptações de caráter precário visando maior 
aproveitamento dos espaços de sub-locação. Os “puxados”, 
tabiques, paredes divisórias de alvenaria, vedações inadequadas 
começam a descaracterizar e colocar em risco a integridade do 
conjunto.  
A falta de conservação e as intervenções deteriorantes fez com 
que fossem substituídas inadequadamente as passarelas de 
ligação que na concepção original se destacavam pela leveza de 
sua solução.  
As edificações sofrem sério risco estrutural com o recalque do 
terreno deslocando o prumo de algumas colunas e paredes de 
sustentação.  
A área por falta de zelo transformou-se em depósito de lixo da 
vizinhança. 
Os ornatos, relevos, carrancas, pinturas murais além de bens 
móveis como bancos, vasos, floreiras, são ameaçados por 
intervenções inadequadas a exemplo do que ocorre com as 
caiações sucessivas cobrindo as pinturas murais e alterando a 
modelagem dos relevos das esculturas. 
Mais grave do que esse fato são os furtos que ainda recentemente 
vem ocorrendo diminuindo sensivelmente o patrimônio legado 
por Francisco de Castro.  

                                                           
próprio português”, citando a região do Algarve e o citado bairro de Lisboa, como essas referências 
urbanísticas. Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015.  
31 Além dos dois princípios citados, foram elencados os seguintes: “Proteção do entorno (Lei 
Malraux, 1962) visando a restituição da escala do conjunto; definição do programa de revitalização 
para a área; Garantia, através do Plano de Massa da Quadra com volumetria definida, da preservação 
futura da escala do conjunto”, SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-067/1. Vila Itororó. Proposta 
de recuperação urbana. São Paulo, 1975. 
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Essa situação torna o conjunto inóspito ao uso comunitário do 
espaço livre da Vila pela vizinhança e por visitantes e estudiosos 
que procuram o local para recreação ou pesquisa (SÃO PAULO 
(município) / COGEP, 1975b). 
 

De fato, ao longo do século XX a Vila Itororó testemunhou o empobrecimento de 

seus moradores e de suas condições materiais. De um lado, esse movimento seria 

resultante de dinâmicas mais amplas da oferta de moradia na cidade de São Paulo, 

as quais teriam dificultado o acesso das populações de baixa renda à habitação. De 

outro, estaria a dificuldade de manutenção do conjunto, por conta de suas 

peculiaridades construtivas, e a atitude da nova proprietária da Vila, após a morte de 

Francisco de Castro32, de permitir que uma quantia cada vez maior de pessoas 

alugasse imóveis e quartos do conjunto, para um maior retorno financeiro dos 

alugueis. Como bem apontam Sarah Feldman e Ana Castro: 

Desde a morte de Francisco de Castro a subdivisão dos espaços 
construídos é praticada. Desde aquele momento, por iniciativa do novo 
proprietário, o palacete foi adaptado para receber várias famílias, com a 
retirada da escada interna que fazia a ligação entre pavimentos, a criação 
de novas entradas independentes para cada um deles, a alteração da 
passarela de madeira, e as demais alterações para garantir que cada andar 
pudesse se tornar uma residência particular. Em algumas das edificações, 
houve desde o princípio o “aluguel de quartos” pelos locatários, 
geralmente para uma pessoa ou para um casal (FELDMAN, CASTRO, 
no prelo). 

 

De qualquer maneira, desde sua gênese, a Vila Itororó havia sido projetada para 

abrigar, principalmente, um uso habitacional. Inegável, então, que durante as 

décadas de sua existência até aquele ano de 1975, seus moradores tivessem efetuado 

alterações nas edificações, a fim de adequá-las às demandas decorrentes das 

transformações do uso habitacional ao longo desse período. Mas as características 

materiais consideradas como dignas de preservação pelo projeto elaborado para a 

COGEP seriam aquelas do momento da construção da Vila e de sua fruição por 

                                                           
32 A pesquisa não conseguiu encontrar registros do óbito de Francisco de Castro. De toda forma, 
sabe-se que ele faleceu no início dos anos 1930 porque conforme a Transcrição 13.214, de 02 de 
outubro de 1933, lavrada no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Capital, a Vila foi adquirida 
por Augusto de Oliveira Camargo por arrematação contra o espólio de Francisco de Castro, que 
naquele momento se encontrava em débito com credores. 
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Francisco de Castro. As vivências posteriores a 

esse período ou eram ignoradas33 ou, não raro, 

eram consideradas como indignas de 

preservação. Tal postura era, é importante 

frisar, absolutamente corrente nos órgãos de 

preservação e nos projetos de restauro 

correntes no país, pelo que a proposta relativa 

a Vila não apresentava, desta feita, nenhuma 

excepcionalidade.  

A valorização de um certo estado original da 

Vila Itororó pode ser constatada a partir da 

análise do roteiro de operações previsto pelo 

projeto da COGEP para a sua restauração. 

Primeiro, seriam identificadas as edificações que fariam parte do “conjunto 

original”. A isso se seguiria uma formulação by feeling de hipóteses de existência de 

soluções posteriores à construção por Castro que estariam dentro ou fora do espírito 

original. Uma vez feito isso, seriam identificados os acréscimos considerados 

espúrios e seriam determinados os elementos que poderiam estar no entorno da Vila 

sem desrespeitar sua “volumetria original” (SÃO PAULO (município) / COGEP: 

1975b). Questionado sobre como se daria o juízo para a eleição de quais acréscimos 

poderiam ser considerados espúrios, Tozzi aponta para o seguinte: 

Como técnica de patrimônio, você quando vai interferir num 
bem histórico, qualquer acréscimo que aconteça, você tem que 
fazer um juízo bastante claro de, no tempo, o que foram 
acréscimos válidos no tempo ou o que são acréscimos espúrios, 
que deveriam então ser retirados. O que seriam os acréscimos 
espúrios? São aqueles que violentam a escala, a volumetria e o 
espírito, principalmente, do conjunto. Porque pode respeitar a 
escala e a volumetria e ser uma coisa completamente sem ligação 
com o que a arquitetura dita do velho para o novo (Entrevista 
concedida à autora em 7 de agosto de 2015). 

 

                                                           
33 Questionado sobre quais memórias posteriores à passagem de Castro pela Vila seriam dignas de 
preservação, Tozzi afirmou não ter notícias do que teria se passado com o conjunto após a sua morte. 
Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015. 

Figura 5 Francisco de Castro, responsável pela 
construção inicial da Vila. Fonte: EMURB, Vila 

Itororó, 1991. 
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A validade de um acréscimo, nesta concepção, estaria no seu diálogo com a escala, 

a volumetria e o espírito da obra arquitetônica. Sob esta ótica, as vivências que 

serviram de pano de fundo para tais transformações não têm peso na avaliação do 

que é considerada uma intervenção válida ou não. O critério está absolutamente 

ligado à forma da construção. Os acúmulos de tempo e de vivências que ali se 

desenvolveram não trouxeram senão a violação de uma condição que se imagina 

original.  

Sublinhe-se que a própria noção de conjunto original na Vila é algo que não existe, 

uma vez que ela foi construída em etapas, conforme Francisco de Castro foi 

dispondo de dinheiro e material para dar continuidade à sua construção. Segundo 

Sarah Feldman e Ana Castro, a Vila Itororó foi tomando sua configuração a partir 

de situações de conveniência e utilidade34. Esse estado original que se buscava na 

Vila talvez nunca tenha existido. De todo modo, a busca pelas origens da Vila 

Itororó passava o entendimento de que a historicidade violentou a construção, e de 

que sua originalidade tinha de ser mantida para que então a Vila Itororó pudesse 

servir de testemunho de uma determinada evolução histórica dos aspectos formais 

da cidade.  

A posição de determinar o que poderia ser mantido ou não em termos de 

manifestação material na Vila Itororó era um lugar de exercício de poder, uma vez 

que a seleção do que seria digno ou não de se preservar refletia um entendimento 

do que era digno ou não de ser mantido e passado para as gerações futuras. Ao negar 

a preservação das marcas materiais que apontavam para a ocupação da Vila por seus 

moradores empobrecidos, os arquitetos estavam delimitando o que se entendia 

como de valor dentro da Vila Itororó: seus aspectos formais, ligados à sua origem, 

na figura mítica de Francisco de Castro, sendo as demais manifestações posteriores 

a Castro consideradas sem valor. Esse entendimento traria consequências diretas à 

                                                           
34 Como apontam as autoras: “Entre 1913 e 1915, uma sucessão de pedidos são encaminhados por 
Castro para construção de casas, prédios e sobrados nos dois lados da travessa Arthur Prado, no 
limite da Vila, associado a Francisco Pompêo. Tudo indica que, numa primeira etapa, a divisão em 
lotes da grande área que adquire ocorre simultaneamente às solicitações de licenças e de construção, 
tanto das obras de sua Vila, como de sobrados e prédios para venda na mesma quadra. Ou seja, ao 
se instalar no embrião de seu futuro palacete, Castro se instala no canteiro de obras onde por mais 
de 20 anos construiu, reconstruiu, compôs e recompôs cada detalhe de seu ambicioso projeto”, no 
prelo.  
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destinação que se considerava digna para o conjunto. O único modo de se preservar 

aquele estado original almejado seria negando a existência de tudo que lhe veio 

posteriormente, e isso significava o obscurecimento do uso habitacional ali 

desenvolvido. 

Havia, no partido tomado pela proposta feita à COGEP, a mobilização de uma 

tecnicidade de especialistas do campo do patrimônio como validadora das opções 

de restauro que ali se apresentavam. Décio Tozzi mencionava o exercício de 

identificação dos elementos espúrios e Benedito Lima de Toledo falava no método 

by feeling de identificação dos elementos que não deveriam ser preservados na 

restauração da Vila Itororó. Segundo ele, essa identificação se assemelharia a um 

diagnóstico médico no campo do patrimônio: os especialistas do campo seriam os 

dotados de capacidade técnica para identificar o que seria original ou não no 

conjunto. 

Relacionando os aspectos formais da Vila Itororó com o uso que lhe seria mais 

adequado, Décio Tozzi enfatiza o valor estético do conjunto como algo central a ser 

nele preservado, o que impediria a manutenção do uso habitacional: “pela 

singularidade da Vila e pelo único exemplar que ela significa, nós não achávamos 

que devia continuar a ser vila não, que ali tinha que ter um repositório das memórias 

do bairro” 35. Toledo também não enxerga o uso habitacional como o mais indicado 

para a destinação do conjunto. Para ele, o uso cultural não seria o único uso possível, 

mas seria uma forma de assegurar a preservação, uma vez que o uso habitacional 

poderia trazer no seu bojo necessidades de mudanças nos aspectos construtivos, o 

que inviabilizaria o projeto de fazer da Vila um testemunho de determinado 

momento da história de São Paulo36.  

                                                           
35 Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015. 
36 Entrevista concedida à autora em 19 de agosto de 2015. 
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Para Tozzi, ademais, a excepcionalidade estética e formal da Vila poderia ser 

comparada apenas ao surrealismo do Palais Ideal, construção da cidade de 

Hauterives, na França. O Palais Ideal teria sido o resultado de um sonho e ousadia 

do trabalhador rural Ferdinand Cheval que, a partir de 1879 e por quarenta e três 

anos, construiu seu próprio “palácio” a partir de pedras que encontrava no seu 

caminho cotidiano de trabalho. As adjetivações bizarro, surrealista e onírico, assim 

como no caso da Vila, aparecem no discurso de Tozzi e em recortes de jornais para 

descrever a construção, que teria sido reconhecida monumento histórico francês em 

1969, pelo então ministro da cultura André Malraux37. Interessante a proximidade 

histórica com que o Palais Ideal e a Vila foram reconhecidos como de interesse 

cultural: apenas cinco anos separam o reconhecimento de ambos como bens 

culturais por suas características excepcionais. Não somente as construções eram e 

ainda são tidas por Tozzi como similares, como também ele arrisca um paralelo 

entre as figuras de Cheval e Castro: 

                                                           
37 Essas e outras informações referentes ao Palais Ideal, hoje aberto à visitação na cidade de 
Hauterives, na França, podem ser encontradas no sítio eletrônico: http://www.facteurcheval.com.  

Figura 6 Aproximação entre construções singulares e únicas no mundo: o Palais Ideal, construção onírica e surrealista do 
trabalhador rural francês Ferdinand Cheval. Fonte: http://www.facteurcheval.com. 

http://www.facteurcheval.com/
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Mas no caso da Vila Itororó, ela tem uma especificidade, uma 
singularidade que transcende, ela é fruto de um sonho 
megalômano maravilhoso. Isso é retrato de São Paulo, do 
imigrante. Então a Vila Itororó é muito significativa da cultura 
paulistana, paulista, que é a cultura do imigrante. Ela significa o 
imigrante. O português tem características de todos os 
imigrantes. Eles vêm aqui para fazer o progresso, para crescer. E 
essa ideia da colagem é maravilhosa e da criatividade dele. É de 
uma singularidade única. Não existe outra vila e outro conjunto 
assim. E no mundo só tem um exemplar que eu conheço, que é 
o castelo do Cheval, que é um edifício, embora meio miniatura, 
mas é muito interessante. O português é o nosso Cheval 
(Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015). 

 

Essa aproximação entre os dois casos seria enfatizada pelo arquiteto Clovis Prévost 

que, em visita ao Brasil em 1981, visitou a Vila Itororó acompanhado de Benedito 

Lima de Toledo. Prévost havia acabado de publicar um trabalho sobre o Palais 

Ideal38 quando conheceu a Vila, a qual definiu como estupenda39. Essa aproximação 

desenhada entre a Vila e o Palais Ideal emprestava força à primeira, visto que, uma 

vez que o Palais foi reconhecido como monumento histórico em 1969, ele foi cada 

vez mais galgando uma força como símbolo nacional francês – vide, dentre outras 

representações, os selos postais franceses que passaram a ser estampados com a 

construção. Com a Vila se assemelhando ao Palais Ideal, e com Francisco de Castro 

sendo o “nosso Cheval”, vislumbrava-se na Vila a possibilidade de ela também 

passar a constituir esse lugar de símbolo, por sua excepcionalidade e pela ousadia de 

seu idealizador, ainda que o processo de construção das casas – ela feita com material 

de demolição do Teatro São José comprado por Castro, ele com o material fortuito 

encontrado por Cheval –  fosse completamente distinto. 

                                                           
38 JOUVE, Jean-Pierre, PREVOST, Claude, PREVOST, Clovis, Le Palais Ideal du Facteur Cheval. 
Quand le songe devient la realité. Paris: Éditions du Moniteur, 1981. 
39 “No ano passado, por ocasião da Bienal de São Paulo, Clóvis Prévost – arquiteto francês que 
trouxe a São Paulo a documentação sobre o ‘Palácio Ideal’, construído pelo carteiro francês Cheval, 
no Sudoeste da França – foi convidado por Benedito de Toledo para visitar a Vila Itororó. Prévost 
ficou entusiasmado com a obra e a definiu como ‘estupenda’. Na ocasião ele lamentou que o conjunto 
ainda não fosse tombado pelo patrimônio histórico”, O Estado de S. Paulo, Vila Itororó é o tema da 
mostra dos alunos da FAU, 18 de março de 1982. 
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No que tocava à destinação da Vila Itororó uma vez concluído o restauro, o projeto 

da COGEP apontava para um uso cultural e o justificava, de um lado, para oferecer 

funções básicas de lazer e, de outro, para conservar os aspectos histórico e bizarro 

da Vila. No que dizia respeito à conceituação de lazer, o estudo se baseava em Joffre 

Dumazedier40, a partir da qual extraía três funções distintas que o caracterizavam: 

descanso; divertimento, recreação e entretenimento; e desenvolvimento. A 

caracterização do aspecto histórico da Vila se enlaçava no fato dela “registrar um 

tempo da imigração na primeira metade do século”. Por fim, o aspecto bizarro se 

devia ao fato do conjunto “fugir aos moldes convencionais das construções no 

centro da cidade” (SÃO PAULO (município) / COGEP, 1975b). Objetivava-se, 

com isso, “devolver a população, portanto, uma área remanejada para seu 

lazer/cultura sem perda de sua rentabilidade pela Municipalidade” (SÃO PAULO 

(município) / COGEP, 1975b). Ora, a ideia de devolução do conjunto implicava na 

noção de que, em algum momento, aquele espaço teria sido usurpado dessa 

população para quem a COGEP destinava seu projeto. Levando em conta que o 

estudo apontava que a Vila tinha se transformado em um “conjunto inóspito”, é 

possível afirmar que a população a que o projeto fazia referência seriam justamente 

as pessoas que se considerava 

estarem privadas da 

possibilidade do uso 

comunitário do conjunto: a 

vizinhança, visitantes e 

estudiosos que queriam 

usufruir do local como 

espaço para recreação e 

pesquisa. Os moradores da 

                                                           
40 Esse conceito, segundo o projeto, seria o seguinte: “é um conjunto de ocupações às quais o 
indivíduo pode entregar-se se livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação 
social voluntária, ou sua livre capacidade criadora”, DUMAZEDIER, Joffre, Lazer e cultura popular. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 1973, p. 34, apud SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-067/1. 
Vila Itororó. Proposta de recuperação urbana. São Paulo, 1975.  

Figura 7 O Palais Ideal como símbolo da República Francesa. Fonte: 
http://www.facteurcheval.com 
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Vila, de outro lado, eram entendidos como os agentes que impediam que essa plena 

fruição ocorresse. 

Nesse contexto, a problemática da manutenção ou não dos moradores na Vila 

passava ao largo da preocupação do projeto. Esse tinha seu foco na reconstituição 

de uma feição original e na consolidação da fruição do bem a partir de um uso 

cultural. Quando questionados por esta pesquisa sobre qual a resolução que se 

pensava naquele momento para o impasse habitacional de então, Décio Tozzi e 

Benedito Lima de Toledo frisam que nunca houve a intenção de violar o direito à 

moradia daquelas pessoas41. No entanto, ambos apontam que, quando da elaboração 

do projeto, não havia ainda se pensado sobre qual seria a solução a ser dada para a 

questão. Ou seja, o projeto apontava para a criação de um espaço de cultura, decisão 

esta indissociável da remoção dos moradores no local, mas não se debruçava sobre 

a resolução da questão habitacional.  

As posturas e critérios de restauro mobilizadas pela Proposta de Recuperação Urbana 

feita para a Vila Itororó eram bastante distintas e em alguma medida contraditórias. 

O documento buscava, explicitamente, apoiar-se na Carta de Veneza42, documento 

produzido pelo II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de 

Monumentos Históricos, realizado em 1964. Como apresentado no preâmbulo da 

Carta, ela surgia em substituição à Carta de Atenas43, de 1931, que, por sua vez, era 

resultante de reunião científica desenvolvida naquele ano pelo Escritório 

                                                           
41 Entrevistas concedidas à autora em 7 e 19 de agosto de 2015, respectivamente.  
42 Assim se posicionava o documento a respeito da vinculação à Carta: “O projeto de recuperação 
urbana da Vila Itororó respeita os princípios consagrados internacionalmente através da Carta de 
Veneza, da qual o Brasil é signatário, e procura aplicar técnica compatível com nossas possibilidades 
dentro de uma estratégia de implantação que viabilize a realização do projeto em etapas sucessivas”, 
SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-067/1. Vila Itororó. Proposta de recuperação urbana. São Paulo, 
1975.  
43 “Ao dar uma primeira forma a esses princípios fundamentais, a Carta de Atenas de 1931 contribui 
para a propagação de um amplo movimento internacional que se traduziu principalmente em 
documentos nacionais, na atividade de ICOM e da UNESCO e na criação, por esta última, do Centro 
Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais. A sensibilidade e o 
espirito crítico se dirigem para problemas cada vez mais complexos e diversificados. Agora é chegado 
o momento de reexaminar os princípios da Carta para aprofundá-las e dotá-las de um alcance maior 
em um novo documento”. Carta de Veneza, preâmbulo. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf. 
Sobre os distintos documentos internacionais produzidos no campo do restauro e a possível 
hierarquia entre eles, cf. KÜHL, Beatriz Mugayar, Notas sobre a Carta de Veneza, Anais do Museu 
Paulista, v. 18, n. 2, jul.dez. 2010, p. 291-292. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf
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Internacional de Museus da Sociedade das Nações (KÜHL, 2010: 290-291). 

Conforme aponta Beatriz Mugayar Kühl, a Carta de Veneza teve forte influência do 

chamado “restauro crítico” (2010: 294-295), o qual, por sua vez, se apoiou e 

reformulou algumas questões que se mostravam em debate na corrente denominada 

“restauro filológico”. 

Camilo Boito e Gustavo Giovannoni são, em grande medida, expoentes desta última 

linha citada. Ambos vão sublinhar o aspecto documental da obra que se quer 

preservar em oposição a uma postura bastante comum do século XIX, característica 

do pensamento de Viollet Le-Duc, em que práticas restaurativas perseguiam, muitas 

vezes, completamentos e refazimentos que levavam o bem a atingir uma condição 

idealizada. Boito e Giovannoni opunham-se, ao que preconizava Le-Duc, para quem 

“restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um 

estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento” (2000: 

29).  

O restauro filológico surgira como reação conceitual ao chamado restauro estilístico, 

que redundou, durante muito tempo, naquilo que o primeiro partido considerava 

serem “falsos históricos” e “falsos estéticos”, uma vez que a tradição francesa não 

estava preocupada em evidenciar as intervenções de restauro como tais nos bens em 

que se trabalhava, de modo que não era possível saber qual parte do bem era fruto 

do restauro e qual era remanescente de seu estado anterior. O restauro desenvolvido 

a partir da doutrina de Viollet Le-Duc buscava, antes de tudo, trazer uma 

completude ao bem objeto de preservação – sua importância documental era 

esquecida diante de uma hipervalorização da fruição da obra em um estado ideal, 

intenção que redundava no apagamento da passagem do tempo e no completar de 

seus aspectos formais considerados faltantes. Em oposição a este processo, havia 

no restauro filológico uma sobrevalorização do valor histórico do bem em seu 

sentido documental, de modo que suas recomendações eram de que os novos 

elementos introduzidos, caso necessários, deveriam ser distinguíveis da obra 

estratificada, isto é, da obra vítima da ação e do acúmulo de tempos.  

O restauro crítico, no qual os redatores da Carta de Veneza apoiariam grande parte 

de sua redação, surgiria da limitação da atuação do restauro filológico diante do novo 
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cenário europeu surgido a partir da Segunda Guerra Mundial. O que fazer quando 

centros históricos e mesmo cidades inteiras são deixadas em ruínas? Se o valor 

histórico é o único que se deve perseguir no restauro, diversos locais ficariam 

simplesmente inabitáveis, apenas para documentar as destruições promovidas pela 

guerra. Nesses casos sensíveis, havia outras coisas em jogo que não somente os 

preceitos caros ao campo do restauro, como as questões de cunho psicossocial – os 

traumas e as cicatrizes deixadas pela Guerra -, as quais demandavam uma resolução 

de outra ordem. Dessa necessidade, surgiria a linha do restauro crítico, que passava 

a também perseguir a preservação dos aspectos formais dos bens a serem 

restaurados: 

Desse modo, o restauro crítico, ao mesmo tempo em que acolhe 
os princípios fundamentais do restauro filológico – de respeito 
pelas várias estratificações do bem e de diferenciar a ação 
contemporânea -, também os associa ao tratamento da dimensão 
formal das obras, trazendo para a discussão teorias estéticas e 
questões relacionadas à percepção próprias da primeira metade 
do século XX. É postura inovadora por considerar as dimensões 
– formal e documental – concomitantemente, através duma 
relação dialética (KÜHL, 2010: 295). 

 

É esse princípio de dialética entre as dimensões histórica e estética que guiou a 

formulação da Carta de Veneza, que condenaria os refazimentos, completamentos 

e buscas por um estado original, tão típicas do século XIX. Como aponta Kühl, a 

Carta de Veneza preconiza que “não se ‘volta’ a estado algum anterior, ‘vai-se’ em 

direção a uma conformação renovada, que respeita as fases precedentes e as próprias 

marcas da passagem do tempo” (2001: 293) 44. Em oposição às repristinações, a 

Carta apresentava o restauro como um processo crítico em ação, em que a ação é 

fruto de um juízo de valor, e como tal deve ser entendida e balizada a partir do 

acúmulo científico conseguido no campo.  

                                                           
44 E conclui a autora: “Note-se também que, com base nas experiências do século XIX, reconstruções 
ao idêntico (ou de uma fase anterior qualquer) não são ações admitidas no âmbito da preservação; 
no máximo, são feitas anastiloses. O caráter de documento histórico dos bens culturais é enfatizado 
e, por isso, tais bens não são reproduzíveis e não devem ser desnaturados. Refazer um bem 
desaparecido equivale a falsificar um documento”, KÜHL, Beatriz Mugayar, Notas sobre a Carta de 
Veneza, Anais do Museu Paulista, v. 18, n. 2, jul.dez. 2010, p. 293.  
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São diversas as questões manuseadas na Proposta de recuperação urbana que se 

relacionam com aquelas tratadas pela Carta de Veneza. Algumas delas, em princípio, 

vão ao encontro das indicações da Carta. Outras, no entanto, são utilizadas apenas 

retoricamente, revelando como o respaldo no documento da Carta de Veneza era 

apresentado apenas para validar uma opção de restauro que não necessariamente 

comungava com o seu espírito, nem com os princípios do “restauro crítico”. 

O item “Proposta de intervenção física” do projeto da COGEP foi epigrafado por 

uma suposta citação da Carta de Veneza que se assemelha ao seu artigo 1º 45. Nela, 

era apontada a importância de se pensar o bem cultural a partir de sua ambiência e 

como testemunha da história. Enfatizava, ademais, que não somente os bens de 

caráter monumental poderiam ser considerados dignos de preservação, mas também 

aqueles de construção modesta e que, com o tempo, adquiriram uma significação 

cultural. De um modo geral, o projeto da COGEP se preocupava em trabalhar a 

Vila Itororó na sua relação com o entorno. Ademais, a Vila era tratada não como 

um bem isolado, mas como um conjunto urbano – reforçando o alargamento que o 

artigo 1º da Carta de Veneza previa46 –, colocando em perspectiva a própria 

monumentalidade do palacete em relação a todas as construções do conjunto, as 

quais desenhavam um espaço intersticial no interior da quadra.  

Fica latente no projeto, no entanto, a centralidade que é dada para a questão da 

originalidade da Vila. Conforme já apontado, são diversas as passagens que 

enfatizam uma busca pelo espírito, estado e feição originais. Essa busca desrespeita 

um dos alicerces da Carta de Veneza, o de salvaguarda do testemunho histórico: 

“Finalidade. Art. 3º. A conservação e a restauração dos monumentos visam a 

                                                           
45 “A noção de monumento compreende não só criação arquitetônica isolada, como também o 
ambiente no qual ela se insere. O monumento é inseparável do meio no qual ele se situa e da história 
do qual é o testemunho. Reconhece-se então tanto o valor monumental dos grandes conjuntos 
arquitetônicos, quanto o das obras modestas que com o tempo adquiriram uma significação cultural 
e humana”, Carta de Veneza, apud SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-067/1. Vila Itororó. 
Proposta de recuperação urbana. São Paulo, 1975. Algumas das citações atribuídas à Carta de Veneza, no 
projeto da COGEP para a Vila, não são idênticas à versão do documento usada nessa dissertação 
(retirada do site do IPHAN). Pela ideia do texto citado, no entanto, é possível identificar a quais 
artigos da Carta o projeto faz referência. 
46 Poderiam ser considerados monumentos históricos não somente a construção arquitetônica isolada 
como também o “sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma 
evolução significativa ou de um acontecimento histórico”, Carta de Veneza, artigo 1º. Disponível 
em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf
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salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico”. A questão que se 

coloca é: qual o recorte desse testemunho histórico? Por que o projeto em estudo 

buscava restituir a aparência da Vila ao momento de sua concepção, ignorando que 

os acúmulos e transformações materiais ali presentes apontavam e testemunhavam 

a própria passagem do tempo no conjunto?  

Assim, ainda que o projeto traduzisse preocupações cristalizadas na Carta de 

Veneza, como a noção de ambiência e de preocupação com o entorno da obra, não 

é possível contornar a sobrevalorização que o estudo fazia de um espírito original 

do conjunto, o que, ademais, não contava com qualquer referência documental. O 

original seria identificado a partir de uma “técnica de patrimônio”, exposta por 

Tozzi, ou by feeling, como colocado por Toledo47. Ou seja, o trabalho da análise do 

profissional do arquiteto era colocado como central para o diagnóstico do que seria 

uma feição original do conjunto, feição essa que poderia nunca ter existido. Fica 

então o questionamento de em que medida essa postura não se assemelha àquela já 

apontada, tão comum na França do século XIX e na própria tradição do SPHAN 

praticada desde a década de 1930, de completamentos de monumentos históricos 

sem respaldo em documentação que indicasse que as obras arquitetônicas um dia 

teriam tido tal configuração. Essa atuação havia sido questionada pelo restauro 

crítico desde as discussões que antecederam e alimentaram a elaboração da Carta de 

Veneza. Os refazimentos sem respaldo documental – e aqui nem mencionamos a 

falta de atenção ao princípio da distinguibilidade que toda intervenção deveria 

carregar sob a conceituação das correntes do restauro filológico e crítico – são 

pontualmente afastados pela Carta de Veneza: “A restauração (...) termina onde 

começa a hipótese” (art. 9º). Mas a Proposta de recuperação urbana não prescindiu de 

suas hipóteses.  

                                                           
47 Entrevistas concedidas à autora em 7 e 19 de agosto, respectivamente. Tanto para Tozzi como 
para Toledo foi questionado qual seria a referência documental utilizada para subsidiar a identificação 
do que seria, dentro daquele contexto, correspondente ao espírito original da construção da Vila 
Itororó. No momento da elaboração do projeto, no entanto, não havia esse respaldo documental, de 
modo que todas as decisões seriam tomadas a partir desse diagnóstico entendido como parte da técnica 
da atuação do profissional da arquitetura. 
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Não apenas os refazimentos, mas também a eliminação de acréscimos considerados 

espúrios, sem o respaldo dessa documentação de referência, acabaria por violar o 

entendimento da Carta de Veneza, conforme previsão do artigo 11: 

As contribuições válidas de todas as épocas para a edificação do 
monumento devem ser respeitadas, visto que a unidade de estilo 
não é a finalidade a alcançar no curso de uma restauração, a 
exibição de uma etapa subjacente só se justifica em 
circunstâncias excepcionais e quando o que se elimina é de pouco 
interesse e o material que é revelado é de grande valor histórico, 
arqueológico, ou estético, e seu estado de conservação é 
considerado satisfatório. O julgamento do valor dos elementos 
em causa e a decisão quanto ao que pode ser eliminado não 
podem depender somente do autor do projeto (Carta de 
Veneza48). 

 

É indispensável notar que esse artigo não foi citado pelo projeto da COGEP, porque 

ele poderia colocar em xeque as propostas de restauro ali defendidas.  

Por fim, outro importante tema da Carta que é tangenciado pela Proposta de recuperação 

urbana diz respeito ao uso. A discussão sobre os usos possíveis dentro da Carta de 

Veneza é, em si, bastante complexa, uma vez que o artigo 5°, que trata desse 

assunto49, é interpretado de forma bastante distinta por diversos autores. Ora ele é 

compreendido restritivamente, o que implicaria numa crítica de que a Carta acabaria 

por congelar os bens culturais, ora ele é entendido de modo mais alargado50. Um 

ponto que não aponta para grandes dúvidas diz respeito à função do uso no campo 

do restauro: ele deve servir de meio para se atingir a salvaguarda dos valores formais 

                                                           
48 Versão disponível no Portal do IPHAN: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf . 
49 “Art. 5º. A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função 
útil à sociedade; tal destinação é portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar à disposição ou 
a decoração dos edifícios. É somente dentro destes limites que se deve conceber e se pode autorizar 
as modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes”. 
50 O balanço das apreensões deste artigo por diversos autores é feito por Beatriz Mugayar Kühl. 
Destacamos o seguinte trecho: “O artigo 5º é, porém, de difícil interpretação e dá origem a visões 
bastante problemáticas. Alguns autores fazem uma leitura restritiva e o desqualificam, algo que pode 
ser visto em algumas colocações do Congresso de Paris de 1976 e que repercute, inclusive, em texto 
mais recentes em ambientes franceses, ao entenderem que, pelo fato de a Carta de Veneza “proibir” 
modificações, não é operacional para bens que exigem transformações de maior monta. Claro que 
há profissionais (entre eles Arquitetos-Chefes de Monumentos Históricos na França) que realizaram 
interpretações alargadas dessas questões, inclusive em sua repercussão projetual, a exemplo de Pierre 
Prunet. Nesse sentido é de grande interesse o esforço pioneiro, feito na Hungria e analisado por 
Horler, de interpretação fundamentada dos postulados da Carta, em especial naquilo que se refere a 
esse artigo”, in KÜHL, Beatriz Mugayar, Notas sobre a Carta de Veneza, Anais do Museu Paulista, v. 
18, n. 2, jul.dez. 2010, p. 309. 
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e históricos dos bens, e não como finalidade intrínseca das ações de preservação 

(KÜHL, 2010: 308). Os fatores limitantes que serviriam de parâmetro para a eleição 

do uso seriam sua função útil para a sociedade e o respeito à manutenção da 

ordenação do bem que se queria preservar. A decisão de quais aspectos formais do 

bem cultural possuem valor e por isso devem ser preservados é, então, determinante 

na escolha futura de quais os usos que o bem restaurado poderá abrigar. Diante 

desse último fator, fica a questão: o que pode, então, ser modificado para permitir a 

instalação de determinados usos?  

No caso da Vila Itororó, a destinação cultural foi apontada como o caminho para 

garantir a preservação do conjunto. Benedito Lima de Toledo não entende que isso 

pudesse ser confundido como uma sacralização do conjunto arquitetônico. Durante 

sua entrevista, concedida 40 anos depois da elaboração do projeto, Toledo apoiou-

se na obra O culto dos monumentos modernos, de Alois Riegl, para sustentar as escolhas 

do projeto da Vila sem que elas resultassem num bem sacralizado51. O arquiteto 

aponta que, mesmo restaurada, a Vila deveria se integrar à vida cotidiana da cidade 

como um organismo vivo, entendido como palco de atividades espontâneas. Tais 

atividades, no seu entender, apenas não poderiam abarcar o uso habitacional por 

conta do já citado entendimento de incompatibilidade entre este modo de usufruir 

o bem e a sua preservação.  

Ainda que dito com outras palavras, Tozzi também expõe hoje, com o mesmo lapso 

de tempo, este entendimento de que o restauro da Vila então vislumbrava sua 

inserção no cotidiano52. Segundo o arquiteto, a intenção do projeto pensado nos 

anos 1970 era de fazer da Vila um centro de referência da memória do bairro, onde 

pudessem ser depositadas, na forma de acervo, as memórias, os conhecimentos e os 

costumes que dissessem respeito à vida da Bela Vista. É indispensável notar, no 

entanto, que o documento oficial da COGEP nada aponta nesse sentido. Todas as 

construções da Vila Itororó são nele previstas com suas respectivas previsões de 

                                                           
51 Toledo, durante a entrevista concedida à autora, leu a seguinte passagem da obra: “Sabe-se que 
todas as conjecturas e restituições humanas estão sujeitas a erros subjetivos e, por isso, o documento 
deve ser conservado o mais intacto possível, como único objeto dado como certo, a fim de controlar 
futuras tentativas de restituição, podendo eventualmente substitui-las por outras, melhores e bem 
fundamentadas”, in RIEGL, Alois, O culto moderno dos monumentos: a sua essência e a sua origem. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 2014, p. 56. 
52 Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015. 
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uso: galerias de arte, área esportiva, livraria, antiquário, casa teatral, entre outros 

(SÃO PAULO (município) / COGEP, 1975b). Não há qualquer menção à ideia de 

se fazer do local um centro de memórias.  

Questiona-se, diante deste cenário, como seria possível desenvolver a ideia de um 

bem não sacralizado se, para sua fruição, seria necessário excluí-lo de seu cotidiano 

para inseri-lo num circuito de cultura. A noção de originalidade ou a busca pela 

reconstituição de suas condições de origem já implicava no apagamento de todas as 

vivências que a Vila Itororó teve ao longo de suas décadas de existência. Focar a 

atenção da reconstituição formal nos moldes como elaborado por Francisco de 

Castro é, ao fim e ao cabo, sacralizar o bem tal como supostamente idealizado no 

momento do seu nascimento. Não há como se buscar um estado original sem fazer 

o bem cultural cair nas práticas de alheamento de sua própria história. Isso porque, 

nessa visão, tudo que veio depois e que não dialogou com esse espírito representaria 

uma violência ao conjunto e deveria ser eliminado. 

Pensando no contexto temporal em que o projeto para a Vila foi elaborado, vê-se 

que, ao final, houve uma fortuita coincidência. Toledo e Tozzi afirmam que a 

Proposta para a Vila Itororó foi pensada de modo independente ao Plano de Renovação 

Urbana da Bela Vista. No entanto, a Proposta pensada para a Vila dialogava com o 

projeto que se pensava para a Bela Vista como um todo, porque corroborava a 

construção de um bairro cuja requalificação viria de sua “ativação cultural”. Como 

apontado, os autores da Proposta de recuperação urbana não entendiam que o conjunto 

arquitetônico pudesse ter uso habitacional pela sua excepcionalidade e pela 

dificuldade que tal uso teria de manter o bem em condições que ele pudesse traduzir 

materialmente uma determinada ocupação de uma determinada época. Vê-se, então, 

que quando o patrimônio e a cultura são entendidos como algo descolados do 

cotidiano, os resultados das práticas patrimoniais não se esquivam da exclusão do 

bem do meio que lhe dá valor cotidianamente, de modo a inseri-lo num plano de 

valoração abstrata, descolado das práticas sociais quotidianas e da própria 

historicidade do bem, justamente porque busca guardar uma representação do 

passado, incapaz de dialogar com o presente senão como uma “testemunha de algo 

que já foi”. 
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Se na década de 1970 a destinação cultural da Vila Itororó foi apresentada como 

uníssona no caminho da preservação do conjunto, os anos 1980 irão inaugurar uma 

série de debates desenvolvidos no seio de órgãos ligados à preservação (mais 

especificamente o Condephaat) em que o conceito de cultura mobilizado na Proposta 

de Recuperação Urbana será colocado em cheque. Assim, o desfecho que a Proposta de 

1975 propunha passou a ser relativizado como um dentre outros possíveis, 

conforme veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

Tombamento em debate: limitações e 
incertezas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se na década de 1970 o enfoque sobre a Vila Itororó se dava no âmbito do 

planejamento urbano, é possível constatar uma mudança de direção com o 

desenrolar dos anos 1980. Isso porque, no início dessa década, seria aberto o 

processo de tombamento do conjunto no âmbito do Condephaat e, com ele, a 

preservação da Vila passaria a ser discutida em relação às práticas voltadas ao campo 

específico do patrimônio. 

A demanda pelo reconhecimento da Vila como bem cultural com interesse para a 

preservação surgiu de ameaças de que o conjunto poderia ser destruído, com sua 

venda para incorporadoras imobiliárias. A partir de então, entrou em discussão os 

valores e sentidos da Vila Itororó que respaldariam seu tombamento. Os debates 

desenvolvidos no processo do Condephaat denotam um momento mais amplo pelo 

qual o órgão estava passando de revisão de suas premissas teóricas e práticas, algo 
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que ficou em evidência com a elaboração do documento Diretrizes para a formulação 

de uma política de atuação do Condephaat, em 1984. O processo de patrimonialização da 

Vila passaria, então, a acompanhar a acomodação desses novos preceitos na atuação 

do Condephaat, conforme veremos a seguir. 

 

 

VILA AMEAÇADA 

 

Em 1º de setembro de 1981, o Instituto de Arquitetos do Brasil – Seccional de São 

Paulo, por meio de seu presidente César Bergstrom Lourenço, encaminhou uma 

comunicação ao arquiteto Eduardo Kneese de Mello, então conselheiro do 

Condephaat, para que fosse aberto o processo de tombamento do conjunto 

arquitetônico da Vila Itororó naquele órgão1. Em resumo, o documento elencava 

quatro motivos pelos quais apresentava aquela solicitação. Em primeiro lugar, 

mencionava a importância histórica e arquitetônica do conjunto. Em segundo, 

apontava para a existência de “estudos efetuados por profissionais de renome tais 

como os arquitetos Benedito Lima de Toledo e Décio Tozzi”, referindo-se ao 

projeto por eles elaborado para a COGEP em 1975, projeto esse que teria sido 

premiado no IX Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 19762. O comunicado 

também apontava a iminência da demolição da Vila Itororó, o que poderia ocorrer 

com a venda do terreno onde se inseria o conjunto. Por fim, o documento apontava 

o reconhecimento da importância da Vila pela opinião pública, que “tem 

acompanhado o assunto com vivo interesse”. Diante de tais argumentos, a 

solicitação de tombamento da Vila era apontada como um caminho “para que no 

                                                 
1 Todo o material referente ao diálogo citado entre o IAB/SP e o arquiteto Kneese de Mello está 
disponível no Arquivo Inativo do IAB/SP. 
2 O projeto foi premiado na Categoria C – “prêmio para projetos individuais de um/ou grupo de 
arquitetos”. Além do projeto feito para a Vila Itororó, foram também premiados, naquela categoria, 
o arquiteto Ruy Ohtake e equipe, pelo projeto do Parque Ecológico Tietê, e o arquiteto Nelson Serra 
Neves e equipe, pelo projeto “Morada Nova – Planejamento Físico – Plano Geral dos Assentamentos 
e Conjunto Habitacional / Ceará”. Ata do Júri do IX Congresso Brasileiro de Arquitetos disponível 
no Acervo Inativo do IAB/SP. 
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futuro se lhe possa atribuir destinação mais nobre, conforme proposto no projeto [da 

COGEP] acima referido” (grifos nossos). 

No dia seguinte ao envio dessa comunicação, 

Kneese de Mello respondeu ao IAB/SP, 

solicitando que, em atendimento à Ordem de 

Serviço n. 1, de 1981, do Condephaat, fossem 

enviados todos os documentos necessários 

ao “apressamento do presente 

requerimento”. Rapidamente, o IAB/SP 

instruiu o pedido com a documentação 

necessária, dando entrada, oficialmente, com 

o pedido de abertura de processo de 

tombamento da Vila Itororó no âmbito do 

Condephaat, em 9 de setembro daquele 

mesmo ano.  

Num total de oito páginas de petição inicial, 

metade delas se dedicava a apresentar, ipsis 

litteris, a proposta feita para a Vila Itororó 

pelos arquitetos Décio Tozzi e Benedito 

Lima de Toledo no âmbito da COGEP. O 

pedido buscava, então, usufruir do prestígio 

de que gozavam esses arquitetos no campo, prestígio esse que ficou bastante 

evidente em revistas de arquitetura publicadas no final dos anos 1970 e início dos 

anos 1980 – de um lado, com a boa recepção da proposta elaborada em 1975, por 

diversas figuras do campo profissional da arquitetura; de outro, com a consolidação 

da figura de Décio Tozzi como um arquiteto de renome, sendo pareado a 

personagens tais como Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas3. 

                                                 
3 Em edição especial da revista Módulo, Tozzi foi celebrado como arquiteto consagrado juntamente 
com Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, Maurício Orberto, Sérgio Bernardes, Paulo Mendes da 
Rocha, Jorge Wilheim, João Filgueiras Lima, Ruy Ohtake, Glauco Campello, José Luiz Pinho, Miguel 
Juliano, Benno Perelmutter, Cydno da Silveira, Sabino Barroso, José Leal e Jayme Zettel. Conferir 
revista Módulo, edição especial, n. 1, mar. 1981 

Figura 1 À procura de usos "mais nobres" para a Vila Itororó. 
Imagem que acompanhou o pedido de Bergstrom a Kneese de Mello. 

Fonte: Arquivo Inativo IAB/SP. 
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A proposta para a Vila Itororó foi 

republicada na revista Módulo de 

novembro de 19804, em seção 

dedicada especialmente ao 

pensamento e obra de Décio Tozzi. 

Em meio a testemunhos de 

diferentes nomes sobre a 

importância da obra do arquiteto, 

destacava-se um feito pelo próprio 

Niemeyer, para quem Tozzi 

“demonstra excepcional talento e 

coragem ao adotar a solução nova 

que a tantos intimida (...). No caso 

da Vila Itororó, Décio Tozzi atua 

com invulgar discernimento, 

protegendo o que devia ser 

protegido, adaptando sua 

arquitetura ao ambiente local, sem desfigurá-lo” (Módulo, Décio Tozzi Arquiteto, 

Pensamento e obra, ed. 61, nov, 1980, p. 88). Havia, então, no campo profissional 

da arquitetura, uma validação do trabalho elaborado por Décio Tozzi anos antes no 

âmbito da COGEP, e isso dava ainda mais força ao argumento da restauração da 

Vila Itororó por meio desse projeto. 

O pedido de abertura de processo de tombamento, elaborado pelo IAB/SP, 

apresentava a Vila como um  

Imóvel de construção singular, um dos poucos testemunhos que 
restaram da ocupação histórica espontânea dentro da estrutura espacial 
da cidade, tão sacrificada por transformações que prejudicaram o seu 
meio ambiente e o seu patrimônio cultural” (Processo Condephaat nº 
22.372/83, fl. 3). 

 

                                                 
4 Em 1976, a mesma Revista já havia publicado a proposta elaborada pela equipe de Toledo e Tozzi 
para o restauro da Vila Itororó. Cf. Revista Módulo, mar/abr/mai, 1976. 

Figura 2 Capa da revista Módulo de março de 1981: Tozzi faz 
parte dos arquitetos homenageados, junto com Niemeyer e Vilanova 

Artigas. 
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Essa apreensão da Vila como uma sobrevivente, diante de um cenário de constante 

transformação de São Paulo, estava presente ao longo de toda a argumentação do 

IAB/SP, que deixava entrever a ideia de que o tombamento se apresentava como 

medida urgente para preservar o conjunto “que passou a fazer parte da memória da 

Capital e, por consequência, do próprio Estado” (Processo Condephaat nº 

22.372/82, fl. 4).  

Parte dessa apreensão vinha das tentativas de venda da Vila Itororó pela sua então 

proprietária majoritária, a Instituição Beneficente Augusto de Oliveira Camargo 

(IBAOC), que desde o fim dos anos 1970 buscava dar liquidez àquele seu bem. 

Conforme apontado pela argumentação do IAB/SP, e conforme já vinham 

noticiando diversos jornais, a IBAOC havia iniciado tratativas de venda da Vila, 

tendo encontrado no SESC um possível comprador do conjunto. Nesse sentido, em 

janeiro de 1978, o jornal Folha de S. Paulo anunciava o seguinte: 

O SESC pretende iniciar ainda este ano as obras de recuperação da Vila 
Itororó (...). No local, a entidade quer instalar um centro de convivência 
social, um museu de arte popular, um teatro, ateliers artísticos, 
biblioteca, uma praça e o acervo de arte popular que possui” (SESC 
quer construir centro na Bela Vista, 12 de janeiro de 1978). 

 

O projeto pensado pelo SESC pressupunha a preservação das construções da Vila, 

as quais seriam aproveitadas para a instalação desses novos usos. Segundo o então 

coordenador de planejamento do SESC, Luís Otávio Lima, a finalidade desse 

projeto era a de “preservar a memória arquitetônica paulistana, em fase de extinção, 

e criar, ao mesmo tempo, alternativa de lazer de alta qualidade à população de São 

Paulo” (Folha de S. Paulo, Vida nova para a velha vila, 23 de janeiro de 1978). 



90 
 

Interessante notar a 

contemporaneidade do 

projeto que se anunciava 

para a Vila com aquele 

que havia acabado de ser 

iniciado pelo mesmo 

SESC na antiga Fábrica 

de Tambores da 

Pompeia. Seu terreno 

havia sido adquirido por 

aquela instituição, com a 

ideia inicial de demolir as 

construções existentes e 

erguer outras novas para 

abrigar uma de suas 

unidades. A preservação 

do conjunto 

arquitetônico, no 

entanto, foi fruto da 

sugestão de Lina Bo 

Bardi, arquiteta designada 

para desenhar essa nova unidade, e que estava envolvida em discussões sobre a 

necessidade de se preservar edifícios históricos paulistanos, em oposição ao 

crescimento e transformação desenfreados que a cidade vivia naquele momento (O 

Estado de S. Paulo, Em um ano, fábrica será centro cultural, 19 de janeiro de 1978). 

Havia nos trabalhos de Lina Bo Bardi um movimento de reconhecer a importância 

de se preservar construções vernaculares e não monumentais5. Ocorridas entre 1977 

                                                 
5 Sobre essa discussão, bastante esclarecedora a seguinte declaração da arquiteta: “Preservar a fábrica 
é preservar um pedaço da história da cidade, mas um pedaço da história como ela é mesmo, sem 
disfarces. Nada daquele conceito de que só deve permanecer o que é belo. O que é típico deve ser 
valorizado. Mesmo que seja simples, como seria obrigatoriamente uma fábrica de tambores” 
Entrevista com Lina Bo Bardi citada em SACONI, Rose, Como era São Paulo sem SESC Pompeia, 
Acervo Estadão, 1 de novembro de 2013, apud FELDMAN, Sarah, CASTRO, Ana, Vila Itororó: uma 
história em três atos, Série Cadernos, Canteiro Aberto Vila Itororó, no prelo. 

Figura 3Figura 3 Vila de vida nova: anunciadas as tratativas de venda com o 
SESC. Fonte: Folha de S. Paulo, 23 de janeiro de 1978. 
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e 1982, as obras adaptaram a antiga Fábrica e um novo bloco de concreto armado 

desenhado pela equipe da arquiteta foi erguido, conjunto que resultou na unidade 

SESC Pompeia. Não somente a estrutura arquitetônica da Fábrica era algo que a 

arquiteta almejava manter e valorizar, como também a memória do próprio uso que 

era cotidianamente desenvolvido no espaço da Fábrica e também a que a população 

passou a praticar antes de iniciadas as obras. Sobre este tema, recordou Lina Bo 

Bardi: 

Na segunda vez que lá estive [na Fábrica], um sábado, o ambiente era 
outro: não mais a elegante e solitária estrutura hennebiqueana mas um 
público alegre de crianças, mães, pais, anciãos passava de um pavilhão 
a outro. Crianças corriam, jovens jogavam futebol debaixo da chuva 
que caía dos telhados rachados, rindo com os chutes de bola na água. 
As mães preparavam churrasquinhos e sanduíches na entrada da rua 
Clélia; um teatrinho de bonecos funcionava perto da mesma, cheio de 
crianças. Pensei: isso tudo deve continuar assim, com toda essa alegria 
(RUBINO, GRINOVER, 2009: 148). 

 

Talvez inspirado e convencido das contribuições de Lina Bo Bardi6, o SESC 

vislumbrava a mesma solução para o caso da Vila Itororó: a manutenção do 

conjunto arquitetônico, como forma de se preservar, em manifestações materiais, a 

história da cidade. Nas declarações feitas pela instituição nos jornais pesquisados, 

no entanto, não havia menções de uma preocupação do SESC com a manutenção 

dos usos cotidianos da Vila. Sobre o uso habitacional do conjunto, o SESC apenas 

afirmava que pretendia discutir junto à Prefeitura do Município de São Paulo uma 

“solução ‘humana’ para o problema das famílias que deverão abandonar a Vila, 

                                                 
6 Discute-se sobre a possibilidade de o interesse do SESC pela Vila e sua respectiva proposta de 
restauro com manutenção das construções não teria sido anterior ao projeto que foi desenhado por 
Lina Bo Bardi para a Fábrica de Tambores. Nesse caso, a atuação de Bardi na Pompeia teria sido 
consequência do insucesso experimentado na tentativa de compra da Vila Itororó, com a 
transferência do ideal pensado para aquele conjunto para a Fábrica. Devo essa reflexão às conversas 
tidas sobre o tema com Luiz Fernando de Almeida e também às referências que foram encontradas 
na pesquisa a respeito do interesse do casal Bardi pela Vila já nos anos 1940. Segundo o jornal Folha 
de S. Paulo, o casal teria manifestado o entendimento de que construções como a Vila deveriam ser 
preservadas: “Como exemplo de coisas que deveriam ser conservadas, citou o Brás, a Bela Vista e a 
avenida Paulista, entre outras. Disse que, embora São Paulo não tivesse muita representação da época 
colonial [em sua arquitetura], tinha um patrimônio imenso nas construções dos imigrantes, na Art 
Nouveau dos ferros batidos e vitrais. Tudo foi para o chão. Em 1948, ela e o marido publicaram na 
revista “Habitat” uma defesa dessas preciosidades. E lá falaram na conservação da vila Itororó, na 
Bela Vista, mas muita gente achou que isso era uma bobagem”, Um centro de lazer na cidade morta, 
19 de janeiro de 1978. O jornal deve ter feito uma referência errônea à Revista Habitat, porque ela 
somente começou a circular nos anos 1950. Não foi possível, portanto, encontrar tal referência. 
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‘apesar do problema não ser nosso’” (Folha de S. Paulo, Famílias vão sair da favela 

vertical, 23 de janeiro de 1978). 

As negociações de venda entre a IBAOC e o SESC, no entanto, chegaram a um 

impasse. Em se tratando de um patrimônio de uma fundação, a Vila Itororó poderia 

apenas ser alienada com uma autorização judicial. Isso fez a IBAOC acionar o Poder 

Judiciário, por meio do processo nº 2.668/79, na 9ª Vara da Família e Sucessões. 

Naquele momento, a Instituição havia peticionado junto ao Poder Judiciário para 

que pudesse alienar a Vila Itororó para o SESC, por meio de uma venda direta, e o 

comprador promoveria a restauração e preservação dos imóveis do conjunto. A 

justificativa para a venda se encontrava na necessidade de a Instituição vender aquele 

bem para poder suprir as demandas financeiras do Hospital de Indaiatuba, o qual 

administrava. Segundo o site institucional do Hospital, a renda proveniente dos 

alugueis da Vila era usada para custear as suas atividades7. Esse valor, no entanto, 

segundo o jornal Folha de S. Paulo, não ultrapassavam, em 1979, os Cr$60.000 

mensais, o que seria inferior aos custos apresentados pelo Hospital (Folha de S. Paulo, 

A venda da Vila Itororó está sustada, decide juiz, 23 de julho de 1981). 

O entendimento do juízo competente, no entanto, foi o de que a legislação que regia 

as fundações, naquele momento, impedia a venda direta, de modo que a IBAOC 

apenas poderia vender a Vila Itororó por meio de “ciência pública, através de editais, 

a outros eventuais interessados, publicando em jornais de grande circulação” (Folha 

de S. Paulo, A venda Vila Itororó está sustada decide juiz, 23 de julho de 1981). 

Ademais, o anúncio público da venda do conjunto deveria vir acompanhado de um 

aviso sobre a possibilidade da Vila estar sendo objeto de processo de tombamento 

por parte do Condephaat – o que até aquele momento, julho de 1981, não havia 

ainda acontecido.  

Isso fez com que a IBAOC divulgasse, então, anúncios de venda da Vila Itororó, 

mas dessa vez não como um conjunto arquitetônico, e sim como um “magnífico 

terreno com 3 frentes”, em menção às saídas que a Vila tem para as ruas Martiniano 

                                                 
7 Conforme apresentação do histórico da Fundação Leonor de Barros Camargo, administradora do 
Hospital Augusto de Oliveira Camargo, antes chamada de Instituição Beneficente Augusto de 
Oliveira Camargo. Informações disponíveis em http://www.haoc.org.br/fundacao. Acessado em 23 
de agosto de 2016. 

http://www.haoc.org.br/fundacao
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de Carvalho, Monsenhor Passalacqua e Maestro Cardim. Ou seja, se com a venda 

direta para o SESC, ao menos havia alguma garantia de preservação das construções 

da Vila, com a venda aberta, seguindo determinação judicial, a Vila Itororó passou 

a ser vendida como um grande terreno, no qual poderiam ser desenvolvidos diversos 

empreendimentos imobiliários.  

 

Figura 4 Ameaça à integridade das construções da Vila: anunciada sua venda como um magnífico terreno. Fonte: O Estado de 
S. Paulo, 5 de julho de 1981. 

O conjunto era de fato bastante atrativo para investidores do mercado imobiliário, 

visto que, naquele momento, como já apontado, a localização da Vila era privilegiada 

em termos de aproximação com a Avenida Paulista e o centro da cidade, além de 

ter à sua disposição uma série de infraestruturas e serviços. Naquele momento, era 

possível vislumbrar uma valorização do conjunto, algo que seu construtor Francisco 

de Castro almejava desde os anos 1910, mas que não pôde verificar em vida. Isso 

porque o contínuo adiamento da construção da Avenida Itororó (atual Avenida 23 

de Maio) postergou cada vez mais essa valorização8. Esse fato é apontado por Sarah 

                                                 
8 Sobre o contínuo adiamento da construção da avenida: “Uma das faces do terreno da Vila tinha 
como limite a então denominada Rua Itororó, junto à encosta do vale. A ocupação das várzeas de 
cursos d´água que atravessavam a área urbana era evitada, pois saneá-las implicava em custos e 
empreendimentos adicionais. Ao longo da década de 1920, quando a ocupação dos fundos de vale 
com avenidas para compor o sistema viário da cidade começa a ganhar legitimidade técnica, a 
Prefeitura desenvolve estudos e define planos para construção e implantação de uma avenida no vale 
do Itororó. Inicialmente denominada avenida Itororó, no mapa da cidade de 1929 aparece como 
avenida projetada. Na sequência, é incorporada pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia, publicada 
em 1930, conformando com as avenidas Tiradentes e Nove de Julho o “sistema Y”, um dos eixos 
estruturadores de crescimento da cidade. A partir de 1954, passa a ser denominada avenida Vinte e 
Três de Maio, mas sua construção só se efetiva no final da década de 1960”. Para um histórico 
detalhado sobre Francisco de Castro e a construção da Vila Itororó desde os anos 1910, cf. 
FELDMAN, Sarah, CASTRO, Ana, Vila Itororó: uma história em três atos. Série Cadernos Vila Itororó 
Canteiro Aberto, no prelo. 
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Feldman e Ana Castro como um dos responsáveis pela manutenção da Vila como 

um conjunto de moradia de aluguel (no prelo). Finalmente, em 1969, é concluída a 

construção da Avenida 23 de Maio. Poucos anos depois, surge a novidade da 

instalação do Metrô em São Paulo, com a construção da linha 1 Azul, que faria a 

ligação entre as regiões norte e sul da cidade. Tangenciando a Vila, a Avenida 

Vergueiro passou a contar, em 1975, com a estação de Metrô São Joaquim, o que 

valorizava e facilitava ainda mais o acesso ao imóvel. Sobre esse cenário, discorrem 

Feldman e Castro: 

Para o proprietário [IBAOC], que desde os anos 1930 tinha na Vila o 
interesse único de auferir recursos para seu hospital, a valorização 
trazida com a abertura da avenida Vinte e Três de Maio e o conjunto 
de viadutos, e alguns anos depois, com a primeira linha de metrô 
inaugurada em São Paulo (a linha Norte-Sul), a uma distância de poucos 
metros da Vila, finalmente se colocava a perspectiva de ganhos 
imobiliários (no prelo). 

 

Assim, ainda segundo a Folha de S. Paulo, os editais de venda da Vila foram 

divulgados pela IBAOC em junho de 1981, e neles constavam o valor do conjunto: 

Cr$50.695.000,00, cifra que seria resultante da correção de uma avaliação feita pela 

Caixa Econômica Federal e pelo Banco Nacional de Habitação em 1979. A despeito 

da solicitação do juízo competente, no entanto, os editais não mencionavam a 

possibilidade de que a Vila Itororó estivesse sendo analisada em processo de 

tombamento no âmbito do Condephaat, ainda que isso, naquele momento, não 

estivesse acontecendo (Folha de S. Paulo. A venda da Vila Itororó está sustada, decide 

juiz, 23 de julho de 1981).  

Além do não atendimento quanto à citação de possível processo de tombamento, 

foram encontrados outros vícios nos editais de venda9, os quais fizeram o juízo 

competente suspender a audiência de licitação. Insistiu-se, ademais, em 

comunicações com o Condephaat no sentido de ter-se um posicionamento oficial 

do órgão quanto à existência, ou não, de processo de tombamento que envolvesse 

                                                 
9 “No requerimento, o curador [de Fundações da Capital] assinala que o valor do imóvel não foi 
atualizado com a correção de 1º de julho; que não consta do edital a referência à possibilidade de 
tombamento pelo Condephaat; e que este órgão ainda não respondera ao ofício a respeito, expedido 
no dia 27 de janeiro”, Folha de S. Paulo, A venda da Vila Itororó está sustada, decide juiz, 23 de julho 
de 1981. 
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o conjunto arquitetônico da Vila Itororó. O então presidente do Conselho, Ruy 

Ohtake, informou logo em seguida à justiça que a Vila não era objeto de qualquer 

processo de tombamento no órgão e acrescentou que, para dar-se início a processos 

desse tipo, bastava qualquer pessoa ou entidade brasileira apresentar um 

requerimento, com as devidas justificativas e documentações. Ohtake reconheceu 

que o Condephaat poderia, por iniciativa própria, dar início ao processo de 

tombamento, “mas o caso da Vila Itororó é típico da área municipal, essencialmente 

de interesse local” (Folha de S. Paulo, A venda da Vila Itororó está sustada, decide 

juiz, 23 de julho de 1981).  

A Vila já estava prevista no único instrumento de preservação que o âmbito 

municipal dispunha: o reconhecimento como uma área Z8-200, dentro da legislação 

municipal do zoneamento. No entanto, ainda que essa legislação restringisse as 

possibilidades de alteração do conjunto, esse instrumento não era visto como forte 

o suficiente para inibir reformas ou mesmo demolições dos imóveis protegidos10. 

De outro lado, um tombamento municipal não se mostrava possível naquele 

momento, uma vez que o conselho de preservação do município de São Paulo, o 

Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo), seria criado apenas em 1985 (Lei Municipal 

10.236). Assim, se dependesse de uma atuação de preservação apenas de âmbito 

municipal, como apontava Ruy Ohtake, não haveria novas possibilidades de 

preservação da Vila Itororó. 

Foi nesse contexto, e aproveitando-se dele, que o IAB/SP propôs a abertura do 

processo de tombamento da Vila Itororó no Condephaat. Ainda que a venda do 

conjunto para qualquer comprador interessado tivesse sido sustada no final de julho 

de 1981, o Instituto vislumbrava, a partir das colocações de Ohtake, a possibilidade 

de o Condephaat manter-se inerte quanto ao tombamento da Vila, deixando-a 

desprotegida e, portanto, ameaçada de destruição pelas tentativas de venda levadas 

                                                 
10 Apesar de listados como Z8-200, alguns bens foram demolidos, como a residência Sampaio 
Moreira da rua Vitória, em 1982 (O Estado de S. Paulo.  Casarão histórico é demolido, 10 de julho de 
1982; Idem. Ninguém obedece a ordem de preservar o casarão, 11 de julho de 1982). 
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à cabo pela sua proprietária. O pedido de tombamento do conjunto no Condephaat 

surgiu, então, como uma alternativa para sua preservação. 

 

 

UM LUGAR DE DISSENSO 

 

Diferentemente de outras vilas construídas em São Paulo no início do século XX, 

tais como a Vila Economizadora e a Vila Inglesa, que foram erigidas por meio de 

construções padronizadas para abrigar as novas classes médias da cidade, a Vila 

Itororó era um conjunto arquitetônico de características peculiares e não usuais. 

Esse foi o paralelo traçado pelo IAB/SP para iniciar sua argumentação pela abertura 

do processo de tombamento da Itororó. Para o Instituto, tais características 

poderiam ser elencadas da seguinte forma: 

(...) o espaço monumental, a forma imaginosa com que seu construtor 
reaproveitou fragmentos de construções eruditas (reinterpretando-as), a 
ausência da monotonia tão típica nesses conjuntos e o intenso 
aproveitamento para lazer de seu espaço interno, transformando-o quase 
que num logradouro público (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 3 e 
4). 

 

Estes aspectos, segundo o mesmo IAB/SP, teriam feito da Vila um referencial da 

memória paulistana. E esse seria o motivo maior pela mobilização do Instituto no 

sentido do pedido pelo tombamento da Vila. A representatividade da Vila como 

uma manifestação material de uma memória da cidade foi trazida pelo IAB/SP 

como algo consensual e apaziguado na opinião pública e nos circuitos acadêmicos 

voltados à preservação do patrimônio. A pesquisa, no entanto, demonstrou que, ao 

contrário do apresentado, não havia naquele momento consensos sobre a 

importância da Vila e sobre quais os valores do conjunto que mereciam ser 

preservados. 

A partir de entrevista feita com Décio Tozzi em 2015, podemos pontuar que ao 

menos até meados dos anos 1970 a Vila ainda não transitava no imaginário 
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simbólico da cidade. Nessa entrevista, o arquiteto afirmou que foi a partir do projeto 

por ele elaborado, em conjunto com Benedito Lima de Toledo, em 1975, que o 

conjunto passou a ser conhecido e divulgado para além dos círculos restritos de 

arquitetos e técnicos ligados ao patrimônio: com o projeto, “revelou-se a Vila 

Itororó na sua história verdadeira para São Paulo” 11. 

Uma campanha publicitária da Telesp – antiga companhia de telefones de São Paulo 

– veiculada em jornais da cidade em 1976, ou seja, um ano após a proposta da 

COGEP para a Vila, pode enfatizar essa interpretação de Décio Tozzi. Anunciando 

o paulatino lançamento de novas linhas telefônicas nos diversos bairros da cidade, 

a campanha publicitária associava a região a receber o serviço com imagens que lhe 

fossem icônicas. Na propaganda sobre a expansão das linhas nos bairros do Paraíso 

e Bela Vista, a Vila Itororó aparecia como imagem simbólica dessas regiões. A 

legenda da foto do conjunto, divulgada pela Telesp, era a seguinte: “vista externa de 

uma residência da Rua Martiniano de Carvalho, construída em 1922, pelo imigrante 

português Sr. Castro, com material de demolição de um antigo teatro de São Paulo. 

Nessa casa residiu o ex-prefeito da Capital Eng.º José Pires do Rio” (O Estado de S. 

Paulo, 6 de junho de 1976).  

Vê-se que a Vila Itororó ainda não era tratada com esse nome, o qual teria sido 

alcunhado pela proposta da COGEP no ano anterior12. Ademais, a legenda da foto 

fazia referência a aspectos formais do conjunto – material construtivo – e a figuras 

míticas que teriam relação com ela – Castro como idealizador e Pires do Rio como 

ex-prefeito e morador. Levando em conta outras propagandas de outros bairros13, 

em que eram apresentados bens religiosos, de uso institucional ou de arquitetura 

                                                 
11 Entrevista concedida à autora em 7 de agosto de 2015. 
12 Ainda conforme entrevista feita com Décio Tozzi em 7 de agosto de 2015. 
13 A título de comparação, citamos as outras imagens utilizadas para representar os bairros dos quais 
se falava nas propagandas da TELESP: para os bairros de Santana e Tucuruvi: Colégio Jesuítico 
Chácara dos Padres, O Estado de S. Paulo, 18/04/1976; para os bairros de Cerqueira César e Jardins: 
antigo Solar Fábio Prado, atual Museu da Casa Brasileira, O Estado de S. Paulo, 02/05/1976; para os 
bairros da Liberdade, Aclimação e Cambuci: Jardim da Aclimação, O Estado de S. Paulo, 16/05/1976; 
para os bairros de Pinheiros, Butantã, Vila Madalena e Cidade Universitária: Casa do Bandeirante, O 
Estado de S. Paulo¸23/05/1976; para o bairro de Santo Amaro: antigo Mercado Municipal de Santo 
Amaro, O Estado de S. Paulo, 21/07/1976; para os bairros de Perdizes e Pompeia: detalhe interno do 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, O Estado de S. Paulo, 02/09/1976; para os bairros do Brás, 
Belém, Belenzinho e Quarta Parada: Porteiras do Brás, O Estado de S. Paulo, 15/09/1976; e para os 
bairros da Penha, Parque Novo Mundo, Cangaíba, Parque São Jorge e Cidade Patriarca: Igreja de 
Nossa Senhora da Penha, O Estado de S. Paulo, 01/10/1976. 
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barroca14, vê-se a centralidade que a Telesp deu à Vila Itororó como representativa 

do Paraíso e Bela Vista. 

Fica latente, como questão, se 

a escolha da Telesp pelo uso 

da imagem da Vila como 

representante do Paraíso e da 

Bela Vista respaldava uma 

importância que o conjunto já 

poderia ter, de fato, no 

imaginário daqueles bairros 

naquele momento. Nesse 

caso, a proposta da COGEP 

para o conjunto, conforme 

apontado por Tozzi, poderia 

ter contribuído para a 

divulgação e aumento do 

interesse por ele.  

Para investigar melhor a 

relação simbólica entre a Vila e 

o bairro, Walter Taverna foi 

entrevistado. Conhecido por 

ser um militante da valorização da Bela Vista e presidente da SODEPRO – 

Sociedade em Defesa do Progresso da Bela Vista, ele é um incentivador e figural 

central de diversas festividades que ali ocorrem, tais como a Festa da Achiropita e 

eventos como a festa do maior bolo, da maior pizza e do maior sanduiche do 

mundo. Tais acontecimentos são apontados por Taverna como estratégias para 

divulgar o bairro, o que, segundo ele, tem dado certo 15. Taverna também esteve 

envolvido na mobilização em torno da abertura do processo de tombamento da Bela 

Vista em âmbito municipal. Sendo promotor da valorização do bairro por meio de 

                                                 
14 Estando, portanto, bem próximos aos critérios de seleção de patrimônio cultural edificado 
consolidados pelo serviço federal de preservação.  
15 Entrevista concedida à autora em 9 de junho de 2015.  

Figura 5 Uma residência símbolo do Paraíso e da Bela Vista. Fonte: O 

Estado de S. Paulo, 6 de julho de 1976. 
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festividades e recuperação de bens edificados, Taverna foi procurado para identificar 

em que medida se verificava uma relação simbólica e de pertencimento entre a Vila 

Itororó e a Bela Vista. 

Quando questionado sobre a existência dessa relação, Taverna apontou que não 

havia interesse dos moradores do bairro para com o conjunto. Segundo ele, a Bela 

Vista nunca teria dado muita atenção à Vila, a qual, de sua parte, sempre teria 

representado um problema: ora se dizia que ela seria restaurada, ora o interesse por 

ela era mitigado por falta de verbas. Em conclusão, Taverna negou que o conjunto 

representasse, nas décadas de 1970 e 1980, uma espécie de símbolo do bairro. Para 

ele, o interesse pioneiro pela Vila teria vindo por parte dos arquitetos e de agentes 

específicos do campo da arquitetura e do patrimônio. Esse interesse teria sido depois 

fagocitado pelo posicionamento do bairro de que tudo que chamasse atenção para 

ele, trazendo reformas e melhorias, era positivo. 

As negativas de Taverna sobre a representatividade da Vila sugerem, então, que ela 

teria sido descoberta e colocada no circuito de “reconhecimento como monumento e 

patrimônio” por pessoas internas a esse campo específico – algo que também 

podemos depreender da entrevista com Tozzi, quando ele afirma sobre a 

importância do projeto da COGEP para divulgação do conjunto. Pode-se dizer que 

se tratava de um reconhecimento “de cima para baixo”. E no momento da 

regulamentação do zoneamento em São Paulo, em meados dos anos 1970, esse 

reconhecimento viria a ser muito útil porque representaria a eleição de uma 

construção que poderia servir de indutora da revitalização da Bela Vista, que desde 

1974 já contava com projeto específico de renovação urbana, feito pela COGEP.  

A afirmação do IAB/SP sobre o pertencimento da Vila Itororó à memória 

paulistana tencionava o Condephaat a crer que não havia disputas em torno do 

reconhecimento do conjunto como bem cultural. Os valores mobilizados para 

respaldar tal argumentação em muito se assemelhavam àqueles apontados na 

proposta de 1975, cujo texto foi em larga medida copiado na petição inicial do 

pedido de abertura de tombamento, ipsis litteris. Ao longo do processo no 

Condephaat, no entanto, é possível observar que o consenso apontado pelo IAB/SP 

sobre a Vila Itororó não necessariamente existia, mesmo entre os especialistas. Ao 
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contrário, os diversos agentes que de alguma forma colaboraram nesse processo, 

bem como a reverberação deste em outros circuitos, como nos jornais pesquisados, 

evidenciam que havia um dissenso sobre a importância da Vila Itororó e sobre quais 

valores e sentidos ela apresentava e que mereciam ser preservados por meio daquele 

instrumento.  

Analisar as disputas em torno do discurso que consagraria, ou não, a Vila como 

patrimônio cultural evidencia o caráter subjetivo do campo: os valores do conjunto 

não eram imanentes, estando à espera de serem descobertos pelo olhar técnico e 

qualificado. Esse era um discurso que se fazia presente, mas o dissenso em torno 

dele apenas enfatiza o fato de que o campo do patrimônio cultural é um campo de 

negociação, no sentido apontado por Laurajane Smith:  

Heritage is about negotiation – about using the past, and collective or 
individual memories, to negotiate new ways of being and expressing 
identity. In this process heritage objects, sites, places or institutions like 
museums become cultural tools or props to facilitate this process – but 
do not themselves stand in for this process or act (SMITH, 2006: 4). 

 

Nessa perspectiva, a Vila Itororó, não deve ser vista como um objeto que em si 

emanava valor e identidade, mas como uma manifestação material por meio da qual 

eram mobilizadas memórias e discursos para distintas construções subjetivas de 

identidade.  

O processo de tombamento da Vila Itororó, desde seu início, trouxe uma série de 

questões marcantes sobre os distintos entendimentos de patrimônio cultural e sua 

relação com o espaço urbano. O pedido chegou ao Condephaat em um momento 

em que o órgão atravessava um período que Marly Rodrigues denominou de 

“tempos de abertura”, entendidos pela autora como aqueles vividos entre 1982 e 

1987 em que se buscou definir mais precisamente o alcance das práticas 

patrimoniais; melhorar as decisões técnicas do órgão a partir de uma maior 

participação de sua seção técnica; e aumentar a aproximação entre o Condephaat e 

a sociedade (RODRIGUES, 2000: 121). Algumas ações práticas do então presidente 

do Conselho, o geógrafo Aziz Ab´Saber, iam nessa direção, com a criação de 

conselhos comunitários em regiões onde o Condephaat desenvolvia trabalhos e com 

a nomeação de um “Grupo de Apoio”, em que profissionais de diferentes áreas 
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eram chamados para contribuir com as análises desenvolvidas no âmbito do 

Conselho (RODRIGUES, 2000: 122).  

Foi nesse contexto que Ab´Saber solicitou ao arquiteto e cenógrafo Flávio Império 

um parecer sobre o processo de tombamento da Vila Itororó16. A reunião que 

contou com a participação de Império, no âmbito do processo da Vila, representou 

um marco de um movimento de transformação que se apresentava no campo das 

práticas patrimoniais. Segundo Marly Rodrigues, “a discussão sobre a Vila Itororó, 

pela própria composição do Conselho, orientava-se por uma concepção de cultura 

diversa das que anteriormente haviam prevalecido” (RODRIGUES, 2000: 125). 

Como prenúncio da discussão que viria a ocorrer em dezembro de 1982 com a 

presença de Flávio Império, Aziz Ab´Saber declarou, um mês antes, que “tombar 

por tombar não é atitude nem moral nem socialmente defensável (...). O 

tombamento deve ser feito com vistas à restauração da obra e visando à melhoria 

das condições de vida dos grupos que a habitam” (Folha de S. Paulo, Vila Itororó 

ainda à espera do tombamento, 21 de novembro de 1982). Ainda sobre a ineficiência 

do instrumento do tombamento no sentido de trazer melhorias para a cidade, 

acrescenta o jornal: 

Ele [Aziz Ab´Saber] também acha que o tombamento só terá validade 
se com ele vier uma proposta sociocultural para a reciclagem do uso do 
imóvel. Por isso tudo é que ele vai pedir para especialista na área de 
cultura e preservação que estudem a Vila Itororó, caracterizando sua 
importância e fazendo propostas para a sua reutilização sociocultural. 
Os moradores do conjunto devem ser os principais beneficiados, em 
sua opinião e por isso os estudos não podem incluir a sua expulsão – 
muito ao contrário, devem visar a sua melhor integração no conjunto 
(Folha de S. Paulo, Vila Itororó ainda à espera do tombamento, 21 de 
novembro de 1982). 

 

O que estava em jogo, no entender de Ab´Saber, era que a preservação de uma 

edificação não poderia ser pensada sem estar intimamente articulada com a 

preservação sociocultural dos atores que a ocupavam. Nesse contexto, o então 

                                                 
16 Segundo Marly Rodrigues, além de Flávio Império, comporiam esse Grupo de Apoio: Antônio 
Augusto Arantes, Paulo Affonso Leme Machado, Helmut Troppmair, Miguel Juliano e Silva, José 
Sebastião Witter, Mauro Vitor e Ernani Silva Bruno, RODRIGUES, Marly, Imagens do passado: a 
instituição do patrimônio em São Paulo, 1969-1987. São Paulo: Editora Unesp, Imprensa Oficial do 
Estado, Condephaat, FAPESP, 2000, p. 122. 
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presidente do Condephaat 

deixava implícita a necessidade de 

se superar o documento da 

COGEP de 1975, com sua 

proposta de destinação cultural à 

Vila, sem qualquer menção ao 

destino dos moradores – ainda 

que a mesma reportagem 

apontasse tal proposta como um 

bom projeto que foi pensado para 

a Vila nos moldes propostos por 

Ab´Saber, mas que teria ficado 

perdido em alguma gaveta do 

poder público. Segundo a Folha de 

S. Paulo, a proposta de 1975 

“incluía a restauração da Vila, 

dava-lhe uma destinação sociocultural, proporcionava melhores condições de 

habitação e ampliava a oferta de empregos para os moradores e possibilitava um 

retorno do capital investido”. Ao contrário do ali exposto, no entanto, a proposta 

de Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo não se debruçava, em nenhum 

momento, sobre a melhoria da habitabilidade do 

conjunto para seus moradores, pois, conforme já foi 

apontado, esses sequer eram mencionados, estando 

todas as construções do conjunto destinadas para 

quaisquer usos que não fossem o habitacional. 

Paradoxalmente, como aponta a reportagem, Aziz 

Ab´Saber foi visitar a Vila Itororó em companhia de 

Décio Tozzi. 

É nesse contexto que Flávio Império foi convidado a 

participar do estudo do tombamento da Vila. A sessão 

ordinária de número 531, realizada em 7 de dezembro  

Figura 6 A nova vida para a Vila na gaveta: os jornais pressionam pela 
realização da Proposta de recuperação urbana de 1975. Fonte: 

Folha de S. Paulo, 19 de julho de 1981. 

Figura 7 Ab´Saber e Tozzi: diálogos 
sobre os rumos da preservação da Vila. 

Fonte: Folha de S. Paulo, 21 de 
novembro de 1982. 
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de 1982 no Condephaat17, 

marca o início de um 

longo processo de 

mobilização de dissensos 

em torno da 

patrimonialização da Vila 

Itororó. Opondo-se à 

tentativa do IAB/SP de 

naturalizar a Vila como um 

patrimônio cultural 

pertencente à memória de 

São Paulo e 

indiscutivelmente passível 

de tombamento, a ata 531, 

de cuja reunião participou 

Império, marcou o início 

de uma série de debates 

dos motivos pelos quais a Vila deveria ser tombada ou não e quais as implicações 

que a ação do poder público poderia trazer para aquele tecido urbano. A participação 

de Império era especialmente importante porque ele havia sido morador de uma das 

casas que compunham a Vila Itororó, na face voltada para a Rua Monsenhor 

Passalacqua. Segundo o cenógrafo, essa casa teria sido comprada por seu pai, 

Domingos Império18, havia cerca de trinta anos e, por conta disso, ela teria uma 

forte relação com a sua família. 

                                                 
17 Todas as informações sobre a participação de Flávio Império estão presentes na Ata 531 do 
Condephaat, de 7 de setembro de 1982. Interessante notar que, a despeito da importante participação 
de Império, essa ata não está nos autos do processo de tombamento n. 22.372/1982, da Vila Itororó. 
Também não há qualquer menção, nos autos, dessa participação de Flávio Império em 1982. O 
acesso a esse documento se deu no Acervo do Centro de Documentação para Consultas (CEDOC) 
do Conselho, porque já tínhamos notícia de que Império teria feito importante contribuição no 
processo de tombamento da Vila Itororó em seu início. 
18 Em 17 de maio de 1983, o Condephaat enviou comunicações a todos os proprietários dos diversos 
imóveis que compunham a Vila Itororó para avisá-los a respeito da abertura do processo de 
tombamento. Dentre os proprietários avisados, consta Domingos Império, enquanto morador e 
dono do imóvel localizado à Rua Monsenhor Passalacqua, número 47. Processo Condephaat nº 
22.372/1982, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, fl. 71. 

Figura 8 Império em sua casa na Rua Monsenhor Passalacqua. Fonte: 

www.flavioimperio.com.br. 
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O documento principal sobre o qual se debruçou a colaboração de Flávio Império 

foi a petição inicial de pedido de abertura do processo de tombamento, feita pelo 

IAB/SP. O seu primeiro apontamento era de que havia uma grave falha do Instituto 

no seu entendimento sobre o que seria a Vila Itororó em termos de propriedade. 

Como vimos, o IAB/SP justificou que o pedido pela abertura do processo de 

tombamento vinha, em larga medida, por conta da ameaça que o conjunto vivia 

diante do interesse de sua proprietária majoritária, a então Instituição Beneficente 

Augusto de Oliveira Camargo, de vender sua propriedade. Na realidade, tal 

Instituição era proprietária de apenas parte dos imóveis que compunham o 

conjunto. Talvez pelo fato de ela ser, naquele momento, a proprietária do palacete, 

entendido como a construção de maior destaque da Vila, o IAB/SP presumiu que 

todo o conjunto também a ela pertencia. 

Em maio de 1983, o Condephaat expediu diversas comunicações para informar 

sobre a abertura do processo de tombamento da Vila Itororó. Nesse momento, o 

Conselho notificou ao menos mais oito proprietários, para além da IBAOC, entre 

eles incluído Domingos, o pai de Flávio Império19. Podemos concluir, então, que a 

participação do cenógrafo, meses antes, foi importante no sentido de dar nova 

delimitação ao conjunto que estava sob análise para o tombamento: não apenas os 

imóveis da Instituição Beneficente comporiam a Vila Itororó, mas também outros 

imóveis, na mesma quadra, pertencentes a proprietários distintos20. 

                                                 
19 Além de Domingos Império, a relação entre proprietários e imóveis que o Condephaat desenhou 
no processo era a seguinte: Humberto Jansen – proprietário dos imóveis à Rua Monsenhor 
Passalacqua, 63 e 65 e à Rua Martiniano de Carvalho, 325 e 333; Brasiliana A. Figueiredo, proprietária 
do imóvel à Rua Monsenhor Passalacqua, 71, casa 2; Marilena Bittar Goulart de Andrade, proprietária 
do imóvel à Rua Monsenhor Passalacqua, 77; Geraldo Pomarico, proprietário do imóvel à Rua 
Monsenhor Passalacqua, 29; Maria Jansen, proprietária do imóvel à Rua Monsenhor Passalacqua, 55; 
José Braz Moura Fonseca, proprietário dos imóveis à Rua Monsenhor Passalacqua, 21 e 23; e Luiza 
Giancoli, proprietária do imóvel À Rua Monsenhor Passalacqua, 81. Processo Condephaat nº 
22.372/1982, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, fls. 62 a 
79. 
20 Há uma importante discussão sobre os perímetros da Vila Itororó. Se em 1983, nove proprietários 
foram notificados sobre o processo de tombamento – incluída aí a Instituição Beneficente Augusto 
de Oliveira Camargo – no momento da morte de Francisco de Castro, no início dos anos 1930, 
apenas duas construções do conjunto não teriam sido passadas para a IBAOC. Essa é a conclusão 
do trabalho de pesquisa de Sarah Feldman e Ana Castro, no contexto do projeto Vila Itororó 
Canteiro Aberto: “Menos de um ano após a morte de Francisco de Castro, salvo duas casas na entrada 
da Vila pela rua Monsenhor Passalacqua – doadas por Castro à sua companheira Máxima Trincheiro 
e à sobrinha Maria Luiza de Castro -, todo o conjunto passa às mãos de Augusto de Oliveira 
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Figura 9 Mapa fiscal do Setor 33, quadra 7. Todos os imóveis da Vila Itororó aí identificados, tanto aqueles pertencentes à 
Instituição Beneficente Augusto de Oliveira Camargo como os demais, pertencentes a distintos proprietários. Conferir a nota de 

rodapé 19 deste capítulo. Fonte: Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 40. 

 

                                                 
Camargo”, FELDMAN, Sarah, CASTRO, Ana, Vila Itororó: uma história em três atos, Série Cadernos, 
Canteiro Aberto Vila Itororó, no prelo. 
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Figura 10 Idem. Fonte: Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 41. 

 

Ainda sobre a questão da delimitação da Vila, Império trazia outra importante 

provocação: a de que o projeto da COGEP teria se limitado, sobremaneira, a olhar 

o conjunto isoladamente do seu entorno o qual, no seu entender, apresentava um 

contexto mais amplo de eixo do Vale do Itororó (Condephaat, Ata 531, p. 33 e 

seguintes). Nesse contexto, a Vila não seria uma construção excepcional, mas um 

exemplar do tecido urbano daquela região. O método construtivo dito imaginoso, 

atribuído a Francisco de Castro pelo reaproveitamento de materiais de demolição, 

não seria singular da Vila, mas algo cotidiano e necessário àquelas edificações: 

O tipo de arquitetura que o Benedito Lima de Toledo define como 
sendo um casarão, que é de utilização de restos de demolição 
(reaproveitamento), é praticamente a maneira de construir de todas as 
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casas. As lajes da cozinha e banheiro da minha casa são feitas de 
alvenaria de tijolos, se apoiam sobre pedaços de cano, sobre pedaços de 
trilho reaproveitados, sobre pedaços de madeira (Condephaat, Ata 531, 
p. 31 verso e 32). 

 

A Vila Itororó foi construída a partir dos anos 1910, e naquele momento São Paulo 

iniciava seu mergulho num crescimento vertiginoso, em que a demanda por 

materiais de construção civil se sobrepunha à oferta. O reaproveitamento de 

materiais, assim, não só era mais econômico, como também muitas vezes era a única 

alternativa para se empreender novas construções.   

Assim, levando-se em conta que tais características não eram específicas da Vila, 

Flávio Império denunciava que havia outras construções similares no entorno que 

não haviam sido focalizadas pelo projeto da COGEP e, consequentemente, pelo 

pedido de tombamento do IAB/SP21. Ele concluía que “se a gente estudar a região, 

ainda existem os sinais de como foi ocupada a área do ponto de vista urbanístico, e 

que o pedido se restringe ao eixo da Vila Itororó” (Condephaat, Ata 531, p. 34). 

Aziz Ab´Saber reiterou o posicionamento de Flávio Império, chamando a atenção 

para a necessidade de se pensar a preservação do patrimônio cultural a partir da ótica 

do tecido urbano. Nesse sentido, o Conselho relativizava a importância de se 

preservar edificações monumentais ou sacralizadas. O tecido urbano, enquanto 

testemunha do crescimento da cidade, era uma dimensão da cidade que se buscava 

preservar (Condephaat, Ata 531, p. 35 e 35 verso)22. 

                                                 
21 “O que eu percebo no pedido de tombamento, é que se teve em conta só o entorno mais próximo 
da Vila Itororó, e não, o tipo de ocupação da região em função desse eixo que era o Vale do Itororó. 
Por exemplo, na esquina da Monsenhor Passalacqua com a 23 de Maio, que não está assinalada no 
mapa que faz parte do estudo de tombamento, tem algumas casas da mesma época da Vila, e que 
apresentam características arquitetônicas muito especiais. A casa da esquina em particular, é um 
casarão de 2 andares e tem um altentrado voltado exatamente para o Vale do Itororó. Todas as janelas 
da casa, altentrado e o quintal que ainda tem ruinas que dá para perceber por dentro do tabique, 
voltados exatamente para essa região, que era a grande abertura. A rua não era a abertura, nem a Vila 
era a abertura, a grande abertura era o Vale. Essa casa, seguida da ruina de quintais, seguida de uma 
vilazinha de casinhas pequeninas muito semelhantes às da Vila Itororó, que a 23 de Maio cortou ao 
meio, essa Vila ficou só um lado da ala da casa e outro caiu, ala que atualmente está sendo vendida 
por um anúncio que inclui todas elas, um terreno grande que evidentemente vai ser levantado”, 
Condephaat, Ata 531, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, 
p. 33 verso e 34. 
22 A íntegra do comentário de Aziz Ab´Saber, sobre este ponto: “O espaço do entorno, eu acho que 
as apreciações do Flávio Império sobre a necessidade de nunca se estudar a gleba, como um fato 
intra Vila, são conciliações essenciais dentro do contexto urbanístico. Se a gente se ligar, o que se está 
construindo dentro de uma gleba de um modo intra, e não verificar os entornos, nós estamos 
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Havia, na fala de ambos, uma preocupação em se pensar o patrimônio cultural para 

além da edificação isolada, ressoando uma preocupação que vinha sendo discutida 

no campo. No âmbito internacional, essa preocupação vinha estampada já na Carta 

de Veneza, de 1964, e também na Declaração de Amsterdã, de 1975. Nessa, a maior 

preocupação era a de se pensar o patrimônio cultural como uma questão inserida 

dentro do planejamento urbano. Esse documento representava, então, um avanço 

em relação à Carta de Veneza, na qual já se entendia o bem cultural como não 

somente a construção isolada, mas o tecido urbano ou rural. O avanço do 

documento de 1975 se deu ao indicar que “a conservação do patrimônio 

arquitetônico deve ser considerada não apenas como um problema marginal, mas 

como objetivo maior do planejamento das áreas urbanas e do planejamento físico 

territorial”23. Para tanto, a Declaração exortava os poderes de âmbito local a 

colaborarem entre si no sentido de promover a proteção do patrimônio 

arquitetônico.  

À parte da delimitação do conjunto e da insuficiência de pesquisa de outras 

ocorrências similares à da Vila, Flávio Império fazia uma outra declaração 

importante: a proposta elaborada por Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo no 

âmbito da COGEP já estava, a seu ver, superada. No que dizia respeito ao uso então 

proposto para a Vila, Império denunciava a “interpretação altamente folclórica” que 

a proposta dava para o conjunto e para o contexto urbano no qual ele estava 

inserido. O cenógrafo se opunha a um entendimento de que a região era ocupada 

predominantemente por italianos, compreensão essa que, segundo ele, teria 

respaldado as destinações culturais propostas em 1975: restaurantes, pizzarias, 

belvederes, casas de teatro e ateliers de artistas.  

                                                 
perdendo tempo, porque exatamente a integração do espaço intra com o extra dá um contexto de 
integração dos bens culturais. Nesse sentido eu acho que ele [Flávio Império] fez um trabalho muito 
importante para nós, esclarecendo sobre algumas coisas relacionadas com a gênese dos acessos, com 
a gênese de outros agrupamentos similares que formam o conjunto maior que a Vila, ela toda”, 
Condephaat, Ata 531, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, 
p. 35 verso. 
23 Declaração de Amsterdã, 1975, p. 2, versão disponível em 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Amsterda%CC%83
%201975.pdf. Acesso em 23 de maio de 2016. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Amsterda%CC%83%201975.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Amsterda%CC%83%201975.pdf
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O documento de 1975 não citava a ocupação específica e predominante de italianos 

na região como argumento para justificar a destinação cultural proposta. A oposição 

de Império, então, não atacava um ponto específico (ou ao menos explícito) da 

proposta de Tozzi e Toledo, mas rebatia um entendimento bastante corrente do 

momento em que vivia a Bela Vista, a partir dos anos 1970: a de que o Bexiga teria 

sido, desde a sua gênese, um “bairro dos italianos, por excelência” (SÃO PAULO 

(município) / COGEP, 1974b: 2-27), e que ele teria perdido essa identidade, 

fagocitado por uma cidade em crescimento descontrolado, muito em função da 

migração que presenciava. Era a essa conclusão que chegava o Plano de renovação 

urbana da COGEP para a Bela Vista, feito em 1974, na mesma esteira da 

regulamentação do zoneamento da qual nasceu a proposta da COGEP para a Vila, 

em 197524. Tal compreensão era análoga e contemporânea às obras da prefeitura 

que promoveram uma paisagem “nipo” para a Liberdade, bairro etnicamente 

heterogêneo mas que seria, desde a década de 1970, decorado com postes, ladrinhos 

de calçadas, jardins e um grande portal (Tori) de inspiração japonesa com vistas a 

transformá-lo numa atração turística da cidade. 

Império questionava qual o entendimento de cultura que a proposta de 1975 se 

respaldava ao propor aqueles usos culturais em específico. No olhar do cenógrafo, 

tal proposta partia de uma concepção bastante restritiva e pequeno-burguesa de 

cultura, alienígena dos reais processos sociais que envolviam a Vila: 

A interpretação que se deu para essa área, a meu ver, é uma intepretação 
altamente folclórica, quer dizer pelo fato de ter sido uma ocupação 
principalmente de italianos, o que se prevê para isso são áreas 
destinadas a restaurantes, pizzarias, belvederes, que me parece de 

                                                 
24 Sobre o crescimento demográfico de São Paulo e sua relação com o intenso processo migratório 
que a cidade passa a presenciar, e suas consequências na Bela Vista, o estudo da COGEP para o 
bairro, de 1974, aponta o seguinte: “Observa-se que os subdistritos periféricos apresentam uma maior 
concentração populacional que os subdistritos centrais ou próximos ao centro. Este fato se atribui a 
volumes desiguais de migração entre os subdistritos, pois a população migrante, de forma geral, 
possui baixo nível de renda e procura localizar-se em áreas periféricas economicamente mais 
adequadas; e também, aos movimentos temporais dentro do espaço municipal, como a sucessão e a 
desconcentração. A sucessão se prende aos movimentos populacionais posteriores a um primeiro 
momento de migração e a desconcentração a movimentos populacionais de subdistritos centrais para 
fora do centro. O processo de sucessão é verificado no município de São Paulo quando se observa 
que antigos subdistritos que anteriormente eram denominados como bairros de determinada 
nacionalidade, como é o caso do Brás e Bela Vista, onde predominava um contingente italiano, são 
atualmente habitados por uma outra população, diferenciada culturalmente, a população nordestina”, 
SÃO PAULO (município) / COGEP, PR-016. Bela Vista: Plano de renovação urbana. São Paulo, 1974, 
p. 2-217 e 2-218. 
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interpretação errada do processo de vida da região. A região é altamente 
popular, e não mais habitada por italianos, mas por descendentes, a 
grande maioria de ocupantes dessa região nordestinos ou negros, quer 
dizer são as classes mais baixas, recém urbanizadas e que encontram 
nesses quartinhos, que custam quinze mil cruzeiros por mês, a 
possibilidade de morarem próximo ao centro e próximo à condução. 
Desocupar essa área, para espaço de lazer, para a pequena burguesia ir 
tomar cerveja e comer pizza no fim de semana, eu acho uma péssima 
interpretação do fenômeno dessa região. Uma outra destinação que eles 
[arquitetos responsáveis pela proposta da COGEP] previram foi a 
destinação das casas para ateliês de artistas, outra coisa que está 
completamente alienada, quer dizer entender cultura por aí é um 
absurdo (Condephaat, Ata 531, p. 31 e 31 verso). 

 

Assim como apontado por Marly Rodrigues, o posicionamento de Flávio Império 

reverberava o entendimento de que propostas de preservação no campo do 

patrimônio não poderiam se ater apenas ao passado do bem, mas à sua dinâmica no 

presente. De acordo com a autora, “Império invertia o sentido em geral impresso às 

análises dos patrimonialistas e chamaria a atenção para a dinâmica social e para a 

historicidade dos objetos culturais” (RODRIGUES, 2000: 123). Propostas de uso 

para a Vila deveriam, então, ater-se ao protagonismo do conjunto no espaço urbano 

no tempo presente, não se limitando a saudar uma conformação urbana de um 

passado que se perdera.  

Ademais, das colocações do cenógrafo, Rodrigues entendia estarem implícitas 

algumas noções de patrimônio cultural as quais, a nosso ver, conferem apenas em 

parte com o que foi defendido por Flávio Império no âmbito da sessão ordinária 

531 do Condephaat. Ao apontar que a dinâmica que envolvia a Vila Itororó naquele 

momento deveria ser levada em conta no momento da proposição de ações para a 

preservação do conjunto, Império atuava no sentido de defender que “a preservação 

não envolve apenas a consideração do passado, mas, sobretudo, a do presente”, 

conforme compreendido por Marly Rodrigues (2000: 123). Ao contrário daquilo 

apontado pela autora, no entanto, não acreditamos ser possível dizer que estaria 

implícito, na participação de Império, o entendimento de que “o tombamento não 

autoriza apropriações apenas para uso cultural; que o patrimônio tem um papel 

social mais amplo do que representar o passado” (RODRIGUES, 2000: 123). Isso 

porque não houve, por parte de Império, uma oposição ao uso cultural como um 

todo, mas apenas àquele proposto pela COGEP, o qual, segundo ele, teria se 
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originado de devaneios elitistas que propunham para a Vila usos que dessem conta 

de consagrar a aura nela observada de monumento arquitetônico representativo de 

determinado momento do passado de São Paulo.  

Flávio Império contrapunha a concepção de cultura apresentada pela proposta de 

1975 com o exemplo então recente do SESC Pompeia, o qual, por sua vez, também 

apresentava um uso cultural para o antigo complexo da Fábrica de Tambores:  

Realmente é um ponto de vista cultural, altamente discutível, apesar do 
aval do Niemeyer 25 e arquitetos considerados de alto nível, e que são 
responsáveis pelo projeto. Mas, a partir do que foi feito no SESC da 
Pompeia, já não dá mais para a gente pensar nesse tipo de bobagem, 
quer dizer já existe um marco de um certo tipo de ocupação de uma 
área de destinação pública, que não dá mais para a gente se perder em 
devaneios de pequenos burgueses (Condephaat, Ata 531, p. 32 verso e 
33). 

 

Havia a defesa de uma destinação pública para o conjunto da Vila, que desse conta 

de todas as contradições que ela apresentava no presente, num cotidiano envolto 

por uma população cada vez mais de baixa renda, que optava por habitar aquelas 

construções cada vez mais degradadas por estarem em localização central, com um 

amplo oferecimento de infraestrutura. Mas não havia um posicionamento de defesa 

em relação ao outro uso que se apresentava possível, e naquele momento existente, 

na Vila: o uso habitacional. Ao contrário, a ele Flávio Império atribuía, em grande 

medida, o largo processo de degradação que se processara no conjunto. 

Império concordava com o que a proposta da COGEP declarava em 1975: a de que 

a Vila Itororó estaria em rápido processo de deterioração. Em verdade, o cenógrafo 

ia mais longe e afirmava que aquela constatação de 1975 também já estava superada, 

uma vez que a degradação da Vila Itororó, que naquele momento era prevista e 

anunciada, já havia se consumado, estando as condições materiais do conjunto cada 

vez mais comprometidas. Segundo Império, a Vila era de uma “arquitetura 

extremamente inteligente e pobre” (Condephaat, Ata 531, p. 32), no sentido de 

empregar o mínimo necessário para que ela se mantivesse de pé. Justamente por 

                                                 
25 Império talvez fizesse referência à epigrafe de Niemeyer na revista Módulo, edição 61, de novembro 
de 1980, que validava a atuação de Tozzi como um todo e especialmente no caso da proposta para a 
Vila Itororó. 
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isso, ela não teria sobrevivido eficazmente à passagem do tempo e à modificação de 

seus usos – a qual, como será visto a seguir, dizia respeito à intensificação da divisão 

dos espaços construídos para abrigar novos moradores. 

Assim, eram dois os fatores, no entender de Império, que haviam levado a Vila 

Itororó à degradação. De um lado, a deterioração dos materiais construtivos da Vila, 

em função de sua localização, de seu material e da verticalização do seu entorno26. 

De outro, o uso habitacional feito, no seu entender, sem cuidado para com as 

condições materiais da Vila: 

Então a deterioração pode ser, daqui para a frente acelerada em seu 
ritmo, de degenerescência da arquitetura e de um tipo de ocupação 
precária, que é a sublocação de áreas de quintal, de pequenas 
construções feitas das formas mais precárias; o que vai minando ainda 
mais essa região, pelo excesso de utilização, por falta de cuidado, pois 
praticamente não são mais os proprietários que moram nessas casas, a 
exceção não chega nem a 5%. Então, já são casas, cujos usuários são 
pessoas que alugam a preço muito barato. São de características muito 
singelas, e se apresentam atualmente em condições péssimas, então os 
alugueis são muito baratos. Então, quem ocupa já não tem nenhum cuidado, 
isso quando se trata da própria pessoa que aluga. Agora, o que está 
acontecendo progressivamente é que quem aluga não mora, mas 
subdivide e subloca, daí o processo de degenerescência da arquitetura 
ser cada vez mais rápido e não ter praticamente nenhum nível de conservação” 
(Condephaat, Ata 531, p. 31 verso, grifos nossos).  

 

Império fazia referência a uma mudança de perfil dos moradores que ocupavam a 

Vila: com o passar do tempo, e com a singeleza das construções, o conjunto passou 

a ser ocupado cada vez mais por locatários e sublocatários, os quais moravam em 

espaços subdivididos dentro das construções do conjunto, por pessoas que não 

necessariamente eram as proprietárias. O aumento da procura pelo morar na Vila, 

em oposição às condições cada vez mais precárias de habitabilidade, se relacionava 

com o momento mais geral de crise habitacional pelo qual estava passando a cidade 

de São Paulo.  

                                                 
26 “(...) coisas que eles previram como degenerescência da arquitetura já ocorreram e estão num 
processo cada vez mais grave, pois toda arquitetura é feita de tijolo, e é em uma região extremamente 
úmida e baixa, que tem, inclusive, fonte de água natural, e a ocupação progressiva das áreas 
circundantes, por edifícios muito altos, causa problemas de insolação e, se o tijolo não seca, 
apodrece”, Condephaat, Ata 531, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, 
São Paulo, p. 31. 
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Esse processo, de acordo com Ana Castro e Sarah Feldman (no prelo), teria sido 

determinante na composição dos moradores da Vila Itororó a partir dos anos 1970. 

As autoras propõem que aquele momento foi marcado por um crescimento 

municipal exacerbado, que provocou e foi provocado por um forte movimento 

migratório, o qual, por sua vez, não foi acompanhado de um aumento da oferta de 

moradia na cidade. Nesse cenário, cresciam as autoconstruções habitacionais em 

loteamentos nas franjas da cidade (afastados de infraestrutura e equipamentos 

públicos) aliadas ao enfraquecimento da oferta de moradias de aluguel, graças ao 

processo iniciado pela Lei do Inquilinato de 194227. O acesso a habitação em área 

central passava a ser cada vez mais difícil, de modo que as populações de baixa renda 

se dispunham a viver em condições cada vez mais precárias, desde que próximas aos 

seus locais de trabalho. 

Apoiando-se neste mesmo cenário, Castro e Feldman identificam como o perfil dos 

moradores da Vila Itororó se transformou a partir dos anos 1970:  

Na renovação de moradores da Vila a partir da década de 1970 os novos 
inquilinos vêm dos bairros mais distantes. São migrantes intraurbanos 
que buscam naquelas casas morar perto do emprego, perto do 
transporte, perto dos serviços de educação, saúde, cultura. (...) O 
espectro de ocupações desses novos moradores, que se insere no leque 
de atividades do setor de serviços que se amplia em São Paulo, também 
não se distancia daquele dos moradores do período anterior. No 
entanto, para ter acesso à moradia de aluguel numa área que oferece as 
possibilidades de trabalho, escola, lazer, cultura, hospitais, comércio 
variado, essas mesmas categorias de trabalhadores moram em piores 
condições que os do período anterior. (...) a Vila não fica imune à crise 
habitacional e financeira que o país atravessa a partir da década de 1970 
(FELDMAN, CASTRO, no prelo). 

 

Sublinhe-se que esse movimento coincidia com a entrada da Vila na agenda do poder 

público, a partir dos documentos elaborados pela COGEP. Assim, o diagnóstico 

proposto por Flávio Império se relacionava com uma dinâmica mais ampla de 

degradação das moradias em áreas centrais. De todo modo, a reflexão acerca da 

pertinência de uma permanência do uso habitacional da Vila e, portanto, de seus 

                                                 
27 Sobre o contexto que antecedeu a Lei do Inquilinato, a própria Lei e as consequências que ela 
trouxe para o contexto da habitação social no Brasil, cf. BONDUKI, Nabil, Origens da habitação social 
no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. 6ª ed. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2011. 
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moradores, não foi trazida pelo cenógrafo e sim por Ulpiano Bezerra de Meneses, 

que naquele momento era conselheiro do Condephaat.  

As discussões acerca do que se deveria preservar da Vila, em termos de delimitação 

geográfica e importância histórica, levaram Aziz Ab´Saber a propor que o Serviço 

Técnico de Conservação e Restauro (STCR) do Condephaat instruísse o processo 

de tombamento da Vila com maiores informações sobre os “agrupamentos do 

entorno a diversos níveis de construções pertinentes a diversos níveis de tempo”, 

bem como sobre o histórico da transmissão de propriedade da Vila, a fim de 

compreender seus reais imóveis e limites (Condephaat, Ata 531, p. 35 verso). A essa 

proposição, acrescentou Meneses: “fica uma questão em aberto nessas sugestões 

que se faria ao STCR na tomada de instruções, é precisamente o impacto 

socioeconômico que o tombamento traria, e numa linha um pouco diferente desse 

devaneio folclórico” (Condephaat, Ata 531, p. 36 verso). 

A participação pontual de Meneses, naquele momento, trazia à baila questões caras 

à atuação do Condephaat, que estavam precisamente sendo discutidas naquele início 

dos anos 1980. Havia um movimento de revisão das práticas de preservação levadas 

a cabo pelo poder público até então, especialmente pelo SPHAN, as quais 

sobrevalorizavam a matéria e a forma dos bens tombados, associando-a a uma 

consagração do passado. Em oposição a esse entendimento, a preocupação com a 

preservação social era trazida por Meneses para o centro das ações patrimoniais, de 

modo a associar o patrimônio cultural à melhoria das condições de vida no presente.  

No âmbito da sessão ordinária 531, da qual participou Flávio Império, os 

conselheiros trouxeram para a discussão a limitação que o próprio instrumento do 

tombamento lhes impunha no sentido de se pensar as ações de preservação para 

além da preservação da matéria. Império provocou o Conselho sobre o que deveria 

ser preservado no caso da Vila Itororó: naquele momento, a maioria dos ocupantes 

do conjunto era de locatários e sublocatários, os quais teriam afetado 

substancialmente a materialidade da Vila. Império questionava, então, qual situação 

deveria ser preservada numa possível preservação do conjunto: aquela atual, que ele 
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denunciava, ou uma situação anterior, em que os proprietários representavam a 

maioria dos ocupantes do conjunto (Condephaat, Ata 531, p. 39 verso)? 28 

Flávio Império não deu nenhuma pista de qual seria seu posicionamento quanto à 

sua própria provocação, mas sua questão deixou uma seara de reflexão inovadora 

para o Conselho: era possível que o Condephaat, no âmbito de um processo de 

tombamento, discutisse sobre os usos pertinentes a serem desenvolvidos nos bens 

analisados? Sobre esse tema, o então conselheiro Paulo Affonso Leme Machado 

posicionou-se pela possibilidade do Condephaat limitar usos em bens tombados 

quando aqueles os “desnaturassem” (Condephaat, Ata 531, p 40)29.  

Foram, portanto, diversas as questões que a participação de Flávio Império suscitou 

e deixou em aberto no debate sobre as práticas patrimoniais do Condephaat como 

um todo, e na preservação da Vila Itororó em específico. As reflexões, sem um 

posicionamento consensual, indicavam para algo que se faria bastante presente no 

processo de tombamento da Vila, com a disputa em torno das concepções de 

patrimônio e as consequentes ações de preservação que tais concepções traziam para 

o espaço urbano. A degradação material do conjunto era denunciada, assim como 

também o era o risco de exclusão social caso o projeto da COGEP fosse levado a 

cabo. Ambos os objetivos, preservação material e social, aparecem em uma 

colocação de Aziz Ab´Saber. Nela, o então presidente do Condephaat também 

deixava latente o motivo pelo qual a Vila havia passado a ser de interesse dos órgãos 

de preservação: 

O tombamento de uma vila pobre de uma gleba que foi urbanizada ao 
Deus dará, pelos esforços empíricos de um cidadão que veio de zona 
do interior, que não era arquiteto, mas era um construtor nato, em cujo 
processo houve um reaproveitamento de materiais, pode dar origem a 
uma coisa extremamente simpática como a Vila Itororó. Nesse caso é 
preciso ter um pouco de cuidado sobre se convém tombar o conjunto, 

                                                 
28 A íntegra do comentário de Flávio Império, sobre este ponto: “É completamente diferente a 
relação do pequeno proprietário, da casa que ele mora e de uma casa que foi sublocada e super 
dividida. Quer dizer, até que ponto a gente respeita a situação atual? A gente leva em conta a situação 
atual como um fato a ser preservado, quer dizer tem muita coisa a ser discutida”, Condephaat, Ata 
531, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, p. 39 verso e 40. 
29 A íntegra do comentário de Paulo Affonso Leme Machado, sobre este ponto: “... é levantar para 
reflexão o problema da ordenação do uso. Até que ponto vai a limitação do uso de propriedade. 
Nesse sentido, o Condephaat pode opinar ou não para a condição de ser pensão, ser banco, de ser 
teatro, ser bar. Se isso vai desnaturar ou não o bem”, Condephaat, Ata 531, Acervo do Centro de 
Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, p. 40. 
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ver se convém e se vai deliberadamente prejudicar alguém de muito 
pouco recurso. [A Vila Itororó] é mais especial do que apenas um mero 
agrupamento de casinhas pobres. Então esse conjunto é um pouco 
diferente, como conjunto habitacional empírico. Mas atenção, é preciso 
não pensar de que nós estamos tombando uma “amostra de pobreza”, 
mas sim a amostra de um construtivismo feito com empirismo e com 
uma grande riqueza de imaginação (Condephaat, Ata 531, p. 36 verso a 
37 verso). 

 

O posicionamento de Aziz Ab´Saber estava marcado pela preocupação com as 

consequências do tombamento da Vila no tecido urbano e social, ainda que, ao 

mesmo tempo, enfatizasse os aspectos excepcionais que, antes, fizeram do conjunto 

objeto de interesse de Luís Saia na publicação Morada paulista. À sua ponderação 

sobre a conveniência do tombamento, Ulpiano Bezerra de Meneses propôs que 

todas as questões e dissensos em torno das políticas voltadas ao patrimônio cultural 

devessem ser balizadas pela ótica do desenvolvimento urbano e cultural. Somente 

tendo tal desenvolvimento como premissa, é que o valor dos bens poderia ser 

identificado e preservado (Condephaat, Ata 531, p. 40 e 40 verso). Meneses 

pontuava, assim, uma questão central que se colocava cada vez mais no seio das 

políticas públicas voltadas à preservação. 

 

 

CONDEPHAAT EM DEBATE: REFERÊNCIAS PARA UM PATRIMÔNIO PLURAL 

 

Data de 22 de junho de 1984 o primeiro documento técnico expedido no âmbito do 

processo de tombamento da Vila Itororó no Condephaat (Processo Condephaat nº 

22.372/82, fls. 93 a 95). Nele, a técnica Maria Cristina Wolff de Carvalho, do STCR, 

entendia que a Vila gozava de reconhecimento público quanto ao seu valor cultural 

o qual, somado às informações anexadas ao processo – que naquele momento 

resumiam-se, mormente, à petição inicial do IAB/SP, com plantas e recortes de 

jornais sobre o tema – era considerado suficiente para que o Conselho avaliasse 

sobre o tombamento da Vila.  No entanto, esse mesmo documento dava uma 

dimensão dos interesses mais imediatos que circundavam o tombamento: “(...) vê-
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se que, neste processo, estão em jogo, além da questão da preservação de um 

patrimônio cultural, os interesses particulares dos proprietários, interesses distintos 

dos atuais locatários” (Processo Condephaat nº 22.372/82, fls. 94). Essa afirmação 

trazia nova luz aos dissensos que pouco a pouco se descortinavam em torno da 

patrimonialização da Vila Itororó: além da oposição entre preservação material e 

preservação social, os agentes diretamente envolvidos e afetados pelo processo de 

tombamento apresentavam, entre eles, posicionamentos distintos sobre o destino 

do conjunto.  

Por parte dos proprietários dos imóveis em estudo para tombamento, mais 

especificamente por parte da Instituição Beneficente Augusto de Oliveira Camargo, 

havia uma resistência, ou um interesse que ia na contramão daquele processo. Como 

vimos, desde ao menos os anos 1970 ela buscava dar liquidez àquele patrimônio, e 

o tombamento da Vila representaria o congelamento de um possível capital. Da 

parte dos locatários e sublocatários, o tombamento nos moldes apresentados pela 

petição inicial do Condephaat e pelo projeto da COGEP de 1975 implicava na 

negação do seu uso para habitação, o que os obrigaria a se mudarem dali. Quanto a 

isso, não havia entre eles um consenso sobre o que seria melhor: se seria sair ou se 

seria permanecer morando na Vila.  

Uma notícia sobre o possível interesse da Instituição Beneficente de vender sua 

propriedade, veiculada proximamente ao momento em que de fato a Instituição 

anunciou a venda da Vila nos jornais, aponta para as tensões que habitavam nas 

relações entre proprietários, locatários e moradores de um modo geral: 

Os moradores da Vila Itororó – um dos marcos arquitetônicos de São 
Paulo, situado no bairro da Bela Vista – estão preocupados com as 
notícias de que a propriedade, em área de cinco mil metros quadrados, 
será vendida, em vez de ser recuperada conforme se cogitou durante 
muito tempo. A informação foi transmitida a uma moradora por um 
funcionário da entidade proprietária e, rapidamente, espalhou-se pelas 
dezenas de famílias que habitam a vila, quase toda transformada em 
cortiço. A imobiliária Umuarama, encarregada de receber os alugueis, 
negou, entretanto, a veracidade à versão, atribuindo-a à “boataria que 
sempre correu entre os inquilinos” (Folha de S. Paulo, Na Vila Itororó, 
tem-se sua venda, 22 de julho de 1981). 
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Naquela mesma notícia, Tercina da Cunha Amarond, que era moradora da Vila havia 

38 anos até aquele ano de 1981, declarava que, na tentativa de solicitar a troca de 

uma janela da sua casa junto à proprietária, foi surpreendida com a notícia de que a 

Instituição já vislumbrava a venda do conjunto, havendo cinco interessados na sua 

compra – entre eles duas imobiliárias. Também outros dois moradores prestaram 

declarações naquele momento à Folha de S. Paulo, dizendo-se preocupados com a 

possibilidade de terem que se mudar. Relembrando alguns detalhes da Vila, por eles 

considerada “sagrada”, Casemiro Cardoso e sua esposa Antônia, moradores da casa 

nove desde 1939, desabafavam: “Vou morrer de tristeza se tiver mesmo de sair 

daqui”.  

Ao documento elaborado por Maria Cristina Wolff de Carvalho, seguiu-se um 

parecer do arquiteto e então conselheiro do Condephaat Carlos Lemos, o qual 

deixava entrever o cenário mais amplo no qual estava inserida a análise do 

tombamento da Vila Itororó. Segundo ele, a inexistência de uma política consolidada 

e norteadora do órgão impedia que fosse feita uma análise a contento das 

informações que instruíam aquele processo de tombamento. Por conta disso, o 

conselheiro posicionava-se pela necessidade de se deixar em aberto a questão até 

que tal política fosse elaborada (Processo Condephaat nº 22.372/82, fls. 99 e 99 

verso).  

A despeito disso, Lemos apresentava uma breve análise do conjunto, declarando 

que  

Trata-se de uma produção popularesca encerrando certa dose de 
inventividade na colagem arquitetônica do edifício principal e certo 
interesse no espaço definido pelas outras construções convencionais. 
No entanto, ali não está expressa uma representatividade cultural e tão 
pouco uma excepcional criação artística (Processo Condephaat nº 
22.372/82, fls. 99 e 99 verso). 

 

Os critérios de representatividade e excepcionalidade, típicos da definição de 

patrimônio cultural do Decreto-lei 25, de 1937, foram mobilizados pelo arquiteto 

para colocar dúvidas quanto ao interesse pelo tombamento da Vila. Esse parecer, 

exarado em 10 de agosto de 1984, evidenciava um movimento pendular próprio 

daquele momento: havia um movimento de revisão e alargamento do discurso 
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teórico e conceitual sobre patrimônio (do qual o próprio Lemos fizera parte ao 

propor, com Benedito Lima de Toledo, a listagem inovadora que deu origem aos 

bens classificados como Z8-200) mas, na prática, os critérios mobilizados para 

preservação ainda se remetiam a noções de valor imanente, extraído da própria 

forma. Isso ficava claro no recorte com que Carlos Lemos fez aquela breve análise: 

a construção arquitetônica apresentava certa inventividade, mas não trazia 

representatividade ou excepcionalidade. O recorte permanecia na forma. 

O parecer de Carlos Lemos evidenciava uma lacuna, ou ao menos um espaço 

transitório, que existia naquele momento no Condephaat, reverberando um 

movimento mais amplo de revisão conceitual e prática das posturas 

preservacionistas hegemônicas consolidadas pelo SPHAN. Marly Rodrigues se 

debruçou sobre esse processo e suas consequências, especificamente no 

Condephaat, identificando atores e documentos, dentro do órgão, que buscavam 

consolidar esse movimento. O processo da Vila Itororó, iniciado em meio a um 

ambiente de discussões e mobilizações intensas dentro do Condephaat, é ele próprio 

um testemunho do citado movimento pendular que se dava naquele momento. A 

participação de Flávio Império na sessão ordinária 531 do Conselho, realizada em 

dezembro de 1982, refletia, segundo Rodrigues, “a sensível mudança de 

entendimento da ação preservacionista” (2000: 122). O processo de tombamento da 

Vila, nesse sentido, mostrava-se paradigma das discussões que tencionavam para a 

transformação e superação dos arraigados modos de se compreender e preservar o 

patrimônio cultural. 

O cenário que contribuía para a mobilização que se dava no Condephaat abarcava 

diversas iniciativas, em âmbito nacional e internacional. Daquelas desenvolvidas em 

território brasileiro, podermos citar as experiências dos Encontros de Governadores 

de Brasília (1970) e Salvador (1972), do Programa de Reconstrução das Cidades 

Históricas do Nordeste para fins turísticos (PCH, 1973-79), e da criação do Centro 

Nacional de Referência da Memória (CNRC, 1975). Cada uma delas, a seu modo, 

partia do consenso de que as práticas patrimoniais consolidadas estavam em grande 

medida superadas, seja pela sua incapacidade de realmente garantir a preservação 

dos bens culturais, por conta da ineficiência do instrumento do tombamento, seja 
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pela sua falta de representatividade com relação a uma sociedade em que se 

multiplicavam grupos e movimentos em busca de uma construção identitária 

autônoma. 

Esse contexto favorável à diversidade, aliado à vontade política de agentes públicos 

dentro dos órgãos de preservação, em específico, e do poder público, como um 

todo, permitiu que diversas experiências fossem alavancadas no sentido de se propor 

outras abordagens à preservação do patrimônio cultural. Marly Rodrigues cita as 

figuras de Aziz Ab´Saber e de Antônio Augusto Arantes as quais, quando 

presidentes do Condephaat, propuseram novas metodologias para se pensar a 

preservação. Além da já citada atuação de Ab´Saber, podemos mencionar o papel 

articulador de Arantes naquele momento. Em sua gestão na presidência, propôs o 

aperfeiçoamento do trabalho do serviço técnico do órgão, culminado no seminário 

Cultura, patrimônio e preservação30. Sobre os frutos desse evento, aponta a autora: 

As discussões desenvolvidas resultaram na ampliação do entendimento 
sobre a importância de diversos aspectos envolvidos nas mais recentes 
posturas internacionais sobre o patrimônio, marcando no STCR a 
superação, do ponto de vista intelectual, da história da arquitetura como 
referência básica para a seleção do acervo tombado (2000:128). 

 

Criava-se, então, um entendimento de que os critérios para a decisão pelo 

reconhecimento de bens culturais não mais poderiam ser fundamentados 

exclusivamente em análises sobre seus aspectos formais ou originais.  

Estabelecendo como meta a aproximação entre o Condephaat e a sociedade 

(RODRIGUES, 2000: 129), Antônio Augusto Arantes promoveu experiências de 

preservação em que eram construídos fóruns para que a população participasse do 

processo de tombamento dos bens que lhe diziam respeito no seu cotidiano. Marly 

Rodrigues cita os casos de Bananal e Santana do Parnaíba como casos exemplares 

dessas iniciativas31. Especificamente sobre esse segundo caso, a autora aponta que 

                                                 
30 O material produzido neste seminário resultou em importante publicação: ARANTES, Antônio 
Augusto, Produzindo o passado: estratégias de construção do patrimônio cultural. São Paulo: Editora Brasiliense, 
Secretaria de Estado da Cultura, 1984. 
31 Segundo a autora, o material de ambas as experiências pode ser encontrado no Centro de 
Documentação do Condephaat, RODRIGUES, Marly, Imagens do passado: a instituição do patrimônio em 
São Paulo, 1969-1987. São Paulo: Editora Unesp, Imprensa Oficial do Estado, Condephaat, FAPESP, 
2000, p. 129 e 132. 
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ele evidenciou a “falência do modelo preservacionista baseado em critérios da 

história da arquitetura e da história nacional”, deixando clara a necessidade de que 

as ações de preservação se preocupassem em focar na “dinâmica das relações entre 

os moradores e os significados por eles atribuídos às manifestações da cultura local” 

(2000: 131 e 132). 

Estas experiências alimentaram diversas propostas, desenhadas pelos quadros do 

Condephaat, para que ele estabelecesse novas e alargadas bases para sua atuação na 

preservação do patrimônio cultural. Conforme notado por Marly Rodrigues, no 

entanto, tais propostas não tiveram desdobramentos práticos no cotidiano do 

trabalho do Condephaat, porque considerá-las e validá-las implicaria em “romper 

com as bases conceituais da ação preservacionista, a história-memória oficial e a 

história-memória da arquitetura, substituindo-as pelo conceito de memória coletiva” 

(2000: 132). E isso levaria a transformações nos próprios quadros do órgão, com 

uma restruturação de funções e métodos.  

Entregue em junho de 1984 ao então secretário estadual de cultura Jorge da Cunha 

Lima, o documento Diretrizes para a formulação de uma política de atuação do Condephaat, 

elaborado pelos técnicos e conselheiros do Condephaat (RODRIGUES, 2000: 133) 

apresentava o debate amadurecido alcançado pelo órgão, depois de diversas 

tentativas de propostas de reorganização enviadas ao poder público estadual. Havia 

nele claro posicionamento por um conceito alargado de patrimônio cultural, o qual 

deveria ser entendido como do “domínio da produção do sentido”, enquanto 

“produto das relações sociais e vetor dessas mesmas relações”. Nessa compreensão, 

não seria possível se falar em “patrimônio cultural oficial” ou em critérios fixos de 

identificação e seleção (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 387). 

Ao trazer as relações sociais para o centro da produção e fixação dos valores dos 

bens culturais, o documento Diretrizes reconhecia a necessária diversidade do 

patrimônio, relativizando o lugar da autoridade e expertise técnica típica das práticas 

patrimoniais hegemônicas. A identificação e definição das referências dos bens 

culturais poderiam ser feitas a partir de um “conhecimento cientifico” que 

promovesse o “estudo dos contextos de produção e consumo de bens culturais”. 

Ao Condephaat caberia, privilegiadamente, a análise dos bens ligados à cultura 
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material, entendida como o suporte físico do sentido (Processo Condephaat nº 

22.372/82, fl. 387). 

Abandonada a noção de que o patrimônio derivaria de critérios fixos e pré-

definidos, a constituir um rol da “cultura oficial”, o documento reconhecia o aspecto 

subjetivo e político do campo, inclusive enquanto instrumento de cidadania: 

O patrimônio cultural funciona como o eixo privilegiado de identidade 
social e, portanto, como enriquecimento da qualidade de vida pela 
dimensão política que a consciência histórica permite (pólis-cidade 
governada por seus cidadãos). Nessa linha, o objetivo final da ação 
relativa ao patrimônio cultural deveria ser a reapropriação do sentido 
pleno da cidadania, pela contribuição específica que pode ser trazida 
pela prática cultural (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 388). 

 

Enquanto guardião dos bens culturais, o Estado deveria agir por meio da 

identificação, proteção e valorização do patrimônio. A identificação demandaria 

uma pesquisa aprofundada, abarcando uma multiplicidade de disciplinas: 

antropologia, história, sociologia, arquitetura, urbanismo, geografia, dentre outras. 

A proteção deveria ser dividida em proteção física (entendida como a preservação e 

o restauro), legal (abarcando a regulamentação do direito de propriedade e a 

fiscalização) e social (abarcando essencialmente o uso). Já a valorização seria o 

último papel do tripé de atuação do Estado. Segundo o Diretrizes,  

trata-se do uso, não agora como forma de conservação, mas na 
justificativa social da proteção. É absolutamente fundamental associar 
tais usos ao quotidiano e ao universo do trabalho, pois o que, em última 
análise se pretende é introduzir qualidade de vida e não compartimentá-
la em níveis (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 389). 

 

Havia, então, um profundo interesse em trazer para o centro da prática patrimonial 

a preocupação com a preservação social, que se enraizava em ações e reflexões que 

vinham sendo acumuladas em São Paulo desde a década anterior.  

Ulpiano Bezerra de Meneses, que era conselheiro do Condephaat à época da 

elaboração do Diretrizes, epigrafara, anos antes em artigo publicado na revista CJ 

Arquitetura, a seguinte citação de Píer Luigi Cervellati: “Não há preservação fora da 

preservação social” (MENESES, 1978: 45). Meneses, arqueólogo e docente do 

Departamento de História da FFLCH/USP, era figura central no âmbito paulista 
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do movimento de alargamento dos conceitos e práticas voltadas ao patrimônio e sua 

atuação como conselheiro do Condephaat desde 1975 favorecia a divulgação de suas 

ideias no órgão e a interação do meio preservacionista com a USP. A já mencionada 

presença de Hugues de Varine-Bohan (ver capítulo 1) no curso de 1974 da FAU foi 

um dos resultados da ação de Meneses em parceira com seus colegas docentes da 

FAU na renovação conceitual que se difundia desde a década de 1970. 

Em entrevista concedida a Luciana Quillet Heymann e Aline Lopes de Lacerda, em 

março de 2011, Meneses mencionou que também o contato com Cervellati e sua 

obra foi, de fato, um marco na transformação do debate sobre patrimônio cultural 

nos anos 1970: 

Houve depois uma segunda edição desse curso [o já citado de 
especialização em conservação e restauro do patrimônio cultural], já 
com a intervenção do Condephaat, e a gente trouxe de Bolonha o Píer 
Luigi Cervellati. Bolonha, eu acho, é a cidade mais representativa de 
uma nova mentalidade na renovação urbana daquelas cidades 
destruídas ou bombardeadas durante a guerra. (...) e Cervellati dizendo: 
‘Ou se legitima dessa forma ou não tem sentido’” (HEYMANN, 
LACERDA, 2011: 427). 

 

Ulpiano Bezerra de Meneses fazia referência ao projeto de recuperação do centro 

histórico de Bolonha, iniciado nos anos 1960. Junto com a experiência 

contemporânea da Lei Malraux na França (Lei 62.903, de 4 de agosto de 1962), 

Bolonha compunha o espectro de referências internacionais de novas metodologias 

de práticas do campo do patrimônio. Ambas as experiências se debruçavam sobre 

o tema partindo do recorte do tecido urbano: Malraux falava em “setores 

salvaguardados” (secteurs sauvegardés)32 e Bolonha detinha-se sobre o conjunto do 

                                                 
32 “Art. 1º. Setores denominados ‘setores preservados’, quando estes apresentam caráter histórico, 
estético ou de natureza a justificar a conservação, a restauração e a valorização de todo ou parte de 
um conjunto de imóveis, podem ser criados e delimitados: 1) por portaria conjunta do Ministro de 
Assuntos Culturais e do Ministro da Construção, após parecer favorável ou proposta da ou das 
comunas interessadas; 2) por decreto deliberado em Conselho de Estado, no caso de parecer 
desfavorável da ou de uma das comunas interessadas. Nos setores preservados é estabelecido, por 
decreto deliberado em Conselho de Estado, um plano permanente de preservação e valorização”, 
SPHAN, FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA, Restauração e revitalização de núcleos históricos. 
Análise face a experiência francesa. Brasília, 1980, p. 61. 
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centro histórico da cidade. As 

metodologias dessas duas 

políticas de preservação, no 

entanto, eram bastante distintas. 

Em linhas gerais, a Lei Malraux, 

ainda vigente, funcionava em 

etapas sucessivas: primeiro, havia 

a identificação de manchas que, 

por seu caráter histórico e 

estético, seriam definidas como 

setores salvaguardados. Essa 

seleção poderia se dar a partir de 

decisão do prefeito da cidade 

onde se localizava o setor, no caso 

da comunidade respectiva estar 

de acordo com a identificação, ou 

a partir de decreto do Governo, 

caso houvesse divergência por parte dessa mesma comunidade. Feita a delimitação, 

deveria ser elaborado um “Plano Permanente de Preservação e Valorização” por um 

arquiteto encarregado, com vistas à conservação do aspecto geral existente no setor 

salvaguardado (PERRIN, 1980: 19). A partir desse momento, os imóveis que 

compusessem o setor seriam examinados um a um, a fim de se decidir quais seriam 

ou não preservados, compondo o perfil de interesse daquele setor salvaguardado. A 

partir desse momento, seriam iniciados os trabalhos de restauração ou renovação 

urbana. 

Um ponto importante da Lei Malraux dizia respeito ao suporte financeiro dado pelo 

Estado nesse processo de restauração. Ele poderia vir de duas formas: ou por meio 

de intervenção direta, com o pagamento estatal de certas obras; ou por meio de 

incentivo aos proprietários dos imóveis de interesse para restauração, com a 

concessão de bonificações, empréstimos e incentivos fiscais (PERRIN, 1980: 19). 

Nesse segundo caso, havia, muitas vezes, a formação de sociedades de proprietários, 

Figura 11 Cervellati traz suas relfexões ao Brasil. Capa da revista 

Projeto, de dezembro de 1980. 
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as quais davam maior poder de diálogo e barganha junto ao poder público. Sobre 

esse processo, aponta Jean-Bernard Perrin33: 

As sociedades criadas para a renovação de setores preservados ou de 
um bloco no interior de um setor preservado fazem uma estimativa 
orçamentária. Do lado das despesas constam aquisição, evicção e 
realojamento dos locatários; demolição, remanejamento, construção e 
estudos. Como receita aparecem as bonificações de demolição e a 
revenda de determinados locais. O passivo é sempre maior do que o 
ativo. A diferença é coberta pelo Estado (1980: 19 e 20). 

 

Havia, então, nesse processo, um claro favorecimento de proprietários privados por 

meio de investimentos públicos, o que se justificava pelo interesse público pela 

preservação de tais imóveis. As propriedades restauradas passavam a vivenciar um 

intenso processo de valorização imobiliária, fruto não só das reformas por que 

haviam passado, como também das melhorias trazidas para a mancha urbana como 

um todo, promovidas pelo poder público. Uma das externalidades mais 

contundentes observadas nesse processo dizia respeito à expulsão dos antigos 

moradores dos setores salvaguardados, em sua grande maioria compostos por 

populações de baixa renda que não teriam capacidade de pagar os alugueis mais 

elevados, frutos da valorização. Como pontua Perrin, “ao proprietário cujo imóvel 

tivesse sido modernizado era facultada a possibilidade, muito natural aliás, de 

aumentar o aluguel” (1980: 20). Aí habita uma questão central à política de 

preservação instaurada com a Lei Malraux, nas palavras de Waclaw Ostrowski: 

La “loi Malraux” a pour finalité la protection des ensembles historiques. 
Ele ne s’intéresse guère aux personnes qui les habiteront après la fin des 
travaux de mise en valeur. Elle assure bien un dédommagement à ceux 

                                                 
33 Arquiteto e então conselheiro do Ministério da Cultura e do Meio Ambiente da França, Jean-
Bernard Perrin foi convidado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela 
Fundação Nacional Pró-Memória, para proferir palestra no Seminário de Restauração e Revitalização 
de Núcleos Históricos, realizado entre os dias 15 e 16 de agosto de 1978, no Rio de Janeiro. Sua 
apresentação intitulava-se “O exemplo francês da proteção, do planejamento e da valorização do 
patrimônio histórico urbano”. O material referente à sua palestra, aí incluídos sua fala e os debates 
que se seguiram com os participantes do Seminário, foi todo reunido em publicação do Ministério 
da Cultural de 1980. Trata-se de uma das poucas obras em português encontradas que se debruçam 
mais detalhadamente sobre a experiência da Lei Malraux na França. Com relação aos participantes 
do Seminário, havia entre eles importantes agentes do campo do patrimônio cultural daquele 
momento, dentre eles figuras que se relacionaram de alguma forma com o caso da patrimonialização 
da Vila Itororó. Podemos citar Renato Soeiro, então presidente do IPHAN, Paulo Ormindo de 
Azevedo, da Faculdade de Arquitetura da UFBA e Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, ambos 
então conselheiros do Condephaat, SPHAN, FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA, 
Restauração e revitalização de núcleos históricos. Análise face a experiência francesa. Brasília, 1980, p. 9 e 10. 
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qui sont obligés de quitter les immeubles à restaurer, mais cela ne résout 
pas la question, si l’ont veut que la plupart d’entre eux restent sur place 
une fois les travaux de mise en valeur terminés, ou tout au moins que 
les maisons rénovées soient accessibles à différents groups sociaux 
(1976: 323). 

 

A preocupação central dos trabalhos vinculados aos instrumentos da Lei Malraux 

dizia respeito à preservação material dos imóveis entendidos como interessantes à 

preservação, dentro do setor salvaguardado. Ainda que houvesse uma colaboração 

por parte do Estado para que os locatários fossem realocados durante as obras de 

restauro, a sua volta ao imóvel restaurado muitas vezes não se dava, porque seus 

alugueis tornavam-se inacessíveis – tanto por conta da valorização fruto da melhoria 

dos aspectos materiais da construção, quanto pela diminuição da oferta de 

residências mais simples, fruto do processo de “curetagem” pelo qual passava o 

setor. Por meio dessa técnica, “os imóveis de qualidade secundária merecem menor 

atenção, e sua destruição é por vezes defendida a fim de realçar construções mais 

importantes no plano da história da arte” (PERRIN, 1980: 17). 

 

 

 

 

 

 

O secteur sauvegardé do Marais, como o primeiro delimitado em Paris, pode ser 

considerado um caso paradigmático para se analisar as externalidades da Lei Malraux 

Figura 12 Exemplo de 
curetagem realizada em 
Paris em 1942. 
Método de valorização 
de grandes construções 
arquitetônicas que seria 
replicado nos trabalhos 
sob a Lei Malraux, no 
setor salvaguardado do 
Marais. FONTE: 
GUILLAUME et. 
al., 2015: 52. 
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no tecido urbano34 O bairro era um dos mais densos demograficamente na Paris em 

meados do século XX (GUILLAUME, 2015: 11), conhecido como um local de 

criminalidade e insalubridade (SCHEPPE, 2015: 20). Sobre a dinâmica interna do 

bairro, que teria se desenvolvido intramuros, alheio às transformações urbanas que 

Paris testemunhava desde o século XIX, Wolfgang Scheppe aponta que o Marais 

era formado por uma combinação de habitações modestas e de pequenos trabalhos 

e artesãos. Sua população era composta, de um modo geral, por imigrantes, por 

judeus vindos do Leste Europeu e do Norte da África e por vítimas empobrecidas 

dos processos de desindustrialização por que já passava a França (2015: 21).  

O modelo de desenvolvimento do espaço urbano francês, com planificações 

geométricas e em grid, servia a uma necessidade do Estado de estabelecer uma ordem 

e um modelo de vigilância sobre a cidade. O modelo de ocupação do Marais se 

encontrava em oposição a essa necessidade. As noções de nocividade e delinquência, 

associadas ao discurso pela preservação do patrimônio arquitetônico, foram então 

mobilizadas como argumentos para promover a renovação urbana do Marais, 

favorecendo interesses econômicos e políticos mais amplos (SCHEPPE, 2015: 20). 

No que dizia respeito à valorização do bairro, os esforços se concentravam no seu 

potencial imagético, a partir do seu arcabouço de fachadas e do seu caráter pitoresco: 

Il n’est pas suprenant, em conséquence, que les efforts de valorisation se 
soient d’abord concentrés sur les façades noircies par la poussière de 
charbon. Si le quartier était si précieux, c’était du fait de son potential 
d’image, de son caractère pitoresque et non de la sous-culture que vivait en 
son sein, et dont il était devenu le dernier refuge (SCHEPPE, 2015: 21). 

 

Para Wolfgang Scheppe, nos trabalhos de restauração do Marais o princípio da 

rentabilidade era baliza central, o que levava a uma sobreposição da preservação 

material sobre a preservação social. Nessa dinâmica, o que interessava ser protegido 

não era o presente, ou seja, o seu cotidiano e os seus modos de habitar, mas o que 

o autor chama de “représence”, como uma midiatização da vida em sua natureza 

indireta (2015: 21).  

                                                 
34 “PARIS. LE MARAIS. En 1965, Paris a reçu son premier ‘secteur sauvegardé’ : le Marais. Couvrant 
126 hectares, avec ses 80.000 habitants, il est un des plus grands de France. 75% des immeubles y 
datent d’avant 1870, dont beaucoup des XVIIe et XVIIIe siècles”, OSTROWSKI, Wacla, Les 
ensembles historiques et l’urbanisme. Paris : Centre de Recherche d´Urbanisme, 1976, p. 324. 
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Figura 13 Sim à restauração, não às expulsões! A partir de 1975, diversos movimentos começam a se mobilizar contra os 
processos de expulsão e gentrificação ocorridos no Marais. FONTE: GUILLAUME et. al., 2015: 148. 

Scheppe aponta dois passos que teriam sido basilares para construir o caminho para 

a proteção do Marais nesses termos de exclusão de seus habitantes originários e de 

valorização do bairro por meio principalmente do restauro das fachadas. Primeiro, 

haveria a construção do Marais como um ensemble – como um conjunto coeso, 

provido de homogeneidade e objetividade, favorecendo a valorização de seus 

aspectos formais35. Em segundo, haveria a mobilização de um discurso do “arcaico 

                                                 
35 “De la même façon, dans le paysage urbain, ce n’est qu’en vertu d’un gôut subjectif qu’un ensemble 
en vient à former une unité supposée. Pour autant, il ne constitue rien r’unitaire, rien d’identique. 
John Ruskin désignait cette projection de la subjectivité sur l’objet par l’expression pathetic fallacy et 
c’est bien à cela que nous avons affaire en l’espèce : l’ensemble est une conception, apparue 
tardivement, de l’idéal de protection des monuments. Initialment, il servait uniquement, par 
opposition à l’environnement architectural plus ancien, souvent sacrifié au passage, à désigner la 
singularité mise au jour des monuments faisant la gloire national. Le terme n’est qu’une construction 
du jugement esthétique qui fait abstraction de l’hétérogénéité bien présente dans l’histoire de l’art. Ce 
qui est ainsi isolé comme une unité urbaine cohérente ne l’est qu’en vertu d’un point de vue subjectif 
qui, ayant fini par se figer sous forme d’image, réifie une relation subjective à la caractéristique des 
constructions. (...) C’est ainsi qu’il parvint à imposer son objetcif, à savoir, remodeler un lieu iconique 
en un représentation immaculée de son idéal, afin d’en faire le plan de construction d’un Marais de 
deuxième ordre. Celui-ci s’éleva au-dessus des décombres laissés par les expulsions forcées. El le 
Marais devint un jolie vue”, SCHEPPE, Wolfgang, L´invention de l´image de la ville – notes surte les 
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derrotado pela história” para a criação de um ideal de Marais que serviria como 

atração turística. Nesse segundo caso, tratava-se de um discurso paradoxal, porque 

criava mitos sobre o Marais baseados em sua história e em seus modos de vida e de 

habitar, mas sem que o Marais continuasse inserido no cotidiano desses habitantes 

originários. Eles seriam expulsos para que o ideal de Marais pudesse ser explorado 

como negócio36 (2015: 22). 

Pensando na tensão entre preservação material e preservação social, Bolonha 

representava a outra ponta do espectro de referências internacionais de preservação 

dos anos 1960 que se difundiam em São Paulo a partir da década de 1970. As 

reflexões trazidas pela experiência podem ser bem resumidas por Píer Luigi 

Cervellati: 

Do ponto de vista cultural o plano era importante, mas teria sido 
insuficiente se a conservação fosse apenas uma obra física. Naquela 
época, havia em toda a Itália um modismo explorado pelos 
especuladores imobiliários, que eram as restaurações de casas antigas 
para uso da elite. A grande diferença do plano de Bolonha foi a 
realização da recuperação do centro histórico com um sentido popular. 
Porque julgávamos que não seria possível realizar a conservação física 
sem a conservação social. Demos uma reviravolta. Normalmente nas 
cidades os centros são lugares de bancos, lojas de luxo, edifícios caros. 
As atividades pobres, especialmente o trabalho artesanal, são jogadas 
para as periferias e cada vez vão se afastando mais na medida em que 
as cidades crescem. Eu entendo que isto é o mesmo que jogar fora da 
cidade a sua verdadeira cultura. Em Bolonha, o centro histórico foi 
recuperado para servir, justamente, de habitação para as populações 
mais pobres e como local do comércio artesanal (Revista Projeto, 
Cervellati: cidades modernas são mais velhas que as cidades históricas, 
dez. 1980). 

 

Ao contrário do que era praticado a partir da Lei Malraux, e mais especificamente 

no caso do bairro do Marais, o plano de restauração do centro histórico de Bolonha 

tinha como preocupação central pensar na sua preservação social, entendida como 

                                                 
métamorphoses du Marais, , in GUILLAUME, Valérie, MELBYE, Stella (orgs.), Le Marais en 
heritage(s). Paris: Paris Musées, 2015, p. 22. 
36 “Il est rare que le regard touristique chargé de préjugés soit deçu, car les propriétaires de l’objet de 
sa curiosité respectent et partagent son point de vue et font tout pour le construire comme 
choisification ex post. L’idéal est en réalité l’objet de sa propre exploitation lucrative”, SCHEPPE, 
Wolfgang, L´invention de l´image de la ville – notes surte les métamorphoses du Marais, , in 
GUILLAUME, Valérie, MELBYE, Stella (orgs.), Le Marais en heritage(s). Paris: Paris Musées, 2015, p. 
22. 
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a manutenção dos moradores nos locais restaurados, bem como na introdução de 

novos moradores dentre as camadas sociais menos favorecidas, além de idosos e 

estudantes. Era o diálogo entre preservação material e preservação social, citado por 

Ulpiano Bezerra de Meneses. 

O plano para renovação do centro histórico de Bolonha foi aprovado em 196937, 

depois de uma série de debates. Ele contava com dois eixos basilares. De um lado, 

a pesquisa histórico-tipológica das construções da cidade, a partir de referências 

documentais. De outro, a participação democrática, com a descentralização do 

poder de decisão por meio dos Conselhos de Bairro. Estes seriam eleitos pelas 

assembleias de bairro. O Conselho, por sua vez, elegeria seu presidente, o qual 

passaria a atuar como um “oficial de governo”, trabalhando de comum acordo como 

um “adjunto do prefeito”. Segundo Marlene Suano, a descentralização seria não 

apenas burocrática, mas também política. Por meio da participação da comunidade, 

“o plano de Bologna nasceu como instrumento orgânico para não apenas restaurar 

e conservar o centro histórico como, também, resolver os problemas da cidade e 

dos cidadãos” (SUANO, 1982: 48). 

A proposta pensada para Bolonha era inovadora à medida em que propunha uma 

análise do estado de degradação do centro histórico e da marginalização das classes 

menos favorecidas, a partir de uma crítica do próprio sistema de desenvolvimento 

econômico italiano e suas consequentes tendências na ordenação do território. 

Segundo Cervellati, o estado de abandono e marginalização do centro histórico 

bolonhês se devia à produção sempre crescente de novas construções e à 

concentração de instalações produtivas no ambiente urbano. Nesse contexto, 

Bolonha teria se constituído a partir de uma expansão radial, com um uso cada vez 

mais ocioso das estruturas centrais. 

Afirmando que “la muerte de las estructuras urbanas preexistentes empieza con el 

proceso de expansión de la ciudad” (CERVELLATI, 1976: 2), o autor deixava claro 

                                                 

37 O Plano de Bolonha foi adotado pela municipalidade em 21 de junho de 1969 e foi aprovado pela 
Junta Provincial Administrativa em 20 de novembro do mesmo ano. Em 1971 ele foi aprovado pela 
Administração Regional, tendo recebido voto favorável do Conselho Superior do Ministério de 
Obras Públicas, CERVELLATI, Pier Liugi, Bolonia: política y metodología de la restauración de centros 
históricos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1976, p. 18. 
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que o estado de degradação do centro histórico estava intrinsecamente ligado ao 

modelo econômico que regia as cidades. Pensar na requalificação do centro passava, 

então, por um posicionamento crítico frente os modelos de desenvolvimento 

econômico vigentes – “de aquí se deduce que no se puede definir una política del 

‘centro histórico’ autónoma y marginada de la política económica y territorial más 

general” (CERVELLATI, 1976: 1). A renovação urbana proposta pelo Plano 

buscava, então, romper com os modos tradicionais de produção do espaço urbano 

e com o sistema de acumulação de capital nas cidades. Para tanto, era necessário 

conter a expansão urbana e renovar o patrimônio edificado existente, junto com a 

realização de serviços e dotações sociais em todo o território (CERVELLATI, 1976: 

12). 

Os eixos propostos pelo Plano inovavam ao conter a expansão da indústria da 

construção e ao destinar os imóveis restaurados e saneados aos grupos sociais que 

já o habitavam, “a los cuales, por el contrario, hasta ahora generalmente, siempre se 

les ha asignado, en operaciones análogas, los barrios más periféricos” 

(CERVELLATI, 1976: 12). Essa decisão partia da própria premissa dos 

planejadores urbanos de Bolonha daquele período, de que a moradia não poderia 

ser vista como um bem de troca, em que os proprietários poderiam se utilizar das 

construções para fins especulativos e de acumulação de capital. A opção do Plano 

era pela habitação enquanto bem de uso e como serviço social a ser prestado pelo 

Estado (CERVELLATI, 1976: 12). Sublinhe-se que o poder municipal de Bolonha 

vinha sendo tradicionalmente ocupado pelo Partido Comunista desde 1945, algo 

que ajuda a compreender a opção por enquadrar a moradia como bem de uso. 

Tratava-se, portanto, de posicionamento político, como não deixava esconder Píer 

Luigi Cervellati: 

El aspecto calificador de la política de la ciudad – integrada con las 
actividades económicas y funciones de relación – es el de asegurar la 
disponibilidad de alojamientos, equipados con servicios aceptables a las 
clases y grupos más marginados. Ésta no es una decisión de carácter 
paternalista, sino político. Es el concepto de la vivienda como servicio 
social; el derecho a la ciudad de los marginados, de los ‘segregados’ del 
proletariado; el derecho a su propia gestión, a la efectiva democracia de 
base, a una distribución equitativa de los bienes y de los servicios 
(CERVELATTI, 1976: 3). 
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O Plano inovou ao colocar a problemática da revitalização do centro histórico como 

algo intrinsecamente ligado ao tipo de desenvolvimento econômico que regia as 

cidades italianas. Ao propor as metodologias de restauro, no entanto, não houve um 

avanço no sentido de se discutir quais valores se queria preservar no conjunto de 

bens edificados do centro. É certo que toda essa região era compreendida como um 

organismo unitário, o que abria espaço para a valorização de construções que não 

somente aquelas consideradas monumentais. Mas o ripristino, ferramenta de restauro 

proposta pelos planejadores bolonheses, apresentava algumas limitações para a 

noção de patrimônio como bem estratificado, acumulador de tempos e de 

manifestações materiais.  

Essa ferramenta era entendida como “un tipo de restauración, el cual consiste en la 

devolución del aspecto o de la forma primitiva a un organismo mediante la 

eliminación de añadidos o superposiciones” (CERVELLATI, 1976: 9). Algumas 

questões se colocam de pronto a partir dessa conceituação. A primeira delas diz 

respeito às noções de primitivo e original como ponto de referência para se propor 

ações de restauro. Como já comentado nesta dissertação, a busca pelo estado dos 

bens culturais em sua origem pode provocar a negação da historicidade e do 

acúmulo de tempos por ele vividos, negando seu protagonismo nas relações sociais 

ao longo do tempo. No caso da Vila Itororó, com a proposta feita pela COGEP em 

1975, a busca pelo estado original levou à proposta de remoção dos moradores, por 

entender que seu exercício de moradia teria violentado as condições materiais do 

conjunto. No caso de Bolonha, era premissa do Plano que seus moradores 

retornariam aos imóveis uma vez restaurados, mas a busca pelo estado original, que 

veremos a seguir, poderia incorrer numa sacralização dessas construções, que 

passariam a ser vistas como algo apartado e superior ao cotidiano que elas 

abrigavam. 

 A segunda questão diz respeito à eliminação de acréscimos ou superposições 

consideradas violentadoras do estado original das construções. Sobre esse ponto, 

explica Marlene Suano: 

Inicialmente, o plano selecionou cinco áreas para intervenção. Com 
base na iconografia disponível, demoliu-se acréscimos que obstruíam 
jardins e quintais de residências. Tais acréscimos – cômodos para 
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moradia ou para comércio, depósitos e até postos de gasolina – tinham 
descaracterizado os grandes jardins internos das casas. Paralelamente, 
após sua demolição os edifícios passaram a ser restaurados em sua 
forma original, com adaptações para condições modernas de moradia 
(SUANO, 1982: 48 e 49). 

 

Intrinsecamente ligada à primeira questão, essa metodologia ainda fetichizava o 

estado original das construções, extraindo-as de sua relação com o cotidiano e 

podendo implicar em efeitos indesejados no futuro, como sua sacralização e 

consequente limitação a usos mais “dignificantes”. 

Essa ressalva ao Plano de Bolonha deve ser feita porque, na literatura voltada ao 

campo do patrimônio, é muito recorrente o exercício de dicotomização entre as 

experiências de Malraux e da cidade italiana, sendo a primeira considerada mais 

conservadora e a segunda mais progressista. Há que se olhar com cautela para essas 

interpretações, porque elas podem obscurecer o contexto mais amplo em que ambas 

as políticas foram desenhadas e operadas. Cada uma ao seu modo propôs inovações 

no campo da preservação, debruçando-se sobre as problemáticas de se lidar com o 

patrimônio cultural inserido no contexto das cidades. À parte das inovações que 

trouxeram, sua mobilização na reflexão sobre a proteção patrimonial ou em 

proposições de intervenção em casos concretos, como é o da Vila Itororó, permite 

que se faça um balanço das suas limitações. 

No contexto do campo do patrimônio em São Paulo, nos anos 1970 e 1980, ambas 

as experiências, ainda então recentes, eram mobilizadas apropriadas para se propor 

e respaldar novas formas de gestão do patrimônio. Tais mobilizações evidenciavam 

como os significados de tais referências internacionais ainda não estavam 

acomodados. Havia, de fato, um terreno bastante fértil de reflexões acerca das novas 

possibilidades de se preservar o patrimônio. O número 19 da revista CJ Arquitetura, 

publicado em 1978, dá uma noção bastante interessante desse panorama. 

Trata-se de um número especial da revista para falar do “Patrimônio Cultural em 

São Paulo”. Ela reunia artigos e projetos de nomes expoentes do campo, que se 

deparavam, seja no âmbito do poder público, seja no âmbito de projetos de 

preservação e restauro, com questões inovadoras a respeito das práticas 

patrimonialistas. Os artigos ali apresentados mostravam como não havia um 
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consenso sobre essas novas práticas, 

evidenciando, ademais, o 

movimento pendular já citado de 

transformações e permanências da 

política patrimonial hegemônica. 

Foi nessa edição especial que 

Ulpiano Bezerra de Meneses, que 

anos depois se depararia com o 

processo de tombamento da Vila 

Itororó, publicou o texto Patrimônio 

ambiental urbano: do lugar comum ao 

lugar de todos, epigrafado pela 

declaração de Píer Luigi Cervellati. 

Esse artigo trazia uma crítica 

bastante contundente às práticas e 

critérios hegemônicos do campo. 

Sua intenção inicial era a de 

estabelecer os contornos do conceito de Patrimônio Ambiental Urbano o qual, criado 

para se opor a conceitos cujos contornos estariam superados – como patrimônio 

cultural e patrimônio histórico e artístico – estaria sendo aos poucos fagocitado por 

essas velhas noções a que ele inicialmente havia se oposto.  

Para Meneses, falar em Patrimônio ambiental urbano era fixar “um quadro referencial 

indispensável para entender o mundo de hoje: a cidade, o espaço urbano” (1978: 

45), o qual permitiria visibilizar o contexto mais complexo no qual se inseria esse 

patrimônio: 

A raiz do problema está em que, em ambos os casos [os conceitos de 
patrimônio a serem superados], o patrimônio em questão foi sempre 
tomado como dado preestabelecido, produto já pronto e acabado, 
objetivo, cujas qualidades sintomáticas poderiam ser identificadas e 
nomeadas para justificar sua inclusão num “rol de patrimônio”. 
Haveria, portanto, “coisas” – lugares, estruturas, monumentos e assim 
por diante – passiveis de integrar o patrimônio ambiental urbano por 
apresentarem traços constantes em listagens de atributos (...). Tal 
postura equivale a ignorar que o patrimônio ambiental urbano é, antes 
de mais nada, um fato social, produto de uma sociedade específica, e 

Figura 14 Capa da Revista CJ Arquitetura, de 1978. A revista 
trazia os discursos e posturas dissonantes das práticas de preservação 

em São Paulo naquele momento. 
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que é só na prática social que ele poderá ser apreendido. Em outras 
palavras, para entender o que é o patrimônio ambiental urbano de 
determinada sociedade, é imprescindível examinar o modo como ele é 
produzido (1978: 45, grifos no original). 

 

Havia, então, nas colocações de Ulpiano Bezerra de Meneses a necessidade de se 

superar aquela noção de patrimônio como algo dotado de objetividade e valor 

intrínseco. Os valores desses bens, em realidade, seriam produto do contexto social 

no qual estavam inseridos e somente assim poderiam ser identificados. Por conta 

disso, o autor defendia que “toda definição de patrimônio ambiental urbano é 

sempre histórica e sociológica” (MENESES, 1978: 45). A ideia de memória social 

era trazida por ele como uma baliza importante para a identificação do patrimônio. 

Entendida enquanto algo do presente, a memória seria um mecanismo que 

permitiria aos seres humanos identificarem a mudança, por promover precisamente 

a relação entre passado e presente. Essa ferramenta, quando corretamente 

apropriada, permitiria ao ser humano que ele se identificasse enquanto ser histórico: 

“esse passado, que a memória incorpora à minha experiência, só me interessa porque 

eu estou vivo. Estou vivo num presente e enfrento o futuro” (MENSES, 1978: 46). 

Disso resultaria uma consciência histórica que vê os acontecimentos da vida como 

participantes de um processo contínuo de formação.  

O uso “incorreto” da noção de memória, para Ulpiano Bezerra de Meneses, viria de 

um culto ao passado, em que “a memória social se encontraria no polo oposto da 

consciência histórica e se prestaria ao exorcismo e esforço por abolir ou neutralizar 

o tempo, servindo à ‘ilusão social essencial’” (1978: 46). Assim, o autor denunciava 

que as práticas hegemônicas voltadas ao patrimônio em muito se utilizavam dessa 

noção objetiva de bem cultural, a qual resultava na manipulação do conceito de 

memória enquanto culto ao passado. O perigo desse entendimento seria o de que o 

patrimônio, primeiro produzido pelo ser humano, seria dele depois apartado, 

passando a dominá-lo e excluí-lo. 

Esse movimento se mostrava bastante presente na Proposta de Recuperação Urbana 

pensada pela Vila Itororó no âmbito da COGEP. Havia nela um culto ao passado 

que a excluía das relações sociais do presente. A busca por um estado original 

evidenciava uma tentativa de neutralização do tempo, com o apagamento das 



136 
 

manifestações materiais que não condissessem com o passado objetivo que se queria 

contar. É paradoxal que esse mesmo projeto também compunha aquele número 18 

da revista CJ Arquitetura, evidenciando a riqueza – e o caráter contrastivo – dos 

debates do campo naquele momento38. Como já apontamos, essa proposta também 

trazia em si inovações nas práticas patrimoniais, inclusive citando, ainda que 

pontualmente, uma referência à Lei Malraux.  

Dentre os princípios delimitados como norteadores da proposta da COGEP o 

documento enumerava a “proteção do entorno”, citando, nesse ponto, a Lei 

Malraux. Possivelmente, essa relação viria do fato de a lei francesa ter uma especial 

preocupação pela totalidade do tecido urbano como fator essencial para a 

preservação dos bens culturais, e a proposta feita por Décio Tozzi e Benedito Lima 

de Toledo mobilizava essa importante referência para justificar a intervenção no 

entorno da Vila Itororó, de modo a restituir a escala do conjunto. Havia, portanto, 

por parte de seus autores, uma posição importante de atenção às inovações que se 

produziam no campo da preservação, principalmente no cenário internacional. 

Continuando o processo de reflexão a respeito do campo, a Emplasa– Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano realizou, também em 1978, uma sessão de 

cinema-debate sobre o tema Patrimônio ambiental urbano em São Paulo, com a exibição 

do filme Viagem ao redor de São Paulo (1943-44), de Benedito Junqueira Duarte. No 

debate, participaram Acácio d’Ângelo Werneck (Emplasa), Antônio Luís de 

Andrade (IPHAN), Carlos Lemos (Condephaat), Henrique Elias Braguioli 

(Prefeitura Municipal de São Paulo), Júlio Moreno (Jornal da Tarde), Murillo Marx 

(DPH), René Nusdeo (COGEP) e o próprio Ulpiano Bezerra de Meneses, pela USP. 

Havia claramente um desejo de se pensar a questão do patrimônio cultural como 

uma questão atrelada e intrínseca à cidade, cuja problemática deveria ser 

necessariamente tratada por meio do diálogo entre diferentes setores do poder 

                                                 
38 Não caberia aqui analisar cada um dos artigos dessa edição específica da Revista, porque isso se 
estenderia para além do escopo desse trabalho. De todo modo, vale citar alguns outros artigos 
interessantes que evidenciam a riqueza do debate: Transformações urbanas: preservação e destruição, de José 
Horácio de Almeida Nascimento Costa, Nádia Somekh e Sarah Feldman; Centro cultural desportivo 
“Fábrica da Pompeia”, de Lina Bo Bardi; Proteção global para a memória paulistana, de Murillo Marx; e O 
sítio urbano original de São Paulo. O Pátio do Colégio, do Condephaat. Para esses e outros artigos, ver 
revista CJ Arquitetura, ano V, n. 19, 1978. 
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público e da sociedade civil. Em oposição ao avanço das reflexões conceituais, no 

entanto, o diálogo entrecortado entre esses diferentes núcleos mostrou-se ser uma 

limitação à verificação desses avanços nas práticas de preservação. 

 

 

DIÁLOGOS IMPOSSÍVEIS? 

 

Assim como ocorreu no Condephaat, o processo de tombamento da Vila Itororó, 

aberto no órgão, reverberou esse cenário de rico debate sobre o patrimônio. O 

citado parecer de Carlos Lemos, exarado em 1984, já apontava para o contexto mais 

amplo de revisão conceitual e prática que vinha se dando no Condephaat. Ele não 

demonstrava, no entanto, como tais reflexões reverberavam especificamente na 

análise do caso da Vila Itororó. O cotejamento dessas reflexões com as 

interpretações e valorações que estavam em jogo no caso da Vila se deu, 

essencialmente, a partir de parecer elaborado pelo então conselheiro Ulpiano 

Bezerra de Meneses, em 25 de março de 1985. 

O envolvimento do conselheiro em toda a discussão referente à noção de 

patrimônio ambiental urbano e à experiência da Bolonha lhe deu subsídios para 

fazer uma análise crítica dos critérios que estavam sendo mobilizados na 

argumentação pelo tombamento da Vila. Colocando em cheque diversas questões 

que até então estavam sendo entendidas como consensuais, o parecer de Meneses 

foi um claro momento de inflexão no processo 22.372/1982. 

Pela primeira vez no processo de tombamento, registrou-se a impossibilidade de se 

preservar a Vila Itororó se isso implicasse na retirada dos moradores e na 

inviabilização do uso habitacional. Aziz Ab’Saber, quando presidente do órgão, em 

1982, já havia aventado para essa hipótese, na mencionada sessão ordinária que 

contou com a colaboração de Flávio Império. Mas suas contribuições não ficaram 
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registradas nos autos do processo de tombamento da Vila39 nem implicaram em 

mudanças de rumo do próprio processo. Respaldando-se no documento Diretrizes 

para a formulação de uma política de atuação do Condephaat, que pouco antes havia sido 

concluída pelo órgão, Ulpiano Bezerra de Meneses reconhecia os valores cognitivo, 

formal e afetivo da Vila, mas era contra seu tombamento, uma vez que ele levaria à 

expulsão dos moradores para a execução da proposta da COGEP, formulada em 

1975. 

O conselheiro sublinhava, nestes termos, o agudo problema de ordem 

socioeconômica que se apresentava no caso da Vila: 

Nessas condições, o tombamento só teria sentido dentro de um projeto 
de revitalização urbana, que entre outras precauções, evitasse a 
deportação dos habitantes – fato para o qual a experiência internacional 
tem chamado a atenção, estes últimos quinze anos. Projetos de ‘uso 
cultural’, como o mencionado acima [projeto da COGEP de 1975] e 
como talvez teria em mente o SESC (interessado na compra do imóvel) 
não evitam o risco que as ‘Diretrizes’ de 1984 já denunciaram: o de, ao 
invés de produzir qualidade de vida, compartimentá-la em níveis – 
alguns deles artificialmente privilegiados (v. item 2.2.c: ‘valorização’). O 
problema do Patrimônio Ambiental Urbano é essencialmente um 
problema de qualificação de todos os níveis da vida urbana, com os 
valores que o patrimônio cultural permite mobilizar. Ora, abstrair da 
‘vida cultural’ o universo do cotidiano e do trabalho e escondê-lo nos 
porões em periferia, em benefícios de funções mais ‘nobres’ é 
preconceituosamente estabelecer privilégios de espaços, tempos, 
usuários e atividades (Processo Condephaat fl. 172, grifos no original). 

 

Na primeira parte da citação, é possível perceber clara referência à experiência de 

Bolonha, por preconizar que a preservação material dos bens culturais – objetivada 

pelo instrumento do tombamento – somente faria sentido num contexto mais 

amplo de preservação social, e, portanto, do contexto no qual ela estava inserida. 

Seguindo os modelos de Bolonha, Meneses entendia que a preservação deveria se 

preocupar com a não remoção dos moradores. Ao posicionar-se dessa forma, o 

conselheiro deixava entrever as próprias limitações legais do instrumento que estava 

naquele momento em jogo para salvaguardar a Vila Itororó: o alcance do 

                                                 
39 Como já mencionamos, a Ata 531 não consta dos autos do Processo Condephaat nº 22.372/82. 
Esse documento foi encontrado diretamente no Acervo do Centro de Documentação para Consultas 
– CEDOC do Conselho. 
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tombamento se restringia apenas à forma e à matéria dos bens analisados, não 

podendo ele congelar também os usos que se davam nos bens tombados.  

De fato, a inovação central no documento elaborado por Ulpiano Bezerra de 

Meneses dizia respeito ao entendimento de que o uso, ou a destinação dos bens 

culturais, deveria balizar as práticas patrimoniais vigentes. Meneses não negava os 

valores que até ali haviam sido apontados como de interesse para preservação no 

caso da Vila40. Tais valores, segundo ele, inclusive atenderiam à noção alargada de 

patrimônio que o recente documento Diretrizes mobilizava (Processo Condephaat 

nº 22.372/82, fl. 171). O conselheiro, no entanto, fazia duras críticas às propostas 

de destinação da Vila sobre as quais se baseava o pedido inicial de tombamento. 

Como vimos, o IAB/SP baseou-se no projeto da COGEP de 1975 e na 

possibilidade de o tombamento trazer ao conjunto um “uso mais nobre”. Tais 

argumentos, no entender de Meneses, corroboravam para uma ideia de patrimônio 

possuidor de um valor imanente, descolado das relações sociais que nele se 

desenrolavam todos os dias. Esse entendimento era bastante comum nas práticas 

hegemônicas voltadas ao patrimônio, segundo o qual o olhar desinteressado e 

técnico de seus quadros era capaz de identificar os bens que mereciam proteção41. 

                                                 
40 “Antes de mais nada, trata-se de um conjunto, mancha urbana, e não apenas ponto isolado. Quanto 
aos valores cognitivos, é precioso documento de aspectos particulares da ocupação espontânea de 
certas áreas, segundo a fórmula das vilas, numa fase ainda pré-industrial do processo de urbanização 
de São Paulo (data da década de 20). Quanto aos valores formais, são eles relevantes, embora não 
representem nenhuma estética coerente ou requintada. Ao contrário, trata-se de uma colagem 
plástica, com material de demolição, num espaço monumental, reorganizando e reinterpretando com 
muita inventividade e algum sabor teatral, de soluções eruditas. Quanto aos valores afetivos, basta 
mencionar que, no concurso de fotografias ‘A cidade é também sua casa’, organizado pela 
Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual do Planejamento, em 1974, a Vila Itororó e 
o Mercado Municipal foram os dois monumentos que mais despertaram atenção, em todo o Estado”, 
Processo Condephaat nº 22.372/1982, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – 
CEDOC, São Paulo, fl. 171. 
41 Central nos estudos sobre a construção do SPHAN, o trabalho de Maria Cecília Londres Fonseca 
credita o sucesso da chamada “fase heroica” do órgão (gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade) 
ao seu poder de ter constituído e capacitado um corpo técnico capaz de realizar esse exercício de 
identificação dos bens materiais testemunho da identidade nacional que se pretendia construir. A 
atuação desses técnicos estaria marcada, para a autora, por um pragmatismo político e um capital 
ético os quais, de certa forma, acabavam por esvaziar o sentido político e subjetivo das escolhas que 
eram feitas pelo órgão: “Esse padrão [ético] se assentava, de um lado, em uma ética do saber: o 
compromisso irrestrito com a autenticidade dos objetos e a verdade do conhecimento produzido por 
eles; e, de outro, em uma ética do fazer, expressa na defesa do interesse público acima de interesses 
particulares e mesmo de um governo, na mais absoluta honestidade e transparência na gestão dos 
recursos públicos e na devoção completa e desinteressada de uma equipe ao trabalho na instituição", 
FONSECA, Maria Cecília Londres, O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no 
Brasil. 3ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 126. 
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Assim, escolhas políticas eram veladas, como se a identificação do patrimônio 

cultural não tivesse banhada de qualquer critério subjetivo e comprometido com 

formas de poder. As críticas de Ulpiano Bezerra de Meneses buscavam devolver 

para o âmbito da política essas escolhas, uma vez que elas produziam consequências 

bastante sensíveis no tecido urbano, como a exclusão das classes de baixa renda das 

áreas centrais e de locais valorizados da cidade.  

Sobre a suposta tensão entre os usos cultural e habitacional, o conselheiro não via a 

destinação cultural como a forma mais adequada, ou a única forma possível, para se 

preservar a Vila Itororó, porque isso seria o mesmo que dizer que moradia e cultura 

não poderiam coexistir, que moradia e cultura seriam dimensões opostas da vida e 

que no exercício da moradia não se produzia cultura. O posicionamento de Meneses 

derivava do seu entendimento de cultura, enquanto algo intrínseco às relações 

sociais produzidas no cotidiano, como ele deixa explícito em texto publicado na 

década seguinte: 

(...) eu situaria a cultura no universo do sentido. Isto é, a problemática 
da cultura, o domínio cultural, tudo isso diz respeito à produção, 
armazenamento, circulação, consumo, reciclagem, mobilização e 
descarte de sentidos, de significações. Por consequência, diz respeito, 
igualmente, aos valores. Por certo, não estamos falando de sentidos e 
de valores abstratos, em si, mas de sua inserção num circuito de vida 
social, dessa forma, a cultura engloba tanto aspectos materiais como 
não-materiais e se encarna na realidade empírica da existência cotidiana. 
(...) antes que um refinamento, a cultura é uma condição de produção e 
reprodução da sociedade (MENESES, 1996: 89). 

 

Não sendo a cultura um universo abstrato, ela estaria banhada de um caráter político 

e de conflito, onde valores e sentidos produzidos concorrem entre si: “o campo 

cultural, portanto, imbrica-se no de poder” (MENESES, 1996: 92). Não reconhecer 

a subjetividade dos valores atribuídos aos bens culturais, nesse sentido, seria 

fetichizá-los e entendê-los como fontes intrínsecas de valor.  

Posicionando-se contra a retirada do bem cultural do seu cotidiano para sua 

reconstrução em uma vida cultural asséptica, Meneses emitiu parecer contra o 

tombamento. Importante notar que o eixo central de sua argumentação pela não 

procedência do processo fundava-se na destinação e no uso do conjunto, algo que 

a priori escapava aos limites de discussão do instrumento do tombamento. Ao fazê-
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lo, ainda assim, ele tencionava novas formas de se apreender o patrimônio cultural 

em antigas e hegemônicas estruturas de preservação – o tombamento mostrava-se 

obsoleto como instrumento para garantir a proteção daquele inovador 

entendimento de patrimônio cultural.  

Assim, concluía Meneses que, a não ser que o Condephaat pudesse “se lançar, em 

articulação com os órgãos metropolitanos e municipais competentes, num projeto 

de revitalização urbana, não tem sentido o tombamento” (Processo Condephaat nº 

22.372/82, fl. 172). De fato, a partir de seu parecer, o órgão tentou iniciar tratativas 

com órgãos públicos ligados à habitação no sentido de se pensar em conjunto 

soluções para o problema socioeconômico que se apresentava na Vila Itororó. Isso 

fica evidente no Ofício GP – 487/85, expedido em junho de 1985, no qual o então 

presidente do Condephaat, Modesto Souza Barros Carvalhosa, solicitava ao 

secretário estadual de habitação José Carlos Seixas “apoio e participação desta Pasta” 

(Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 174). Dessa solicitação resultou a reunião 

entre a Secretaria Estadual de Habitação e o Condephaat, ocorrida em 3 de setembro 

daquele mesmo ano, com a presença dos arquitetos Walter Pires, Carrilho e 

Cristina42, por parte do Condephaat, e dos arquitetos Sylvio Sawaya, Silvia 

Rubinstein, Helena Saya e Renato Tagnin, por parte da Secretaria.  

A ata desse encontro foi juntada ao processo de tombamento da Vila Itororó no 

Condephaat (Processo Condephaat nº 22.372/82, fls. 178 e 179), sendo um marco 

no sentido da elaboração de políticas de preservação que extravasassem os órgãos 

de cultura e pensassem nos bens culturais de modo intersetorializado. O objetivo 

daquele encontro seria o de “definir a participação da SEH e do Condephaat no 

equacionamento da questão habitacional relativa ao conjunto da Vila Itororó, dos 

Casarões da Al. Cleveland e Nothman nos Campos Elíseos” (Processo Condephaat 

nº 22.372/82, fl. 178, grifos no original). Vemos, então, que a problemática da 

preservação material com preservação social reverberava em outros casos que 

estavam em debate no Condephaat. 

                                                 
42 Não há, na ata de reunião, maiores informações sobre esses arquitetos, como seus sobrenomes, 
mas supomos ser Marcos Carrilho e Maria Cristina Wolff de Carvalho.  
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Naquela reunião, o Condephaat apresentou o caso da Vila, dizendo que não haveria 

dúvidas quanto ao seu mérito para o tombamento, mas mostrando que aquele 

instrumento era meramente uma medida de caráter normativo, que não garantia a 

preservação da Vila como um todo, o que o fazia declarar que a “definição final 

deverá estar associada à resolução quanto ao uso” (Processo Condephaat nº 

22.372/82, fl. 178). Os arquitetos do órgão deixavam claro que a decisão pelo 

tombamento, a despeito do mérito, estava naquele momento condicionada a uma 

proposta de revitalização do conjunto que garantisse a manutenção dos moradores 

no local – ou ao menos a resolução da problemática habitacional que a 

implementação de uma destinação cultural poderia causar. O uso ou destinação final 

da Vila eram apontados como claro balizador das decisões a serem tomadas pelo 

órgão, configurando-se em postura inovadora e ousada no campo naquele 

momento. Da complexidade do caso, a reunião decidiu pela criação de um projeto 

conjunto entre Secretaria Estadual de Habitação e Condephaat, cujos trabalhos 

iniciais deveriam ser contatar todos os envolvidos no processo – proprietários, 

moradores e entidades que desenvolvessem trabalho social na área (Processo 

Condephaat nº 22.372/82, fl. 179).  

Uma próxima reunião ficou marcada para o dia 1º de outubro daquele mesmo ano. 

Não há no processo nenhuma referência a essa segunda reunião, sendo possível que 

talvez ela sequer tenha chegado a acontecer. Em abril de 1987, portanto quase dois 

anos depois de iniciadas as tratativas, o processo passa novamente pelas mãos da 

técnica Maria Cristina Wolff de Carvalho, que declara que “procuramos iniciar [a 

proposta de revitalização da Vila] através de articulações com a Companhia de 

Desenvolvimento Urbano – CDH, e que lamentavelmente, não tiveram 

prosseguimento” (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 182). A técnica 

demandava da Diretoria Técnica do Condephaat, então, uma definição quanto à 

maneira de se preservar o conjunto.  

A partir de então serão observados diversos hiatos, com encaminhamentos 

entrecortados ou infrutíferos sobre o diálogo iniciado em 1985. Em agosto de 1988, 

já sob a gestão de outro presidente (Paulo de Mello Bastos), o processo é 

encaminhado para revisão e parecer de encaminhamento ao então conselheiro 
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Antônio das Neves Gameiro (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 191), ao que 

ele retorna posicionando-se pela retomada pelo STCR do diálogo já iniciado 

(Processo Condephaat nº 22.372/82, fls. 192 e193). Apenas em junho de 1989 o 

processo é reencaminhado ao STCR para prosseguir com o proposto por Gameiro 

(Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 199). Dois anos depois, em maio de 1991, 

o arquiteto Walter Fragoni informa que o diálogo não tinha sido encaminhado e que 

deveria então ser feito contato com o Departamento do Patrimônio Histórico, da 

Secretaria Municipal de Cultura (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 103). Em 

julho do mesmo ano, Fragoni junta ao processo proposta de minuta a ser enviada 

ao DPH, “visando dar seguimento aos contatos efetuados (...), onde por 

telefonemas anteriores fomos informados das atividades do Município na área da 

Bela Vista, Bexiga” (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 206), possivelmente 

referenciando-se à abertura de processo de tombamento da Bela Vista no âmbito do 

Conpresp em 1990, processo esse será analisado no capítulo 3 desse trabalho. Por 

ora, interessante notar que o Condephaat vislumbrou, em determinado momento, 

tratar da preservação da Vila Itororó não só em diálogo com outros órgãos do poder 

público, como inserida num contexto mais amplo de preservação de todo o bairro.  

A ausência, no processo de tombamento da Vila no Condephaat, de documentação 

e ofícios demonstrando o diálogo entre esses órgãos aponta para a dificuldade que 

se enfrentava para se empreender uma articulação de políticas públicas patrimoniais 

e habitacionais com vistas à preservação de um bem cultural. Para que esse diálogo 

existisse, seria preciso que as políticas habitacionais tivessem programas para 

atendimento de moradia em áreas tombadas e, de outro lado, que as políticas 

patrimoniais compreendessem o uso habitacional como uma destinação viável e 

digna de ser praticada em um bem tombado. Ademais, esse diálogo também 

demandava a existência de arranjos institucionais complexos para que esses distintos 

setores do poder público pudessem desenhar conjuntamente soluções para casos de 

preservação como o da Vila. 

Os autos do processo 22.372/1982 não registraram nenhum avanço com relação a 

essas tratativas, cuja morosidade era ainda mais agravada pela alternância do quadro 

dos funcionários do Condephaat – técnicos e conselheiros ingressados 
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posteriormente no órgão já não tinham pleno conhecimento das discussões que 

envolviam o tombamento da Vila43. Esse cenário de quase letargia do Conselho foi 

modificado com a denúncia protocolada em 16 de março de 1994, feita por uma 

pessoa da sociedade civil, de que duas casas da Vila haviam sido demolidas (Processo 

Condephaat nº 22.372/82, fl. 237). Em vistoria ao local, o arquiteto Roberto Leme 

Ferreira constatou o seguinte: 

No dia 25 de março, vistoriei a “Vila Itororó” a fim de registrar danos 
ocorridos com a demolição irregular de 5 casas que integram o conjunto 
arquitetônico em processo de tombamento por este Condephaat. 
Como mostram as fotografias em anexo, a demolição foi integral 
restando apenas as paredes dos porões. As demais construções do 
conjunto construído na década de 20 encontram-se em adiantado 
estado de deterioração, inclusive estrutural, necessitando uma urgente 
intervenção de reparos e futura restauração (Processo Condephaat nº 
22.372/82, fl. 246). 

 

O Conpresp também vistoriou o local, concluindo que “as construções 

irregularmente derrubadas encontram-se entre as mais interessantes, sobretudo por 

sua situação espacial” (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 250), referindo-se ao 

fato de as edificações demolidas serem justamente aquelas que compunham o que 

Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo chamaram de piazzeta da Vila Itororó.  

Estando a Vila protegida por conta de ser objeto de estudo para tombamento, as 

demolições noticiadas levaram à abertura do Inquérito Civil 22/1994 no âmbito do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, na Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente da Capital (PJMAC), contra a Fundação Leonor de Barros Camargo, nova 

denominação da proprietária majoritária Instituição Beneficente Augusto de 

Oliveira Camargo. 

                                                 
43 Isso fica claro com a declaração da arquiteta Lucilena Bastos, em fevereiro de 1993: “Nada, pois, 
conhecemos do processo e de sua tramitação neste órgão desde a abertura em 1982, há mais de dez 
anos. Talvez por esse motivo não tenhamos conseguido alcançar exatamente o sentido do despacho 
e perceber o que nos está sendo solicitado, motivo pelo qual pedimos escusas”, Processo Condephaat 
nº 22.372/1982, Acervo do Centro de Documentação para Consultas – CEDOC, São Paulo, fl. 228 
verso. 
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Figura 15 A piazzeta foi abaixo. Registro do entulho fruto da demolição de construções da Vila Itororó, no início de 1994. 
FONTE: O Estado de S. Paulo, 28 de março de 1994. 

Dada a sensação de iminente destruição da Vila Itororó, depois de anos se 

arrastando o processo, o seu tombamento estadual foi finalmente deliberado, na 

sessão ordinária 997, de 13 de junho de 1994. A decisão respaldava-se no parecer 

do então conselheiro Victor Hugo Mori, que resumia bem o impasse que surgia ao 

longo do processo: havia “uma unanimidade quanto ao reconhecimento dos 

inequívocos valores culturais da Vila e uma divergência quanto a tombar e não 
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tombar o conjunto” (Processo Condephaat nº 22.372/82, fl. 270). O que se 

colocava, então, eram os diferentes entendimentos da função do instrumento do 

tombamento e as consequências de que uma possível decisão por tombar traria ao 

conjunto.  

Para Mori, o tombamento não poderia ser visto como simples meio de 

congelamento do imóvel, mas como parte de um processo de ação política. Com 

ele, não deveriam ser pensadas ações simplistas, uma vez que o caso em tela 

apresentava grande complexidade, de modo que soluções propostas deveriam 

igualmente propor arranjos complexos. O conselheiro entendia que a Vila Itororó 

era um caso paradigmático de preservação do patrimônio cultural: 

A Vila Itororó é sem dúvida um dos mais complexos casos, onde a 
questão “como e para quem preservar” se coloca enfaticamente, afinal 
envolve um conjunto de grandes proporções em área central valorizada 
pertencendo a inúmeros proprietários privados e ocupada por uma 
população sem recurso financeiro. Por isso mesmo passível de se 
constituir num paradigma de preservação para o Condephaat (Processo 
Condephaat nº 22.372/82, fl. 271). 

 

De fato, o caso aglutinava uma série de problemáticas com as quais as práticas 

patrimoniais se deparavam: sua localização era privilegiada e, portanto, visada pelo 

mercado imobiliário; seu aspecto formal lhe dava características de 

monumentalidade; e seu uso era de moradia por parte de uma população de baixa 

renda, o que era visto como problemático no contexto de um bem monumental, 

que estaria se degradando e se transformando em cortiço. Mas, mais que isso, no 

desenrolar de seu processo de tombamento, foi possível acompanhar todo o 

contexto mais amplo de revisão conceitual e prática do campo, evidenciando 

diversos gargalos que as estruturas tradicionais de preservação apresentavam para a 

proteção de bens culturais identificados a partir de uma noção não sacralizada de 

patrimônio.  

O problema de o tombamento da Vila ter sido decidido após o caso das demolições 

é que, em função dessa precipitação de acontecimentos, nenhuma dessas questões 

puderam ser aprofundadas ou problematizadas. Mais uma vez, o Conselho cumpriu 

o papel de salvar um imóvel considerado bem cultural no pronto-socorro, ou seja, 

na iminência de ser destruído. Essa prática já havia sido repudiada no documento 



147 
 

Diretrizes para a formulação de uma política de atuação do Condephaat, porque ela não 

permitia que fosse feita uma atuação mais coerente do órgão, baseada na produção 

de um conhecimento cientifico capaz de superar critérios fixos e entendimentos 

hegemônicos do que seria o patrimônio cultural.  

O tombamento como antídoto à desaparição pressupunha que os valores dos bens 

culturais já estivessem latentes. Ora, identificar um patrimônio como aquele que 

emana valor era ir na contramão de tudo que vinha sendo discutido no processo de 

tombamento da Vila Itororó. O trabalho de pronto-socorro corroborava, portanto, 

com a noção de uma declaração de interesse patrimonial que baseia sua atribuição 

de valor em manifestações eminentemente formais, as quais prescindem dos atores 

que com ela convivem e lhe atribuem outros sentidos. Assim, ainda que o processo 

de tombamento da Vila tenha levantado importantes questões conceituais sobre 

como e por que se preservar, seu desfecho arrefeceu qualquer discussão posterior 

sobre a destinação e o uso daquele bem.  
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CAPÍTULO 3 

No contexto do bairro: entre a 

dinâmica social e o congelamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do final dos anos 1980, diferentes órgãos e esferas de governo passaram a 

tratar, de modo simultâneo, da preservação da Vila. Enquanto o processo do 

Condephaat se arrastava, o poder municipal novamente se debruçou sobre a 

preservação da Vila, de modo incidental, ao tratar de projetos mais amplos de 

preservação do bairro da Bela Vista. Assim, ao contrário dos capítulos anteriores, 

neste, a preservação da Vila e os documentos afins serão analisados a partir do 

contexto ampliado do bairro, uma vez que havia, naquele momento, uma reinserção 

da discussão da preservação do conjunto arquitetônico no contexto mais amplo do 

planejamento urbano.  
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Os eventos que serão o foco central de análise nesse período são, de um lado, o 

Concurso Nacional de Ideias para Renovação e Preservação do Bexiga, promovido 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo a partir de 1989 na EMURB e, de outro, o 

processo de tombamento da Bela Vista, aberto no Conpresp em 1990. Ambos 

compartilhavam o mesmo perímetro de aplicação, ambos se desenrolaram na esteira 

das políticas públicas propostas pela gestão municipal de Luiza Erundina (1989-

1992) e, no entanto, se distanciavam em termos dos resultados práticos da 

preservação que propunham. 

Inicialmente, é importante notar que tanto o Concurso quanto a abertura do 

processo de tombamento tinham uma sustentação conceitual que ia, em grande 

medida, na contramão de um novo cenário da preservação do patrimônio cultural 

que se iniciava em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990. Houve, nesse período, 

uma guinada no campo no sentido de sua inserção em políticas mais amplas de 

consumo cultural. O patrimônio deixava de ser exclusivamente mobilizado em torno 

de um projeto de construção de identidade nacional e assumia feições de mercadoria 

cultural. Não queremos dizer, com isso, que a partir de então os bens culturais 

deixaram de ser peça central na constituição de identidades, mas que tal prática foi 

aos poucos sendo reacomodada nessa nova dinâmica de mercantilização da cultura.  

 

 

PAPEIS DO PATRIMÔNIO: LOCUS DE IDENTIDADE A OBJETO DE CONSUMO 

CULTURAL 

 

As missões de Michel Parent ao Brasil, feitas em 1966 e 1967, são indicativas do 

processo de transformação e reacomodação de paradigma patrimonial que 

caracterizaria as décadas finais do século XX. Parent era técnico do Serviço Principal 

de Inspeção dos Monumentos e de Inspeção de Sítios da França e produziu, como 

fruto de suas viagens a serviço da UNESCO, um documento de cooperação técnica 

chamado Proteção e valorização do patrimônio cultural brasileiro no âmbito do desenvolvimento 

turístico e econômico. Conforme seu título já deixa entrever, esse documento cotejava a 
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preservação do patrimônio com propostas de planejamento urbano e territorial, 

aliado ao aproveitamento turístico dos bens culturais como caminho para o 

desenvolvimento e sustentabilidade econômica locais (NASCIMENTO, 2011: 146). 

O papel do Estado era apontado por Parent como central nesse processo, sendo a 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), a Empresa 

Brasileira de Turismo (Embratur) e o Banco Nacional de Habitação (BNH) 

identificados, pelo autor, como agentes centrais na promoção da preservação aliada 

ao planejamento1. 

As proposições de Michel Parent refletiam uma perspectiva desenvolvimentista do 

campo do patrimônio, típica dos anos 1960 e 1970, conforme delineada por Rogério 

Proença Leite, “na qual caberia ao Estado o papel central na captação dos recursos 

e na execução dos projetos” de preservação (2005: 85). Esperava-se que os 

investimentos do Estado no campo do patrimônio cultural servissem de incentivo e 

engatilhassem o desenvolvimento local. Na mesma esteira, podemos apontar os 

Encontros de Brasília e Salvador, em 1970 e 1971, respectivamente, nos quais 

discutiram-se novas demandas de atuação do Estado no campo da preservação.  

No Encontro de Brasília, foi ponto de destaque a resolução de que os poderes 

estaduais e municipais criassem órgãos específicos de preservação do patrimônio 

cultural, fruto do entendimento de que a descentralização desse serviço público urgia 

diante da dificuldade do IPHAN em zelar, sozinho, pelos bens de interesse nacional, 

e de que havia bens de interesse regional e local que demandavam a tutela de órgãos 

locais2. Já no Encontro de Salvador, se destacavam diretrizes que apontavam para a 

necessidade de suprir o Estado com novos instrumentos e arranjos institucionais 

                                                 
1 Em 2008, o IPHAN editou uma publicação em que todo o documento elaborado por Parent, 
resultante de sua vinda ao Brasil, pode ser encontrado. Também é possível, nessa publicação, 
encontrar informações e reflexões sobre o processo que resultou nas missões de Parent. Cf. LEAL, 
Cláudia Feierabend Baeta (org.), As Missões da Unesco no Brasil: Michel Parent. Rio de Janeiro: IPHAN, 
COPEDOC, 2008. 
2 “Reconhecem [os participantes daquele encontro] a inadiável necessidade de ação supletiva dos 
Estados e dos Municípios à atuação federal no que se refere à proteção dos bens culturais de valor 
nacional; aos Estados e Municípios também compete, com a orientação técnica da DPHAN, a 
proteção dos bens culturais de valor regional; para a obtenção dos resultados em vista, serão criados 
onde ainda não houver, órgãos estaduais e municipais adequados, articulados devidamente com os 
Conselhos Estaduais de Cultura e com a DPHAN, para fins de uniformidade da legislação em vista, 
atendido o que dispõe o artigo 23 do Decreto-lei 25, de 1937”, Compromisso de Brasília, p. 1, 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20Brasilia%201970.
pdf. Acessado em 19 de dezembro de 2016. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20Brasilia%201970.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20Brasilia%201970.pdf


152 
 

com vistas à preservação. Podemos citar as seguintes recomendações: que os planos 

diretores e urbanos dialogassem com o IPHAN e demais órgãos voltados ao 

patrimônio quando tais planos abarcassem áreas de interesse para a preservação; que 

o BNH colaborasse no custeio das obras de restauro de bens tombados; e que 

fossem criados fundos financeiros, a partir de dotações orçamentárias ou doações, 

para custear as ações do campo da preservação. 

No plano prático, a tentativa de aplicação de parte dessas reflexões pode ser 

vislumbrada na criação e implementação do Programa de Reconstrução das Cidades 

Históricas do Nordeste para fins turísticos, o PCH, entre 1973 e 19793. O Programa 

foi elaborado e implementado pelo Ministério do Planejamento4, o que evidenciava 

o novo protagonismo que aos poucos o patrimônio cultural ganhava: como bem 

inserido na cidade, cujas preservação e exploração de usos poderiam servir de 

alavanca ao desenvolvimento do tecido urbano. No Município de São Paulo, as 

próprias ações da Coordenadoria Geral de Planejamento (COGEP) desenvolvidas 

no seio da regulamentação do zoneamento urbano no início dos anos 1970 – 

tratadas no primeiro capítulo deste trabalho – eram indício desse processo de 

reacomodação.  

O pioneirismo do Programa é bem apontado por Maria Aparecida de Menezes 

Borrego e Paulo César Garcez Marins: 

Iniciado formalmente em 1973, o PCH inovou por constituir-se como 
uma ação da esfera federal voltada à restauração de edifícios e conjuntos 
tombados no país que tinha como uma das ambições centrais a 
conversão desses bens culturais em mercadorias para o florescente 
mercado turístico brasileiro. Antes tomados exclusivamente como 
evidência e emblema da formação da nação brasileira, a partir de 
critérios estabelecidos na década de 1930 por intelectuais modernistas 
ligados ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Sphan), esses bens deveriam, sob o estímulo do PCH, passar também 
a desempenhar o papel de alavancagem econômica para as então 
chamadas “cidades históricas”. (...) As cidades, transformadas em 
espaços de grande tensão e diferenças sociais desde o surto de 
industrialização e da aceleração das migrações internas a partir da 
década de 1950, passam a ser o mote de um programa que, pela primeira 

                                                 
3 Um panorama crítico e aprofundado dessa política pública pode ser encontrado em dossiê dedicado 
ao PCH nos Anais do Museu Paulista, v. 24, n. 1 (2016). 
4 Em 1978, o então diretor do IPHAN Renato Soeiro concedeu entrevista ao jornalista Júlio Moreno, 
publicada na revista CJ Arquitetura, na qual o entrevistador apresentou questões sobre a possível 
tensão entre o Planejamento e o Patrimônio na implementação do PCH. 
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vez, amplia a escala do olhar do monumento isolado, antes eleitos como 
ícone a ser contemplado, para sua inserção urbana e para as implicações 
da apropriação desses artefatos na transformação da sociedade (2016: 7 
e 8). 

 

Esse excerto confirma os indícios delineados acima sobre a transição do tratamento 

dado ao patrimônio cultural a partir da virada dos anos 1960 para os anos 1970. O 

PCH foi uma política pioneira em que o Estado brasileiro investiu fortemente na 

preservação de bens culturais com vistas à sua fruição turística como forma de 

alavancar o desenvolvimento econômico local. Aos poucos, essa nova visada sobre 

os bens culturais contribuiu para que seus critérios de seleção e preservação 

estivessem cada vez mais associados à sua capacidade de atrair essa alavancagem 

econômica.  

Esse processo ganhou força nos anos 1990, quando a lógica mercadológica passou 

a vigorar nas experiências de preservação. Se antes havia um investimento massivo 

por parte do Estado nas ações de preservação, a noção de sustentabilidade 

econômica por meio da reconversão de usos ganhava cada vez mais terreno, 

tornando o campo da preservação atrativo para o investimento do capital privado:  

Nos anos 90, no entanto, ocorreu uma acentuação da perspectiva de 
preservação voltada para o mercado. A participação do setor privado 
no gerenciamento das políticas de patrimônio envolve uma complexa 
alteração do patrimônio, de “bem simbólico” para “mercadoria 
cultural”. O processo implica formas de alteração baseadas no consumo 
e pressupõe, em primeiro lugar, uma operacionalização das formas de 
preservação com base nas necessidades do mercado. Na prática, isso 
significa uma seleção de bens que potencialmente possam corresponder 
às expectativas de retorno financeiro dos altos investimentos privados 
(LEITE, 2005: 85).  

 

A mercantilização do patrimônio inserido nas cidades implica na “relocalizacação 

estética do passado” (LEITE, 2004: 20), cujas manifestações materiais selecionadas 

como dignas de preservação eram reapropriadas por determinados segmentos da 

população capazes de se relacionar com os bens culturais a partir do consumo. Os 

efeitos desse processo têm sido nomeados pela literatura de gentrificação5. Rogério 

                                                 
5 O termo viria do original em inglês gentrification, usado pela primeira vez por Ruth Glass, conforme 
apontado no Capítulo 1 dessa dissertação. Desde então, o conceito vem sendo mobilizado e 
explorado por distintos autores, assumindo contornos variados no contexto da reprodução do espaço 
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Proença Leite utiliza o termo para “designar a transformação dos significados de 

uma localidade histórica em um segmento do mercado, considerando a apropriação 

cultural do espaço a partir do fluxo de capitais” (LEITE, 2004: 19 e 20). Nesse 

conceito, o patrimônio edificado ganha papel importante porque se torna o eixo a 

partir do qual se articula a apropriação cultural privada do espaço urbano. O 

resultado desse processo é a paulatina substituição das populações empobrecidas 

que habitam essas localidades por outras mais abastadas que tenham condições de 

usufruir do espaço urbano a partir do consumo. A capacidade de consumir, como 

aponta Leite, não se resume, nesse caso, apenas às relações de troca de fato. A lógica 

mercadológica se estende para as relações sociais como um todo, as quais passam a 

ser por elas pautadas (LEITE, 2004: 22).  

Os anos 1990 são ricos em exemplos de intervenções urbanas de larga escala que 

tinham como pano de fundo a valorização de bens culturais com o objetivo de 

atração de capital e de mercantilização do espaço público. Serão aqui mobilizados, 

brevemente, as experiências do Pelourinho, em Salvador, Bahia, e do Bairro do 

Recife, na capital pernambucana, como paradigmas dessa nova forma de gestão do 

patrimônio cultural. Ambas são contemporâneas ao Concurso Nacional de Ideias 

para Renovação e Preservação do Bexiga e ao processo de tombamento da Bela 

Vista no Conpresp. Apresentá-las permitirá, então, que façamos um cotejamento 

entre essas diferentes iniciativas, situando as discussões de preservação da Bela Vista, 

de modo geral, e da Vila Itororó, em específico, nesse contexto mais amplo de 

reacomodação das práticas patrimoniais dos anos 1980 e 1990. 

O centro histórico de Salvador, estando nele inserido o perímetro do Pelourinho, 

sofreu um processo de decadência física típico das áreas centrais das grandes cidades 

brasileiras, notadamente a partir dos anos 1970, com a migração das classes mais 

abastadas das áreas centrais para outras que despontavam como novas centralidades 

das cidades. Já nos anos 1980, o Pelourinho era percebido e conhecido como uma 

região suja e perigosa da cidade de Salvador, com elevado número de ocorrências de 

prostituição e tráfico de drogas. As condições de suas construções, ademais, eram 

                                                 
urbano. A própria tradução do termo é objeto de discussão, conforme apontou Rogério Proença 
Leite em Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea. Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP; Aracaju, SE: Editora UFS, 2004, p. 33. 



155 
 

das mais degradadas, muitas delas envelhecidas e sem nenhuma ação de conservação 

(NOBRE, 2003: 5). 

A importância da região para a própria cidade de Salvador e para a história da 

ocupação portuguesa em terras brasileiras no período colonial, aliada às 

características arquitetônicas e de implantação urbana do Pelourinho, fez com o 

Centro Histórico de Salvador fosse declarado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO em 1985 6. Esse acontecimento serviu de ímpeto para que intelectuais de 

Salvador se organizassem no sentido de pressionar a Prefeitura Municipal, durante 

a gestão Mario Kertész, para que ela destinasse investimentos para a recuperação de 

seu Centro Histórico. Lina Bo Bardi foi então chamada para desenvolver um projeto 

de intervenção urbana na região. Sua atuação se destacou pela intenção de explorar 

e valorizar as relações sociais existentes no cotidiano do Centro Histórico 

soteropolitano, com especial foco às manifestações de cultura popular. Alguns dos 

projetos desenvolvidos pela arquiteta entre 1986 e 1989 foram o Belvedere da Sé, a 

Casa de Olodum, a Casa do Benin, a Fundação Pierre Verger e a Ladeira da 

Misericórdia, cujos casarões foram restaurados para uso residencial da população 

local de baixa renda. A experiência da Ladeira da Memória é de especial interesse 

porque seu projeto foi posteriormente estendido para a região específica do 

Pelourinho.  

                                                 
6 Os motivos do reconhecimento do Centro Histórico de Salvador como Patrimônio da Humanidade 
são assim descritos por Fernando Fernandes da Silva: “O Icomos reiterou o posicionamento 
brasileiro, acrescentando que o centro histórico de Salvador deveria ser inscrito com base no critério 
IV, por ser um eminente exemplo de estrutura urbana da Renascença, tornando-se, pela densidade 
dos monumentos reunidos, a capital por excelência do nordeste brasileiro. Por outro lado, a inscrição 
do bem cultural com base no critério VI devia-se ao fato, segundo o Icomos, de ser um dos principais 
pontos de convergência das culturas europeias, africanas e ameríndias dos séculos XVI a XVIII” 
SILVA, Fernando Fernandes da, As cidades brasileiras e o patrimônio cultural da humanidade, apud 
SANTOS JR, Wilson Ribeiro dos, BRAGA, Paula Marques, O Programa de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador e as lições das Cartas Patrimoniais, Arquitextos, 107.04, ano 09, abr. 2009, 
disponível em http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.107/59. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2017. De acordo com o site oficial da UNESCO, os critérios IV e VI, a partir dos quais 
o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido patrimônio da humanidade, são os seguintes: “iv. ser 
um exemplo excepcional de um tipo de edifício ou de conjunto arquitetônico ou tecnológico, ou de 
paisagem que ilustre uma ou bárias etapas significativas da história da humanidade” e “vi. estar 
associados diretamente ou tangivelmente a acontecimentos ou tradições vivas, com ideias ou crenças, 
ou com obras artísticas ou literárias de significado universal excepcional”. Todos os critérios de 
seleção, tanto para bens culturais como para bens naturais, podem ser encontrados em: 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-
future. Acessado em 3 de janeiro de 2017. 

http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.107/59
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future
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Conforme pontuado por Eduardo Nobre,  

O que é notável em todos os projetos da Lina é a preocupação que ela 
demonstrava em manter a diversidade de atividades, usos e social, tão 
marcante no contexto do Pelourinho. Promovendo uma mistura da 
habitação social, comércio informal e de atividades culturais, ela tentou 
preservar os laços socioculturais e evitar a expulsão dos grupos de 
menor renda, fato tão característico nos projetos da renovação urbana 
(2003: 6). 

 

A atuação de Lina Bo Bardi evidenciava uma vontade da gestão municipal em 

promover a reabilitação do Centro Histórico de Salvador sem que isso implicasse 

em externalidades socialmente excludentes. A eleição de uma nova gestão no 

governo estadual, em 1991, no entanto, serviu de turning point desse processo. 

Conforme aponta Márcia Sant´Anna, o grupo político vencedor, que esteve à frente 

da administração estadual da Bahia durante quase todo o período militar, havia 

sofrido grande derrota nos pleitos anteriores e buscava, naquela nova oportunidade, 

promover programas de renovação política que o diferenciassem das gestões 

pregressas, numa espécie de “estratégia de marketing” 7 (2003: 46).  

O grande passo nesse sentido foi o Programa de Recuperação do Centro Histórico 

de Salvador, que foi executado de 1992 a 1999, em seis etapas consecutivas. A 

escolha pela atuação especificamente na capital da Bahia se devia ao seu potencial 

turístico, o qual foi aproveitado para se criar “produtos baianos” que pudessem 

circular nos campos simbólico e mercadológico de consumo das cidades. A 

administração estadual se apoiou em três documentos por ela elaborados para 

sustentar o Programa, dentre eles destacando-se aquele elaborado pela Companhia 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder), órgão 

encarregado da intervenção em conjunto com o Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (IPAC). Os resultados das ações do Programa permitem observar 

que este documento em específico foi a base mestra dos rumos das intervenções 

urbanas em Salvador. Segundo Márcia Sant´Anna, nele “a recuperação do centro 

histórico foi definida como um poderoso instrumento econômico, devendo, 

                                                 
7 O contexto político de Salvador mostrava-se especialmente delicado naquele momento, uma vez 
que a administração municipal era levada a frente por um grupo político opositor àquele vencedor 
do governo estadual. 
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portanto, ser realizada a partir de uma perspectiva empresarial”, sendo um propósito 

da renovação urbana do Centro Histórico a sua transformação em uma espécie de 

shopping center ao ar livre (2003: 46).  

Ainda que o investimento no Programa fosse todo vindo do poder público, a 

participação da iniciativa privada se dava na reconversão de uso dos imóveis 

restaurados. Os antigos proprietários dessas construções a serem recuperadas, 

muitas delas até então alugadas para populações de baixa renda a preços extorsivos 

em vista de suas condições precárias, tinham algumas opções diante da atuação do 

poder público, como a venda, a desapropriação, a transferência do usufruto da sua 

propriedade ou sua troca por uma propriedade pertencente ao Estado. De todo 

modo, cerca de 58% dos imóveis restaurados continuaram nas mãos de seus antigos 

proprietários (NOBRE, 2003: 7), os quais implementaram novos usos, a maioria 

deles ligados ao setor de comércio e serviços – cerca de 63% do total de imóveis 

restaurados (NOBRE, 2003: 9). As famílias então locatárias desses imóveis tinham, 

como opção fornecida pelo poder público, a realocação para outro imóvel ou o 

recebimento de uma compensação financeira. Da parte dos proprietários dos 

imóveis já restaurados, a renovação do aluguel somente se dava com valores mais 

altos e maiores formalidades entre locador e locatário, o que inviabilizava o retorno 

dessas pessoas aos locais onde moravam.  

Para nós, é central na experiência da intervenção urbana do Centro Histórico de 

Salvador seu aspecto de exclusão de seus ocupantes originários, promovida pela 

fruição turística e mercadológica do arcabouço de bens culturais que até então se 

encontravam em condições degradadas e ocupados por populações de baixa renda. 

Levado a cabo com quase nenhuma participação popular, o Programa buscou levar 

às últimas consequências a proposta de exploração turística e econômica daquela 

região, o que não poderia se dar em plenitude com a manutenção das camadas 

pobres que ali moravam, com suas práticas cotidianas populares e informais. Parte 

do diagnóstico desse processo de gentrificação pode ser assim apresentado: 

A intervenção removeu e indenizou cerca de 1900 famílias, que se 
transferiram para outros bairros distantes ou se acomodaram nas 
imediações, invadindo imóveis abandonados. Os moradores não têm 
oferecido resistência a sair de suas casas, o que se explica de várias 
maneiras. Conforme atestam todas as pesquisas realizadas até agora, os 
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habitantes das áreas mais degradadas do centro histórico formam uma 
população muito pobre, com pouca ou nenhuma organização 
comunitária, para a qual a quantia de R$ 1.200,00 (valor médio das 
indenizações) constitui um grande atrativo. Ao lado disso, as pessoas 
viviam aí pela possibilidade de pagar aluguel muito barato ou nenhum 
aluguel, em habitações cedidas ou invadidas em razão do seu péssimo 
estado de conservação. Na medida em que não lhes foi oferecida 
possiblidade de aquisição de moradia, foi-lhes exposta a necessidade de 
formalizar contratos de aluguel nos imóveis recuperados e, diante da 
redução do comércio informal em função do novo uso da área, as 
pessoas optaram em massa pela indenização. Essa opção, na realidade, 
foi muito vantajosa para o governo, pois assumir a responsabilidade 
pelo reassentamento da população nessa ou em outras áreas da cidade, 
de acordo com os princípios recomendados para esse tipo de ação, seria 
bem mais caro (SANT’ANNA, 2003: 46 e 47).  

 

Vemos que há uma íntima semelhança entre o que se via no Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador e as intervenções urbanas ocorridas 

no Marais em função da Lei Malraux, na França. Tratava-se da reprodução de um 

paradigma excludente de recuperação urbana, que se centrava nos aspectos materiais 

do tecido urbano, sendo as relações sociais que lhe davam significado expulsas quase 

totalmente, sendo as novas mistificadas e forjadas para garantir determinada fruição 

turística. No caso de Salvador, esse Programa resultou na perda bruta de um total 

de 67% da sua população residente (NOBRE, 2003: 9). 

O padrão das sucessivas intervenções urbanas em Salvador se repete em outro caso 

contemporâneo, no Bairro do Recife, na capital pernambucana. O primeiro Plano 

de Reabilitação do Bairro do Recife foi elaborado em 1987, sob coordenação da 

arquiteta Amélia Reynaldo e gestão municipal de Jarbas Vasconcelos, e tinha como 

premissa a recuperação do centro da cidade com vistas ao restabelecimento de seu 

uso residencial. O Plano entendia que o estado de degradação a que aquela região 

chegara tinha mais a ver com a alta ocorrência de usos comerciais nos imóveis do 

centro histórico de Recife, do que com a presença de moradores de baixa renda na 

região. Dentro dessa lógica, segundo o Plano, os núcleos antigos das cidades haviam 

sido “transformados em objetos de consumo, dentro da ótica do maior lucro 

proveniente da especulação imobiliária” (Plano de Reabilitação do Bairro do Recife, 

1987, apud LEITE, 2004: 162). A orientação política, em oposição a esse processo, 
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era então a de reabilitar o bairro para seus próprios moradores, os quais eram vistos 

como responsáveis pela preservação do arcabouço arquitetônico da região8.  

O projeto Memória em Movimento foi constituído como um eixo estruturante do 

Plano de Reabilitação do Bairro do Recife. Por meio dele, buscava-se criar uma 

relação entre os moradores e trabalhadores do Bairro do Recife com as diversas 

ações de reabilitação promovidas pelo poder público. Entre as ações desse projeto, 

destaca-se o trabalho de história oral promovido com o intuito de congregar 

memórias do bairro, cujos resultados foram reunidos na publicação Bairro do Recife: 

porto de muitas histórias (MONTENEGRO et. al., 1989, apud LEITE, 2004: 163). 

Rogério Proença Leite afirma que havia, no posicionamento daquela política, uma 

noção de contra-enobrecimento da região, enquanto oposição às noções de 

higienização dos centros históricos como caminho para sua fruição mercadológica 

e turística 9.  

A despeito das provocações trazidas pelo Plano para uma reabilitação democrática 

e plural do Recife, não houve grandes avanços práticos em termos de intervenção 

urbana em seu centro histórico (LEITE, 2004: 173). Em meio a essa lacuna foi 

anunciado, em 1993, o Projeto Cores da Cidade, em que o reeleito prefeito 

municipal de Recife, Jarbas Vasconcelos, firmava parceria com a Fundação Roberto 

Marinho e a empresa Akzo do Brasil – Tintas Ypiranga, para a pintura de fachadas 

do Bairro do Recife. A ideia era que a Akzo doasse as tintas, para que as fachadas 

dos edifícios pudessem ser pintadas por seus proprietários, com supervisão da 

                                                 
8 Em entrevista concedida ao autor Rogério Proença Leite, Rúbia Campello, diretora do 
Departamento de Programas Especiais da Empresa de Urbanização do Recife (URB), declaro que 
“o Bairro do Recife ficou preservado graças aos prostíbulos. Se a gente tivesse ali usos esdrúxulos, o 
porto saísse se alastrando como ele fez no extremo norte da ilha, a gente não tinha mais o Bairro do 
Recife”, LEITE, Rogério Proença, Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana 
contemporânea. Campinas, SP: Editora da UNICAMP; Aracaju, SE: Editora UFS, 2004, p. 162. 
9 “Acreditamos que a ‘revitalização’ do Bairro coincide com a ‘revitalização’ de seus habitantes e 
usuários. Revitalizar o Bairro do Recife seria conseguir melhorar as condições de vida e de trabalho 
dos habitantes da Favela do Rato; das mulheres e dos travestis trabalhadores da noite; dos 
trabalhadores e empresários do comércio, da indústria e dos bancos [...] Propomos então que se lute 
com toda a seriedade para separar, definitivamente, a ideia de restauração/‘revitalização’, da ideia de 
expulsão, ‘limpeza, esterilização e outras coisas dessa ordem”, Memória em Movimento, 1989, p. 
10,apud LEITE, Rogério Proença, Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana 
contemporânea. Campinas, SP: Editora da UNICAMP; Aracaju, SE: Editora UFS, 2004, p. 163. 
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Prefeitura e cobertura propagandística da Fundação Roberto Marinho10. Havia no 

Projeto claro apelo a uma fruição estética do Bairro do Recife, uma vez que as 

fachadas dos edifícios eram seu único foco de atuação, independentemente da 

vulnerabilidade social que a região pudesse apresentar. 

A instauração do Projeto Cores da Cidade pode ser considerada como a evidência 

de uma mudança de rumos que aos poucos foi contaminando o Plano de 

Reabilitação do Bairro do Recife desenhado pela Prefeitura Municipal no fim dos 

anos 1980. Uma série de acordos políticos entre os governos estadual 

pernambucano e municipal recifense11 fizeram com que se instaurasse, no Recife, 

uma nova fase de intervenção urbana em seu centro histórico, com base em um 

plano estadual de intervenção que havia sido desenhado em 1991 pelo então 

governador de Pernambuco Joaquim Francisco, chamado Plano de Revitalização do 

Bairro do Recife. Ele era marcado por um urbanismo empresarial, que buscava criar 

uma nova imagem da cidade, “pela valorização dos usos econômicos do patrimônio 

cultural e da espetacularização do espaço urbano, como forma de reativar os fluxos 

de investimentos para a economia local” (LEITE, 2005: 86). Isso se daria por meio 

da reabilitação das estruturas físicas do Bairro do Recife e a instauração de uma 

programação de eventos pela Prefeitura.  

Esse processo consolidou um movimento de modificação radical do perfil de 

usuários da região, cujo patrimônio cultural passou a abrigar sobretudo restaurantes, 

sendo vendido como atrativo turístico e instrumentalizado no marketing urbano do 

Recife: 

                                                 
10 Esse Projeto também foi implementado em outras cidades brasileiras – Rio de Janeiro, Santos e 
Fortaleza. A Fundação Roberto Marinho descreve a assinatura dessa parceria da seguinte forma: 
“Cidades coloridas são lugares mais vivos. Os bairros ganham cara nova e os moradores se sentem 
integrados ao local onde vivem. Roberto Marinho sabia disso e quis proporcionar mais leveza às 
cidades brasileiras. Em janeiro de 1993, ele assinou, na sede do jornal O Globo, o convenio do 
projeto Cores da Cidade, que viria a resgatar o colorido das cidades por meio da recuperação de 
prédios em áreas históricas”. Fonte: http://www.robertomarinho.com.br/obra/fundacao-roberto-
marinho/patrimonio/cores-da-cidade.htm. Acessado em 4 de janeiro de 2017. 
11 Rogério Proença Leite faz uma análise pormenorizada desse processo, em que Jarbas Vasconcelos 
(então PMDB), prefeito de Recife à época do Plano de 1987, acaba se aliando à corrente política à 
qual até então era opositor (PFL), favorecendo uma mudança de rumos nas propostas de intervenção 
urbana no Recife, LEITE, Rogério Proença, Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência 
urbana contemporânea. Campinas, SP: Editora da UNICAMP; Aracaju, SE: Editora UFS, 2004, p 175. 

http://www.robertomarinho.com.br/obra/fundacao-roberto-marinho/patrimonio/cores-da-cidade.htm
http://www.robertomarinho.com.br/obra/fundacao-roberto-marinho/patrimonio/cores-da-cidade.htm
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O processo de gentrification12 que reinventou o Bairro do Recife como 
lugar deslocou para a esfera do consumo os sentidos tradicionais da sua 
história. A memória do bairro, inscrita em seu patrimônio edificado e 
na vida cotidiana dos moradores mais antigos, foi subsumida pelas 
estratégias de marketing urbano, que equipararam o antigo Povoado 
dos Arrecifes a um shopping center a céu aberto (LEITE, 2005: 86). 

 

Vemos então, que tanto em Salvador como em Recife, houve, em fins dos anos 1980 

e início dos anos 1990, a construção de um discurso participativo no contexto das 

cidades, com a premissa de recuperação de seus centros históricos a partir da 

valorização de seu uso residencial e de suas práticas sociais cotidianas e populares. 

Havia, nessas propostas, um diálogo com o modelo de reabilitação dos centros 

históricos desenvolvidos na cidade de Bolonha, Itália, a partir de fins dos anos 1960. 

A preservação do conjunto arquitetônico dessas áreas devia ter como principal fim 

a melhoria das condições de vida e habitação das pessoas que já ocupavam essas 

áreas. Os projetos desenvolvidos nesse sentido, no entanto, foram fagocitados pelas 

mudanças de gestão governamental, especialmente a partir de 1992. Não houve uma 

continuidade política das agendas propostas inicialmente, e o que observamos em 

ambos os casos foi o refluxo desses processos, com o recrudescimento do discurso 

de recuperação dos centros históricos para sua transformação em vitrine e 

espetáculo, com expulsão de moradores e/ou modificação do perfil dos usuários 

das regiões afetadas pelos programas de recuperação patrimonial.  

A primeira externalidade evidente desse último processo é a remoção dos moradores 

originários das regiões objeto de intervenção, normalmente populações de classes 

menos favorecidas que não poderiam mais arcar com os novos preços praticados 

nos centros restaurados, fenômeno que ocorreu especialmente em Salvador. Uma 

outra externalidade observada, que deve ser compreendida como elemento 

estruturante dessas políticas, foi a exploração dos bens culturais desses perímetros 

                                                 
12 Sobre os processos de gentrificação nos centros históricos, Rogério Proença Leite traz importante 
contribuição no sentido de apontar que a desapropriação de sujeitos, por esses processos, não implica 
necessariamente em um esvaziamento (ou morte) do espaço público, mas uma reordenação da sua 
lógica interativa, a partir das apropriações (táticas) dos espaços mediante a construção dos lugares. A 
essas novas formas de interação ele dá o nome de contra-usos. O caso da requalificação urbana do 
Bairro do Recife nos anos 1990 é o pano de fundo a partir do qual ele desenvolve sua reflexão, 
LEITE, Rogério Proença, Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea. 
Campinas, SP: Editora da UNICAMP; Aracaju, SE: Editora UFS, 2004. 
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como eixos de consumo da cultura e do espetáculo, algo que se processou nas duas 

cidades. As memórias e valores inscritos nesses bens foram reacomodados e 

mobilizados no sentido de servir ao discurso da fruição turística espetacularizada. 

Tanto em um caso como noutro vemos, ademais, a repetição de paradigmas já 

observados na execução dos trabalhos de restauro dos setores salvaguardados 

conforme a Lei Malraux, na França. Especificamente, o caso aqui já abordado da 

intervenção urbana no bairro parisiense do Marais serve de espelho a essas 

experiências brasileiras de recuperação de centros históricos, às portas da virada para 

o século XXI. Vejamos agora como esse cenário se refletiu ou não nas ações 

contemporâneas pensadas para a Bela Vista em geral e para a Vila Itororó em 

específico.  

 

 

ENTRE A CIDADANIA CULTURAL E A PROBLEMÁTICA DA PRÁTICA  

 

Em 1989, a Prefeitura Municipal de São Paulo foi liderada pelo primeiro governo 

eleito pelas vias democráticas desde o período da ditadura militar. Luíza Erundina, 

do Partido dos Trabalhadores, era a nova prefeita e sua gestão teria como papel 

central responder às bases ideológicas da militância e dos cidadãos que a haviam 

eleito. A noção de governo popular foi balizadora da gestão municipal, que se 

apresentava como um governo para toda a sociedade, “segundo a visão geral de 

mundo dos trabalhadores, que incorpora os valores permanentes construídos pela 

humanidade” (EMURB, 1990b, 10).  

No campo das intervenções urbanas, a gestão Erundina propôs uma série de 

projetos para o centro de São Paulo, por entender que nele circulava, todos os dias, 

uma imensa quantidade de trabalhadores da periferia, o que justificaria o 

investimento massivo nessa área 13. Conforme apontado por Beatriz Kara-José, o 

                                                 
13 Aparentemente, a decisão por direcionar uma grande parte dos investimentos para a área central 
de São Paulo, região historicamente privilegiada, foi objeto de intenso embate no interior dos quadros 
da Prefeitura e do PT naquele momento. Para alguns deles, o investimento na área central seria uma 
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perfil das intervenções desenhadas por aquela gestão se diferenciava daquele das 

propostas tradicionalmente levadas a cabo no centro: “o foco não era nem a 

melhoria do sistema viário metropolitano, nem a atração de turistas, mas a melhoria 

das condições de vida na região” (2007: 78). E isso se daria a partir de uma 

interpretação inovadora de cultura e de memória, que seria balizadora das políticas 

de desenvolvimento urbano. Entre as obras realizadas, podemos citar a 

reurbanização do Vale do Anhangabaú, a criação do programa piloto Eixo Sé-

Arouche, de reordenação da paisagem urbana, e a transferência da sede da 

administração municipal, do Parque do Ibirapuera para o Palácio das Indústrias, no 

Parque Dom Pedro II, coroando a intenção da gestão de dar nova dinâmica para o 

centro da cidade (FRÚGOLI JR, 2000: 64 e 65).  

Permeando toda a atuação daquela gestão, havia o entendimento de que toda ação 

política do poder público continha uma dimensão cultural, de modo que “até o ato 

de asfaltar uma rua deveria ser um ato cultural” (FENELON, 1995: 135). Essa era, 

de fato, uma diretriz da Secretaria Municipal de Cultura, grande instância 

articuladora dessa nova visada ao campo da cultura: 

No social, esta luta se concretiza entre diferentes sujeitos históricos, 
assumindo formas diversas e resultando em diferentes memórias. Por 
isso, destacamos entre as diretrizes da Secretaria Municipal de Cultura 
de São Paulo para esta gestão a ideia de que a “cultura é mais do que as 
belas artes. É memória, é política, é história, é técnica, é cozinha, é 
vestuário, é religião etc. Ali onde os seres humanos criam símbolos, 
valores, práticas, há cultura. Ali onde é criado o sentido do tempo, do 
visível e do invisível, do sagrado e do profano, do prazer e do desejo, 
da beleza e da feiura, da bondade e da maldade, da justiça e da injustiça, 
ali há cultura” (FENELON, 1992: 31). 

 

Havia uma aproximação ao que Ulpiano Bezerra de Meneses definia como 

patrimônio ambiental urbano, de sua constituição enquanto fato social produzido 

no seio das relações sociais cotidianas. Seguindo essa dinâmica, a cultura era 

                                                 
contradição frente as linhas programáticas do Partido, que tinha sua atuação voltada para as classes 
populares, mormente moradoras da periferia da cidade. Um estudo realizado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento (Sempla) teria dados as bases para justificar aquela opção por 
investimento no centro, porque ele diagnosticaria, “com bases em projeções demográficas, uma 
importância crescente do centro enquanto local de trabalho das classes populares”. Cf. KARA-JOSÉ, 
Beatriz, Políticas culturais e negócios urbanos: a instrumentalização da cultura na revalorização do centro de São 
Paulo (1975-2000). São Paulo: Annablume, FAPESP, 2007, p. 79 a 81. 



164 
 

apontada e entendida como um grande eixo estruturador das políticas públicas 

municipais, pensadas sob a ótica do governo popular.  

Com isso, no entanto, a gestão não buscava construir uma atuação populista no 

campo da cultura, “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 da elite, e após reelaborar seus significados, devolve-a para a 

sociedade com significados distorcidos” (KARA-JOSÉ, 2007: 92)14. A essa dinâmica 

se opunha a então secretária de cultura, Marilena Chauí: 

O que nós defendemos é a ideia de que o Estado não deve produzir 
cultura, não pode produzir cultura. É a sociedade que produz cultura. 
Todas as vezes que o Estado, em particular no Brasil, se coloca na 
posição do produtor de cultura, o que ele faz é: ele captura para si a 
produção cultural da sociedade, ele transforma isso em doutrina e ele 
devolve isso autoritariamente como pensamento oficial e cultura oficial 
para o país (Programa Roda Viva, 14 de agosto de 1989, grifos nossos)15. 

 

Assim, havia uma preocupação de que a atuação do poder público municipal não 

resultasse na gestação e gestão de uma “cultural estatal oficial”, porque isso 

implicaria na anulação da diversidade das relações sociais presentes na cidade, além 

de permitir a instrumentalização das manifestações culturais para justificar as 

intervenções do Estado no espaço urbano, sem diálogo. Não sendo produção 

oficial, a cultura era vista como um direito do cidadão: 

O papel que nós temos dado a essa fatia do estado [Secretaria Municipal 
de Cultura] é de garantir a cultura como direito do cidadão. Então nós 
definimos a cultura com direito do cidadão sob três aspectos: o direito 
de ter acesso aos bens culturais, o direito de produzir os bens culturais 
e o direito de participar das decisões da política cultural. E cabe a nós 
criar condições, oferecer condições e promover condições para que 
esse direito, que é direito da própria sociedade, que é direito dos 
cidadãos, se exerça (Programa Roda Viva, 14 de agosto de 1989) 16. 

                                                 
14 Segundo Kara-José, além do tradicional aspecto populista das políticas culturais, a atuação da 
Secretaria Municipal de Cultura da gestão Erundina buscava também se afastar da postura de Estado 
enquanto formulador de uma “cultura oficial” e da postura neoliberal de relegar ao Estado uma 
atuação enxuta no campo da cultura, guiada pela indústria e mercado culturais, onde a cultura é vista 
como negócio, KARA-JOSÉ, Beatriz, Políticas culturais e negócios urbanos: a instrumentalização da cultura 
na revalorização do centro de São Paulo (1975-2000). São Paulo: Annablume, FAPESP, 2007, p. 92. 
15 Disponível em: 
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/731/entrevistados/marilena_chaui_1989.htm. Acesso em 
10 de janeiro de 2017. 
16 Idem. 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/731/entrevistados/marilena_chaui_1989.htm
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Havia a compreensão de que a cultura, nela imbricados o acesso, a produção e a 

participação nas decisões das políticas culturais, era direito de todo cidadão, 

conformando uma chamada “cidadania cultural”, sendo o Estado o agente 

articulador dessa cidadania. Os habitantes e trabalhadores da cidade assumiam a 

condição de agentes e protagonistas de sua própria produção cultural aos olhos da 

administração municipal. 

O Congresso Internacional Patrimônio Histórico e Cidadania, promovido pela 

Secretaria Municipal de Cultura entre os dias 11 e 16 de agosto de 1991, aglutinou 

essa reflexão numa série de palestras e debates, depois reunidos na importante 

publicação O direito à memória, de 1992. Os textos base enviados a todos os 

participantes do Congresso foram produzidos por membros do Departamento do 

Patrimônio Histórico e ofereciam uma problematização do campo. No primeiro 

deles, Maria Clementina Pereira explicitava os objetivos do Congresso: o de 

promover um debate interno aos profissionais do patrimônio, sobre suas técnicas e 

procedimentos; o de recolocar a atuação desses profissionais na dimensão política; 

e o de “explicitar que nossa concepção de patrimônio histórico implica retirar do 

especialista o poder da ‘última palavra’: se os registros da memória social constituem 

nosso objeto de trabalho, é com a sociedade que temos de dialogar em primeiro 

lugar” (1992: 11). 

Havia, por parte daquela gestão, um posicionamento pela centralidade da noção de 

memória nas políticas culturais como um todo e nas políticas patrimoniais em 

específico. E isso trazia uma nova chave para a compreensão dos bens culturais 

porque invocava o entendimento de que as memórias são subordinadas à dinâmica 

social e são, portanto, produto do presente. Do mesmo modo, as memórias e os 

valores atribuídos aos bens culturais não tinham sua gênese em algum ponto 

intocável do passado, mas eram construídos e disputados no presente. Assim, essa 

compreensão de memória “desautoriza, seja a ideia de construção do passado, seja 

a de uma função de almoxarifado desse passado. A elaboração da memória se dá no 

presente e para responder solicitações do presente” (MENESES, 1992: 11), o que 
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implica em dizer que a memória é sempre processo de construção e reconstrução, o 

que lhe garante seu caráter fluido e mutável. 

Essa compreensão buscava questionar o lugar de cientificidade muitas vezes 

concedido à atuação dos técnicos e profissionais do patrimônio. Se a memória era 

construção do presente, e se sobre ela se alicerçava o reconhecimento dos valores 

dos bens culturais, então o exercício de construção de memórias oficiais seria um 

exercício de dominação de determinados setores da sociedade, que arrogavam para 

si a capacidade de dizer o que era memória e o que ficaria ocultado às margens da 

preservação.  

Também Laurajane Smith sublinha a importância de se debruçar sobre os bens 

culturais a partir da chave da memória. A autora aponta que, nas práticas 

hegemônicas do patrimônio, há uma tensão entre as noções de memória como coisa 

e memória como ação (2006: 59). No primeiro caso, essa compreensão permite que 

bens culturais sejam catalogados e reconhecidos com valores per se, a partir de um 

suposto valor estanque no passado. No entanto, deve-se dar o passo de 

compreender a memória e o próprio ato de lembrar como uma ação no presente:  

Rather, memory is an active process of remembering and of forgetting that is 
fundamental to our ability to conceive the world. Remembering, as James 
Wertsch (2002) argues, is an active process in which the past both collectively 
or individually is continually negotiated and reinterpreted, through not only 
the experiences of the present but also the needs of the present. The past can 
never be understood solely within its own terms; the present continually 
rewrites the meaning of the past and the memories and histories we construct 
about it within the context of the present (SMITH, 2006: 58). 

 

O direito à memória foi adotado, no Congresso de 1991, como “princípio norteador 

de práticas de preservação que pressupõe a ampliação do próprio conceito de 

patrimônio histórico e cultural e do nosso campo de investigação e intervenção” 

(CONGRESSO, 1992: 229), sendo considerado uma dimensão fundamental da 

cidadania. Assim, a Secretaria Municipal de Cultura reconhecia o protagonismo da 

sociedade civil na produção de suas próprias referências do passado, a partir das 

relações sociais do presente. Isso implicava no reconhecimento da capacidade dessa 

mesma sociedade de construir os significados e símbolos que os bens culturais 

carregavam no contexto das cidades. Acolhia-se, ademais, a dilatação da 
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competência de identificação e seleção do patrimônio cultural, desde os técnicos e 

profissionais do campo até aqueles que lhe prestavam sentido. Tudo isso era 

compreendido pela gestão como um direito dos cidadãos, devendo o Estado 

assegurar seu pleno desenvolvimento. 

Foram sobre as bases conceituais acima delineadas que se desenvolveriam as ações 

da gestão Erundina no campo das intervenções urbanas, no que dizia respeito à 

mobilização dos bens culturais como componentes centrais do tecido urbano. 

Caberia à gestão dar concretude a essas reflexões nas ações práticas que propunha 

e, no que toca a este 

estudo, analisaremos as 

duas grandes ações 

realizadas por aquela 

gestão no perímetro da 

Bela Vista: o Concurso 

Nacional de Ideias para 

Renovação Urbana e 

Preservação do Bexiga e 

o tombamento municipal 

do bairro da Bela Vista. 

O Concurso Nacional de 

Ideias para Renovação 

Urbana e Preservação do 

Bexiga foi a primeira 

ação da Prefeitura 

direcionada ao perímetro 

da Bela Vista. Buscando 

radicalizar o processo democrático, seu objetivo era o de fomentar a criação e, 

posteriormente, a seleção popular de um projeto de intervenção urbana para ser 

aplicado no bairro. Para participar do Concurso como eleitor, era necessário ser 

morador ou trabalhador do bairro ou nele possuir propriedade. Com isso, 

propunha-se inaugurar “em nosso país uma forma de ver o planejamento e o 

Figura 1 Mapa indicando o perímetro do Concurso e seus eleitores. FONTE: 
EMURB, 1990ª. 
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urbanismo num diálogo com aqueles a quem seu produto deve atender” (EMURB, 

1990b: 1).  

Ao adotar a denominação “Bexiga” para referir-se ao objeto do Concurso, a 

Prefeitura deixava entrever o entendimento de que os agentes sociais do tecido 

urbano eram os responsáveis pela produção de seus significados. Isso porque a 

denominação Bexiga não correspondia à denominação oficial do bairro, mas 

representava um “estado de espírito” com o qual se identificavam seus moradores e 

frequentadores17. A promoção de um projeto oficial inteiramente baseado num 

perímetro definido pelas relações simbólicas e de afeto de seus moradores condizia, 

portanto, com as premissas daquela gestão municipal. 

A justificativa pela escolha do Bexiga como objeto do Concurso vinha do 

entendimento de que a cidade tinha uma afeição por ele, por ele abarcar a 

convivência entre imigrantes italianos e negros, por apresentar um número bastante 

considerável de construções antigas na região central, além de possuir uma grande 

concentração de cantinas, cafés e teatros. A localização do bairro também era 

lembrada como um fator importante: havia um temor de que a especulação 

imobiliária estivesse às portas de avançar em direção ao Bexiga, o que poderia levar 

à expulsão dos moradores locais – o que era denominado, pela apresentação do 

Concurso, como o um “processo espontâneo de renovação urbana”. Por fim, a 

escolha também se justificava pela existência de certa articulação política no bairro, 

com partidos políticos, associações de moradores e manifestações culturais, os quais 

“constituem uma ‘matéria-prima que pode desempenhar papel importante na 

efervescência do debate” (EMURB, 1990b: 12 e 13). Esperava-se, assim, que o 

Concurso provocasse e fosse respaldado por uma ampla participação popular. 

O Concurso foi promovido pela EMURB e era resultado da articulação entre 

secretarias municipais e outros órgãos da Prefeitura e organizações da classe 

profissional de arquitetos. Lançada em 23 de junho de 1989, por meio da Portaria 

255, da Prefeitura do Município de São Paulo18, a sua Comissão organizadora era 

                                                 
17 Conforme declaração de Walter Taverna, em entrevista concedida à autora em 9 de junho de 
2015. 
18 Diário Oficial do Município, edição 116, p. 1 e 2.  
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composta pela Secretaria Municipal de Planejamento, representada pela arquiteta 

Sarah Feldman; pela Secretaria Municipal de Habitação, representada pela arquiteta 

Mirthes Baffi; pela Secretaria Municipal de Cultura, representada pela arquiteta Leila 

Diegoli; pela Administração Regional da Sé, representada pelo sociólogo César 

Nascimento; pelo IAB/SP, representado pelos arquitetos José Magalhães Júnior e 

Pedro Cury; e, por fim, pelo Sindicato de Arquitetos de São Paulo (SASP), 

representado pela arquiteta Berthalina Alves Costa. À frente da EMURB estava a 

arquiteta Célia da Rocha Paes, como coordenadora do Concurso.  

Como se pode observar, havia por parte da administração municipal o compromisso 

de se pensar a renovação urbana do Bexiga de modo complexo, com a intersecção 

de diversos setores do poder público, o que era ousado tendo em vista a dificuldade 

de se articular diferentes setores da administração em torno de um programa 

unificador de atuação. A elaboração intersetorial do Concurso evidenciava a 

compreensão de que o campo da preservação do patrimônio era indissociável 

daquele do planejamento urbano, e de que era impossível desenhar políticas 

patrimoniais eficazes sem se considerar a inserção dos bens culturais no tecido 

urbano. Com o objeto de renovar e preservar o Bexiga, o Concurso não pensava 

nos problemas e demandas do bairro de modo atomizado. Patrimônio cultural, 

saúde, trabalho, moradia, entre outras, eram todas questões que diziam respeito 

àquela proposta ampla de renovação e preservação.  

Daí decorria a noção de território usada para se referir ao perímetro do Concurso, em 

oposição à noção de espaço:  

Pensar como o planejamento de pedaços da cidade pode ser feito 
diretamente por aqueles que produzem, consomem e usam esses 
pedaços da cidade. (...) Isto é uma virada do ponto de vista da 
concepção de planejamento que pensa que a definição dos destinos da 
cidade tem que depender fundamentalmente de quem usa a cidade e de 
quem produz a cidade. E que a cidade não é uma coisa passiva que 
precisa ser produzida. Ou o seu destinado ser produzido pelo poder 
público. (...) Por quê? Porque na verdade, quando a gente está pensando 
nesse planejamento que é feito com a participação de quem constrói, 
de quem usa, esse planejamento não trabalha com o espaço, mas 
trabalha com o território (EMURB, 1990b: 38). 
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O espaço era entendido como algo funcional, como “aquilo que está no mapa”, 

sendo extrínseco ao uso. O território, por outro lado, era demarcado como o espaço 

vivido, do cotidiano, com sua carga simbólica, individual ou coletiva. A noção de 

território envolvia, portanto, o campo da subjetividade e das relações sociais, as 

quais produziam e ao mesmo tempo eram vetor de significados no cotidiano do 

Bexiga. Com isso, o edital buscava entrelaçar as noções de planejamento urbano 

com as de participação popular, o que faria daquela iniciativa uma experiência 

inovadora no campo da intervenção urbana19. 

No que dizia respeito ao campo específico dos bens culturais, o edital do Concurso 

posicionava-se pela adoção do conceito de patrimônio ambiental urbano. 

Mobilizando, com isso, toda a discussão trazida por Ulpiano Bezerra de Meneses no 

final da década de 1970, a atuação do poder público naquele processo de intervenção 

urbana não poderia se dar de outra forma que não levando em conta os agentes 

sociais dos quais emergiam os símbolos e significados dos bens culturais para sua 

estruturação.  

Tendo em mente o processo participativo de construção das cidades, a formatação 

do edital do Concurso seria precedida de uma série de atividades promovidas pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo20, no sentido de garantir que os critérios para a 

seleção do projeto vencedor tivessem íntimo diálogo com as demandas dos 

                                                 
19 Fruto da mobilização da noção de território, os trabalhos da EMURB no Concurso delinearam 
alguns em específico: o Bexiga enquanto território de resistência cultural, em que o teatro cumpria 
importante papel de resistência contra a ditadura militar, em defesa da cidadania; o Bexiga enquanto 
território da moradia coletiva, em que a ocupação multifamiliar das construções, muitas vezes na 
forma de cortiços, era vista como tradicional do bairro, existindo desde sua gênese, e não como fruto 
de uma degradação; o Bexiga enquanto território da diversidade, em que era possível observar a 
coexistência de diferentes classes sociais, construções, modos de habitar e frequentar o bairro; e o 
Bexiga enquanto território do lazer, em que a dinâmica urbana se dá na escala do andar, EMURB, 
Concurso Nacional de Ideias para Renovação Urbana e Preservação do Bexiga. A cidade, o homem – uma identidade, 
t. 1295, 1990b, Biblioteca da SP Urbanismo, p. 38 a 58. 
20 A Portaria 255 previa que os prazos de desenvolvimento do Concurso seriam os seguintes: de 13 
de junho a 13 de setembro de 1989: levantamento de recursos junto à iniciativa privada e preparação 
de seminário e debates públicos; de 13 de setembro a 13 de novembro de 1989: realização dos debates 
e seminário; de 13 de novembro de 1989 a 13 de fevereiro de 1990: preparação e envio das propostas 
técnicas; de 13 de fevereiro a 13 de março de 1990: julgamento das propostas; de 13 de março a 13 
de maio de 1990: debate público sobre as propostas selecionadas e votação para deliberar sobre qual 
seria o projeto vencedor; de 13 de maio a 13 de julho de 1990: equacionamento da proposta 
vencedora; por fim, o encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal de São Paulo, 
respaldando a proposta escolhida, Diário Oficial do Município, n. 116, p. 2. Conforme veremos a seguir, 
no entanto, as ações demandaram tempo maior do que o previsto, de modo que esses prazos não 
foram cumpridos.  
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moradores e trabalhadores do Bexiga21. A Comissão organizadora do Concurso 

estabeleceu três iniciativas no sentido de propor o reconhecimento do bairro do 

Bexiga, com suas tensões e demandas (RODRIGUES, 2007: 90 e 91): um ensaio 

fotográfico do bairro22; um documentário que captasse seu cotidiano; e debates 

públicos com a participação de profissionais com atuação afim à temática do 

Concurso e de moradores e trabalhadores do Bexiga. 

 

Figura 2 Vídeo inovador elaborado pela EMURB: a centralidade da preservação do Bexiga em seus agentes e suas relações 
sociais. Material disponível do Youtube. 

 

                                                 
21 Havia, de todo modo, uma agenda política adotada pela Prefeitura, a qual era apontada como 

mínimo denominador comum sobre o qual deveriam se basear as propostas: “Esse programa deve 
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, Concurso Nacional de Ideias para Renovação Urbana e Preservação do Bexiga. A cidade, o 
homem – uma identidade, t. 1295, 1990b, Biblioteca da SP Urbanismo, p. 13. 
22 O ensaio foi encomendado ao fotógrafo Cristiano Mascaro. Entramos em contato com ele para 
ter acesso às fotos, mas, segundo ele, as reveladas haviam ficado com a EMURB. De todo modo, ele 
ainda dispõe dos negativos. 
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O documentário Brica Braque no Bixiga, elaborado a pedido da EMURB em 

dezembro de 198923, evidenciava a posição da gestão municipal a partir da qual a 

intervenção urbana deveria se desenvolver. Todo o material se centrava nas pessoas 

e nas suas relações com o bairro. Os quadros da peça audiovisual não se focavam 

em construções significativas do Bexiga, senão para contextualizar relações sociais 

cotidianas. Exemplo disso é o quadro feito com a participação de José Celso 

Martinez Corrêa na Vila Itororó. A cena se dá em um plano escuro e fechado, e 

apenas podemos suspeitar que o ator se encontra na Vila, pelos rápidos relances em 

que detalhes da construção são mostrados. O centro da cena não era a materialidade 

do conjunto, mas as pessoas. 

O documentário buscava 

também retratar a diversidade de 

manifestações culturais do 

Bexiga – aqui entendidas na 

concepção alargada de cultura 

enquanto produto das relações 

sociais. Exemplo disso é a 

existência de uma espécie de 

trava-línguas, em que pessoas e 

grupos, moradores e 

frequentadores reais do bairro, 

contrapunham universos 

complexos que se encontravam e se somavam no Bexiga: “Forró, política e 

macarrão; Escobar, Plínio e glosação” ou “Mocó dos mais lindos exus; exorcismo 

anula os urubus” são alguns dos exemplos dessa diversidade. A relação entre o 

Bexiga e esses personagens enquanto uma construção coletiva, em que uns e outros 

se alimentavam mutuamente, era bem exemplificada na poética que se repetia por 

entre os trava-línguas: “Que Bela Vista que tem o Bexiga; é o Bexiga que tem Bela 

Vista”. 

                                                 
23 O vídeo foi recentemente adicionado ao Youtube, por um dos sócios da VTV Vídeo, produtora 
contratada para a sua confecção. Com o nome “Bric-a-brac no Bexiga (1990)”, ele pode ser acessado 
em: https://www.youtube.com/watch?v=byq4ut1s_Cw&t=98s. 

Figura 3 Vila Itororó apenas como pano de fundo. A materialdiade das construções colocada 
em segundo plano. Fonte: Documentário Bric-a-braque no Bexiga, disponivel no 

Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=byq4ut1s_Cw&t=98s
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Questões sensíveis do bairro também eram tocadas, como os rasgos no tecido 

urbano promovidos pelas intervenções viárias, as ameaças de derrubada de 

construções e levantamentos de espigões, e habitações em condições precárias, nas 

quais se colocava a vulnerabilidade da condição habitacional de muitos dos 

moradores do bairro. A infraestrutura urbana, a garantia de direitos, as relações entre 

moradores eram levantadas para mostrar a complexidade do bairro que viria a ser 

objeto de intervenção por parte do poder público municipal. 

Diante de todo esse levantamento, a Prefeitura buscava evidenciar à população 

paulistana o seu papel de articuladora, e não impositora, da renovação urbana do 

Bexiga. A mensagem ficava clara em uma sátira, presente no vídeo, de um suposto 

debate “comsagrados técnicos, artistas e empresários” para discutir propostas de 

renovação do bairro. O trocadilho, em que a palavra “consagrados” se confunde 

com a locução “com sagrados”, apontava para o papel de dominação pela técnica e 

pela cientificidade que a gestão buscava se afastar. A sátira se desenrolava a partir 

do embate entre um morador do bairro e um “intelectual” convidado pelo poder 

público para debater. Era significativa a escolha da Prefeitura de colocar como ator 

representando o morador o sr. Armandinho Puglisi, figura proeminente do bairro, 

criador do Museu Memória do Bixiga24. 

No debate, o suposto intelectual propunha alargamentos de vias para aumento da 

circulação de carros, projetos de revitalização de “áreas cinzas” e instalação de 

centros culturais. Ele concluía sua fala mobilizando uma figura mítica da região 

como a de Adoniran Barbosa, propondo que sua casa no Bexiga fosse transformada 

em museu. Ao que um dos moradores, representado por Puglisi, opunha-se, 

desculpando-se por “não saber falar bonito”: “mas eu conheço bem o bairro, eu não 

sei até que certo ponto mais carros iria ajudar aqui; segundo, reviver o bairro não 

seria necessário porque o bairro nunca esteve morto; em terceiro lugar, bello, queria 

lhe dizer que Adoniran Barbosa nunca morou no Bixiga. 

Havia, na cena, uma clara oposição entre os chamados intelectuais e técnicos, não 

familiarizados com a dinâmica cotidiana do bairro, e aqueles que cotidianamente 

                                                 
24 Sobre a concepção do Museu, cf. PUGLISI, Armando, O Museu Memória do Bixiga, Revista do 
Instituto de Estudos Brasileiros, n. 34, 1992, p. 51-58. 
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com ele se relacionavam. Os técnicos propunham intervenções urbanas que não 

dialogavam com as demandas da região e reforçavam a sacralização de construções 

e figuras que eram, no mais das vezes, construídas idealmente e não implicavam em 

real pertencimento da região que elas deveriam supostamente representar. O 

morador, de outro lado, apesar de não apresentar a erudição que muitas vezes se 

exige de posições de decisão, era plenamente capaz de colocar as demandas da 

região. 

O Concurso promoveu debates reais entre moradores, trabalhadores, artistas e 

intelectuais de diversas áreas, entre outubro e dezembro de 1989, como parte do 

movimento para subsidiar a elaboração do seu edital. No total, foram realizadas dez 

rodas de debates, cada uma abarcando temas diferentes e sendo realizadas em 

estabelecimentos do próprio bairro. Os jornais anunciavam alguns desses debates, 

como podemos ver na Folha de S. Paulo, em seu Caderno Ilustrada de 18 de novembro 

de 1989. O jornal anunciava que naquele mesmo dia ocorreria o quinto debate 

promovido pelo Concurso, a ser realizado no Teatro Oficina, com a participação de 

José Celso. O tema daquele encontro em específico seria O desenho do Bexiga, e dele 

participaria também Décio Tozzi, com uma fala especificamente voltada para a Vila 

Itororó. “... o bairro todo é uma colagem de paixões. Essa é a característica do 

Bexiga”, seria a epígrafe que a EMURB posteriormente escolheria para introduzir, 

nos registros do Concurso, a contribuição de Tozzi 25. 

A participação do arquiteto se resumiu a apresentar a Proposta de recuperação urbana da 

Vila Itororó, feita no âmbito da Coordenadoria Geral de Planejamento, em 1975. 

Uma vez mais, Tozzi elencou uma série de características da Vila Itororó que fariam 

dela um espaço singular. Interessante notar, no entanto, que ele mencionou alguns 

pontos que não constavam da Proposta, como se lá estivessem. Isso ocorreu 

especialmente no tocante à manutenção ou não dos moradores na Vila Itororó,  

 

 

 

                                                 
25 Todos os debates promovidos pela EMURB estão transcritos em documentos arquivados na 
biblioteca da SP Urbanismo, da Prefeitura Municipal de São Paulo.  
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Tabela 1. Debates promovidos pela EMURB para ajudar na elaboração do edital do Concurso 

Quem são os donos do Bexiga( 28/10/1989, 15h – Teatro Zácaro) 

Domingos José Dias Coord. Centro Gaspar Garcia de Direitos 

Humanos 

Raquel Rolnik Arquiteta, dir. SEMPLA 

Francisco Zagani Neto Creci 

Bairro Central (30/10/1989, 20h – Teatro Cenarte) 

Hain Grunspun Escritor 

Francisco Capuano Scarlato Prof. Geografia Humana FFLCH/USP 

Amália Inês Geraiges de Lemos Prof. Geografia Humana FFLCH/USP 

A memória do Bexiga (08/11/1989, 19h – Bar Piu-Piu) 

Armando Puglisi Presidente e fundador do Museu do Bexiga 

Carlos Lemos Arquiteto, professor titular FAU/USP 

Ricardo Marques Arquiteto, diretor FAU PUC-Campinas 

O Bexiga do futuro (09/11/1989, 19h – Bar Piu-Piu) 

Dona Olímpia Moradora 

Joaquim Guedes Arquiteto, professor FAU/USP 

Augusto Ivan de Freitas Pinheiros Arquiteto, coord. Cultural RIOARTE 

O desenho do Bexiga (18/11/1989, 15h – Teatro Oficina) 

José Celso Martinez Corrêa Teatrólogo 

Antonio Carlos Sant´Anna Jr Arquiteto, dir. técnico COHAN 

Décio Tozzi Arquiteto 

O Bexiga dia e noite (20/11/1989, 19h30 – Café do Bexiga) 

Carlos Amadeu Botelho Byington Psicólogo 

Cícero Nascimento Ciro da Vai-Vai 

José Guilherme Magnani Dir. Divisão de Pesquisa CCSP 

O público e o privado (27/11/1989, 20h – Igreja Achiropita) 

Cacá Rosset Teatrólogo 

Vicente Trevas Administrador Regional da Sé 

Edgar de Decca Historiador 

A gestão da cidade (30/11/1989, 20h – Vai-Vai) 

Arnaldo de Abreu Madeira Vereador do PSDB 

César Nascimento Sociólogo, assessor AR-Sé 

Ronald E. M. Y. Dumani Arquiteto, diretor de legislação urbana SECOVI 

Viabilidade de um plano (02/12/1989, 15h – Teatro Zácaro) 

Marina Heck Arquiteta assessora de pesquisas do CDH 

Henrique Fingermann Inspetor fiscal da Secretaria das Finanças, 

engenheiro 

Roberto Ezell Mac Fadden Vice-presidente EMURB 

Transformação e preservação (06/12/1989, 20h – Cantina Roperto) 

Hugo Segawa Pós-graduando FAU/USP, revista Projeto 

Marilena Chauí SMC 

Ulpiano Bezerra de Meneses Antropólogo 
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ponto dos mais sensíveis da Proposta, como já 

discutimos no Capítulo 1. Nos debates promovidos 

pela EMURB, Tozzi afirmou que a proposta de 

destinação cultural mantinha a população na Vila ao 

mesmo tempo que dava “um sentido de recuperação 

não só do conjunto mas também de um uso de 

interesse de toda a população” (EMURB, 1989: 

5.2.4). Mais adiante, comentava que “Aracy Amaral 

imaginou a utilização da mão de obra dos moradores 

em sua implantação [do centro cultural na Vila]. 

Assim seria construído um prediozinho, para 

moradores e bolsistas que viessem de outros estados 

e municípios para diversas atividades” (EMURB, 

1989: 5.2.5 e 5.2.6). 

Não havia na Proposta de 1975 qualquer projeção de manutenção dos moradores na 

Vila Itororó. A única menção à utilização do centro cultural proposto 

especificamente pela população do bairro se dava na previsão de construção de um 

centro esportivo, que seria feito para os moradores da Bela Vista. No debate de 

1989, no entanto, Tozzi insistiu na temática da manutenção dos moradores, 

propondo inclusive que eles compusessem um conselho gestor da Vila Itororó: 

A proposta é de formação de um conselho de moradores, que faria a 
gestão do conjunto em co-gestão com a Prefeitura. Haveria então a 
participação da comunidade, adquirindo um bem. E a população 
encortiçada, que tem um sub-emprego, teria moradia. Nós teríamos um 
prediozinho nos fundos que seria recuperado para moradia do pessoal, 
e eles teriam emprego dentro das atividades do setor. Evitando assim 
que o conjunto se deteriore, e que a população seja expulsa do local 
(EMURB, 1989: 5.2.7). 

 

É possível que a Proposta dos anos 1970 não tocasse nesse ponto em específico por 

conta da brevidade de seu trabalho: como apontaram tanto Tozzi como Benedito 

Lima de Toledo, aquele documento da COGEP representava apenas o primeiro 

passo de um processo maior de elaboração de um projeto executivo, o que nunca 

chegou a ocorrer. É possível, ademais, que a menção à manutenção dos moradores 

Figura 4 Chamada do debate que 
discutiria a Vila Itororó. Fonte: Folha 

de S. Paulo, 18 de novembro de 
1989. 
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não tenha ocorrido em 1975 porque ela se daria “num prediozinho nos fundos”, o 

qual poderia ser alguma construção dentro da quadra da Vila Itororó, mas que não 

fizesse parte do conjunto em si objeto do restauro. De todo modo, em entrevista 

realizada com Décio Tozzi em 2015, questionamos se, nos anos 1970, havia alguma 

proposição sobre o que seria feito com os moradores da Vila. O arquiteto respondeu 

que, no âmbito da Proposta da COGEP, havia apenas especulações sobre o que 

poderia ser feito. 

Nesse sentido, a colaboração de Tozzi no âmbito do Concurso, especificamente no 

que dizia respeito à questão dos moradores, poderia ser resultante da sensibilidade 

do arquiteto diante daquele novo cenário que se colocava, muito distinto daquele 

dos anos 1970: a recuperação do Bexiga, e mais especificamente da Vila Itororó, 

estava sendo promovida por um governo dito popular e era balizada pelo 

entendimento de que cabia aos moradores e trabalhadores da região a decisão sobre 

os rumos daquela intervenção urbana. Propor o restauro da Vila tal como ele se 

apresentava na Proposta de 1975 seria algo bastante destoante daquelas premissas.  

De todo modo, a participação de Décio Tozzi nos debates promovidos pelo 

Concurso foi essencial para a inserção da questão da preservação da Vila Itororó nas 

problemáticas a serem abordadas e decididas pelos moradores e trabalhadores do 

Bexiga. No edital em si, diversos recortes dos debates realizados pela EMURB 

foram organizados num campo denominado “Propostas”, em que eram 

apresentadas demandas que em algum momento haviam sido trazidas pelos 

participantes dos encontros – fossem eles moradores, intelectuais, artistas ou 

quaisquer outros agentes. Em seguida a esse campo, o edital agrupava um outro 

específico, chamado “Proposta – Vila Itororó”. Essencialmente, ele ecoava as 

colocações de Tozzi sobre o tema da recuperação do conjunto. Havia, no entanto, 

logo no início, uma fala que buscava afastar a ideia de que a proposta inicial pensada 

para a Vila era a de um centro cultural: “(...) a única maneira que naquele momento 

nós conseguimos encaminhar no sentido da sua recuperação [da Vila], era a 

transformação em uma série de atividades. Agora o que é possível colocar, é que 

não era um centro cultural” (EMURB, 1990b: 86). 
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Em 30 de dezembro de 1989, o jornal Folha de S. Paulo anunciava a abertura das 

inscrições de propostas de intervenção urbana para o Concurso do Bexiga 

(“Inscrições para o Concurso do Bexiga já estão abertas”), com prazo até dia 16 de 

abril do ano seguinte. No total, foram sessenta e quatro inscritos e trinta trabalhos 

efetivamente entregues. Muitos deles, no entanto, não deram conta das 

complexidades e questões que o Concurso levantou – alguns inclusive reforçando 

um discurso que ia na sua contramão (PAES, 1999: 2). Isso fez com que o júri do 

Concurso, composto por uma equipe multidisciplinar26, selecionasse apenas três 

propostas, ao invés de cinco, que era o número que o Edital lhe permitia. Foram 

elas: equipe de Demetre Anastassakis, equipe de José Morais e equipe de Amélia 

Reynaldo27. A partir daquele momento, o Concurso atingia seu ápice: era chegada a 

hora de colocar em votação aberta ao público quais seriam os destinos das 

transformações urbanas do Bexiga. A EMURB e a Comissão organizadora do 

Concurso não poderiam imaginar, no entanto, que todo seu trabalho poderia ser 

inviabilizado por uma ação vinda da própria Prefeitura. 

Em 19 de outubro de 1990, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) publicava a 

Resolução 11/1990, de abertura do processo de tombamento do bairro da Bela Vista 

(Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2). Isso significava que toda e qualquer 

alteração que se pretendesse acontecer naquele perímetro28 teria de passar pelo crivo 

                                                 
26 A composição do júri era a seguinte: Antônio Carlos Sant´Anna, arquiteto, diretor técnico da 
COHAB e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie; Aziz Ab´Saber, 
geografo e planejador; Benedito Lima de Toledo, arquiteto, professor titular da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP; Edgar de Decca, historiador, professor da UNICAMP; Joaquim 
Guedes, arquiteto, professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP; José Paulo de 
Bem, arquiteto, chefe do Departamento de Projetos Especiais da EMURB; Otília Fiori Arantes, 
filosofa, professora da Filosofia da USP; Ruth Verde Zein, arquiteta, colaboradora da Revista Projeto; 
e Ulpiano Bezerra de Meneses, especialista em cultura material, diretor do Museu Paulista da USP e 
professor da História da USP, EMURB, Concurso Nacional de Ideias para Renovação Urbana e Preservação 
do Bexiga. A cidade, o homem – uma identidade, t. 1295, 1990b, Biblioteca da SP Urbanismo, p. 7 e 8. 
27 Uma breve análise de cada uma das propostas foi feita por Célia da Rocha Paes, que fora 
coordenadora do Concurso, em sua dissertação de mestrado. Cf. PAES, Célia da Rocha, Bexiga e seus 
territórios, 1990-2000. Dissertação (Mestrado) – FAU/USP, São Paulo, 1999. 
28 O Processo n. 16.006.137/90, do Conpresp, anunciava o seguinte perímetro como pertencente 
àquele estudo de tombamento: “imóveis que se localizam no perímetro 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 Paraíso, Avenida Bernardino de Campos, Praça Oswaldo Cruz, Rua 13 de Maio, Praça Amadeu 
Amaral, incluindo o reservatório da SABESO (S.9, Q.80, L.39) continuando pela Rua 13 de Maio, 
Rua Carlos Sampaio, Rua Fausto Ferraz, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Alameda Ribeirão Preto, 
Rua Pamplona, Rua Itapeva, Rua Rocha, Praça 14 Bis, Avenida 9 de Julho”, fl. 7. Esse perímetro foi 
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do Conselho, até que o processo de tombamento fosse concluído. Na prática, o 

tecido urbano da Bela Vista ficava congelado, deixando em suspenso quais seriam 

as possibilidades e limites da realização dos trabalhos então promovidos pelo 

Concurso.  

 

Figura 5 Anunciada a abertura do processo de tombamento de imóveis e demais manifestações materiais da Bela Vista no 
Conpresp. Fonte: Folha de S. Paulo, 10 de novembro de 1990. 

 

                                                 
posteriormente alterado pela Resolução Conpresp 01/1993. Ainda, até o ano de 1999, o Conselho 
publicou algumas resoluções que excluíam imóveis e ruas específicas daquele perímetro mais amplo 
de estudo para o tombamento (resoluções 14/1994, 07/1995, 08/1995, 12/1995 e 01/1999). 
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Segundo Célia da Rocha Paes, responsável pela coordenação do Concurso, a decisão 

pela abertura do processo de tombamento havia sido feita de modo unilateral, 

independentemente do trabalho da EMURB, que teria ficado sabendo do ocorrido 

quando a Resolução fora publicada no Diário Oficial do Município (RODRIGUES, 

2007: 96). Há quem aponte para a decisão do Conpresp como algo natural e como 

consequência dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos no Concurso29. Mas 

os jornais da época deixam entrever que houve, de fato, um desentendimento entre 

diferentes áreas de atuação da Prefeitura naquele momento, e que isso teria causado 

um impasse, em que uma ação somente poderia ter continuidade com a suspensão 

da outra. Era a essa conclusão que chegava, por exemplo, Pedro Cury, representante 

do IAB/SP e da Comissão organizadora do Concurso: “deve ter havido um 

desacordo interno na Prefeitura. Nós vamos analisar esse tombamento para ver se 

há mesmo um desencontro com o concurso. Se houver, a Prefeitura vai ter que 

decidir qual dos dois projetos deverá prevalecer” (Folha de S. Paulo, Tombamento 

pode brecar reformas, 15 de dezembro de 1990).  

Outra reportagem 

do jornal Folha de S. 

Paulo, publicada 

proximamente à 

publicação da 

Resolução 11/90 do 

Conpresp, aponta 

claramente para a 

tensão que se 

                                                 
29 Cite-se o artigo A construção da cidade, a urbanidade e o patrimônio ambiental urbano: o caso do Bexiga, São 
Paulo de Nádia Somekh, presidente do Conpresp entre 2013 e 2016. Segundo a autora, “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”, SOMEKH, Nádia, A 
construção da cidade, a urbanidade e o patrimônio ambiental urbano: o caso do Bexiga, Revista CPC 
USP, n. 22, 2015, p. 235. O artigo de D´Alambert e Fernandes vai na mesma direção. Cf 
D´ALEMBERT, Clara e FERNANDES, Paulo César Gaioto, Bela Vista: a preservação e o desafio 
da renovação de um bairro paulistano, Revista do Arquivo Municipal, 204. São Paulo, DPH, 2006, p.151 
a 168. 

Figura 6 Desencontros dentro da Prefeitura: embates sobre instrumentos e métodos. Fonte: 
Folha de S. Paulo, 21 de novembro de 1990. 
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desenhava na Prefeitura: 

O velho bairro do Bexiga está dividindo a Prefeitura. Com a decisão de 
tombar o bairro (...) o DPH acabou se chocando com a Empresa 
Municipal de Urbanização (Emurb). A Emurb está na fase final de um 
projeto de reurbanização do bairro. “A decisão de tombar o Bexiga cria 
obstáculos para os projetos. Essa iniciativa paralela não é muito 
saudável”, alfinetou a coordenadora do “Concurso Bexiga” da Emurb, 
Célia da Rocha Paes, 43.  

Segundo Célia, criou-se uma “incongruência” entre os dois projetos. 
“Se a Prefeitura defende que a população decida o que vai fazer com o 
seu bairro como essa decisão pode ser tutelada? ”. O DPH, no entanto, 
argumenta que o tombamento é necessário para preservar edifícios 
históricos e de valor simbólico para a cidade de São Paulo. De acordo 
com o órgão, o tombamento não interfere no concurso. 

“O tombamento significa que não se pode mexer em nada. Isso 
prejudica o concurso, que foi idealizado sem que se soubesse que estava 
havendo um processo de tombamento”, afirmou o presidente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Pedro Cury. O IAB foi um 
dos idealizadores do concurso (Tombamento do Bexiga é criticado por 
órgão da própria Prefeitura, 21 de novembro de 1990). 

 

Alguns pontos, nesse excerto, merecem destaque. Em primeiro lugar, fica latente a 

falta de diálogo entre os diferentes agentes da gestão da Prefeitura de São Paulo. O 

tombamento e o Concurso foram se desenrolando em paralelo, até o momento em 

que se vislumbrou a possível incompatibilidade entre eles. Em segundo lugar, havia 

um desentendimento de como se deveria proceder à preservação do Bexiga. Como 

vimos, o pano de fundo de atuação daquela gestão era o de cidadania cultural, em 

que os cidadãos eram reconhecidos enquanto protagonistas que produziam cultura 

em seu cotidiano e que eram capazes de identificar seus bens culturais. Conforme 

declaração de Célia da Rocha Paes, o tombamento da Bela Vista, aberto no 

Conpresp, poderia ir de encontro a essa concepção, porque implicaria numa 

preservação tutelada pelo Estado. Com isso, os resultados práticos das preservações 

via tombamento e via Concurso mostravam-se como distintos: “Se o tombamento 

for aprovado, a execução dos trabalhos [do Concurso] vai depender de um parecer 

do Conpresp, o que pode alterar os objetivos da preservação”, afirmou Paes (Folha 

de S. Paulo, Tombamento muda planos para o Bexiga, 4 de dezembro de 1990). 

Como vimos no início deste capítulo, Dea Ribeiro Fenelon, então diretora do DPH 

e presidente do Conpresp, compartilhava do posicionamento geral da Prefeitura 
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quanto aos conceitos de cultura, cidadania cultural e patrimônio cultural, conceitos 

esses que também foram usados para construir o Concurso. Para efetivar políticas 

de preservação, no entanto, o Conpresp tinha às mãos, em essência, o instrumento 

do tombamento. Uma das análises possíveis desse cenário é a de que, entre o 

Concurso e a abertura do processo no Conpresp, teria havido uma ruptura política 

interna à gestão municipal, resultando na descontinuidade do primeiro em função 

das discussões sobre o tombamento. Outra análise possível, da qual nos filiamos, é 

a de que ocorreu uma falta de diálogo entre as diferentes áreas de atuação do poder 

público, levando à sobreposição de políticas públicas, que muitas vezes se opunham 

e se anulavam. Neste caso, o problema central, ao fim e ao cabo, era um problema 

de instrumentos e de método. 

No caso do Concurso, o patrimônio cultural era tratado no âmbito do planejamento 

urbano e da sua relação com a cidade e seus agentes – moradores, trabalhadores, 

frequentadores, interessados, entre outros, os quais contaram com fóruns 

deliberativos nos quais puderam participar e decidir sobre seus rumos. A dinâmica 

do bairro, pensada no que tocava a seu cotidiano e demandas sociais, era elemento 

estruturante das propostas de intervenção urbana. No caso do Conpresp, por outro 

lado, o patrimônio cultural centrava-se invariavelmente nas construções e no 

ambiente edificado – o que não poderia ser diferente, já que o instrumento legal do 

tombamento objetiva, em sua essência, resguardar os aspectos formais dos bens 

culturais. A partir desse caso em específico, é possível observar a obsolescência 

desse instrumento, em sua dificuldade de agregar novos agentes e sentidos do 

patrimônio. A essa conclusão chegara a própria Dea Ribeiro Fenelon, ao demarcar 

as premissas de atuação do Conpresp: 

O Conpresp, dentro de sua política de atuação, tem como premissa 
desmistificar o instrumento legal do tombamento. Tombar não significa 
congelar, cristalizar ou perpetuar modos de organização do espaço 
urbano com suas edificações e usos. A postura desse Conselho 
pressupõe que o tombamento deve ser um instrumento maleável e 
articulado com a dinâmica da cidade, na medida em que trata da 
preservação de espaços urbanos significativos a nível de [sic] identidade 
nacional (1992: 33). 
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Diante do posicionamento de Fenelon, podemos compreender que a intenção dos 

requerentes do processo de tombamento da Bela Vista no Conpresp não era apenas 

resguardar os aspectos físicos do bairro, mas também a multiplicidade de agentes e 

de manifestações culturais da região. A despeito dessa compreensão alargada, o 

instrumento do tombamento, com suas limitações legais, foi o mobilizado pelo 

Conpresp por ser o mais tradicional, e o único à disposição naquele momento, 

instrumento de preservação de bens materiais. 

A tensão em que o instrumento do tombamento foi protagonista no processo do 

Condephaat, a partir do parecer de Ulpiano Bezerra de Meneses, se fazia presente 

novamente nos anos 1990, agora com novos contornos porque colocava em 

oposição ações propostas dentro da mesma gestão municipal. A despeito do 

posicionamento crítico de Fenelon, o processo do Conpresp arrefeceu os debates a 

respeito das possibilidades de atuação no bairro por parte de seus agentes, visto que 

a eleição de bens foi mais uma vez realizada por um nicho específico de técnicos ou 

agentes legitimados pelo poder público, notadamente aqueles que compunha o 

Conselho municipal de preservação. O caso do embate entre o Concurso e o 

Conpresp evidenciou a urgência que havia em se descontruir a centralidade do 

tombamento como caminho primeiro e central para a preservação de áreas de 

interesse cultural da cidade. 

Sobre o andamento do Concurso, sabe-se que, a despeito da abertura do processo 

de tombamento, o processo de eleição do projeto vencedor junto à população, 

dentre os três selecionados pelo júri, foi realizado entre os dias 14 e 16 de dezembro 

de 1990. Cada uma das propostas foi representada por uma cor distinta, tendo suas 

linhas mestras delimitadas, ilustradas e separadas por temas para compor a brochura 

que seria enviada aos moradores e trabalhadores do bairro. Nela se lia: “cabe a você, 

morador ou trabalhador, conhecer cada trabalho e decidir quais propostas trazem 

uma melhor qualidade de vida para o Bexiga (EMURB, 1990a: 3). Na cédula de 

votação, era possível escolher quais das propostas haviam sido as mais satisfatórias, 

em cada um dos seguintes temas, avaliados separadamente: proposta básica; formas 

de participação da população nos destinos do Bexiga; tipos de usos e de construções 

para o bairro; preservação das tradições e de prédios histórico; habitação/moradia; 
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transporte e circulação de veículos; melhorias para a circulação de pedestres, ruas 

praças, vilas; e formas de financiamento. 

 

Figura 7 Capa do encarte distribuído para instruir as votações do Concurso. Fonte: EMURB, 1990a. 

 

Ao final, havia uma questão interessante: “Qual dos três locais deve ser o primeiro 

a receber melhorias?”. Essa pergunta buscava direcionar a primeira ação do 

vencedor do Concurso ao local que, aos olhos dos moradores e trabalhadores, 

tivesse maior necessidade ou fosse de maior apelo simbólico para o bairro. As 
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opções apresentadas pela 

cédula eram a Rua 13 de 

Maio, a Escola de Samba 

Vai-Vai e a Vila Itororó. 

Foram poucas as 

referências específicas à 

Vila Itororó ao longo dos 

trabalhos do Concurso, 

centrando-se elas na 

contribuição trazida por 

Décio Tozzi. Sua aparição 

na cédula de votação, no 

entanto, evidenciava a 

ausência de grandes 

construções arquitetônicas 

do bairro que pudessem 

ser alçadas à condição de 

símbolo ou monumento. 

A Vila, ao lado da Igreja da 

Achiropita, cumpria bem 

esse papel. De um modo 

geral, as construções do 

Bexiga obedeciam a uma 

mesma tipologia e implantação no solo, de maneira que sua força vinha da sua 

proteção enquanto conjunto. Era esse o caso da Rua 13 de Maio, que foi a escolhida 

pelos participantes do pleito. 

A equipe de Amélia Reynaldo foi a vencedora do Concurso. A arquiteta recifense 

era a mesma que, anos antes, havia se envolvido no Plano de Reabilitação do Bairro 

do Recife, com uma proposta inovadora de intervenção urbana que dava 

centralidade aos moradores e frequentadores da região. Havia, nesse sentido, uma 

Figura 8 Cédula de votação disponível no encarte distribuído. A Vila Itororó surge como 
um lugar simbólico do perímetro. Fonte: EMURB, 1990a. 
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semelhança entre aquele projeto e este que então ela se envolvia30. Sua equipe havia 

desenvolvido a ideia de intervenção urbana enquanto processo, cujos objetivos 

seriam mediados por um fórum deliberativo do bairro, chamado “Espaço Bexiga”. 

O alicerce de sua proposta era a de que a reabilitação física do bairro somente seria 

alcançada com a reabilitação social. Havia, então, um forte paralelo com as 

proposições de recuperação do centro histórico de Bolonha, de fim dos anos 1960. 

Em São Paulo, a proposta vencedora era pioneira: 

A tradição autoritária-burocrática das práticas de planejamento que se 
implantou durante décadas entre nós, só mais recentemente tem sido 
objeto de crítica e de certas práticas, ainda limitadas, que procuram 
romper com esta trajetória. Assim, propor uma forma de gestão que 
articule o poder público e seus técnicos, os diversos setores sociais do 
bairro e os empresários, numa instância com presença cotidiana, 
lidando com os inevitáveis conflitos de interesses, garantindo voz a 
todos, sem o poder público abdicar do seu papel enquanto fomentador 
de propostas e mediador dos conflitos é, no mínimo, colocar de ponta-
cabeça a prática anterior. Sem dúvida, a realização de tal proposta se 
defrontaria com uma série de aspectos que teriam de ir sendo ajustados 
(PAES, 1999: 29). 

 

A concretização do projeto vencedor dependia da elaboração e aprovação de uma 

lei, junto à Câmara Municipal, que viabilizasse suporte às ações de intervenção 

urbana. O projeto de lei foi encomendado pela EMURB em 1991 ao ArqGrupo, 

com coordenação geral de Amélia Reynaldo (Contrato n. 

2196108000/EMURB/dez.1991. Nele, previa-se “a manutenção da Z8-200/095 – 

Vila Itororó integrando toda a quadra e visando a fixação dos seus habitantes” 

(EMURB / ARQGRUPO, 1991: 54), indicando a implementação da lógica da 

preservação física a partir da preservação social.  

                                                 
30 Entre outras semelhanças entre os casos do Bairro do Recife e do Bexiga, cabe destacar também a 
existência, no segundo, de uma iniciativa de pintura de fachadas, de modo similar ao recifense “Cores 
da Cidade”. Chamado “Bexiga: tradições”, a iniciativa propunha que onze edificações do lado par da 
Rua 13 de Maio fossem pintadas com as cores da Itália, com exceção da Igreja da Achiropita e 
construções contiguas, que seriam pintadas em “tons pastel das arquiteturas florentina e romana”. 
Tratava-se de uma intervenção proposta e promovidas pelas empresas Suvinil e Glasurit (Folha de S. 
Paulo, Concurso da Prefeitura e projeto privado pretendem restaurar Bexiga, 27 de junho de 1989). 
Fica então evidente que os trabalhos propostos pelo Concurso não foram recebidos num contexto 
neutro ou inteiramente concordante com seus propósitos. De fato, existia ali uma disputa em torno 
da construção da imagem do bairro e dos modos de preservá-la. 
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A partir do momento em que se iniciaram os trabalhos de elaboração do projeto de 

lei, os organizadores e vencedores do Concurso passaram, aos poucos, a atuar 

conjuntamente com os agentes envolvidos no processo de tombamento da Bela 

Vista no Conpresp. Um parecer técnico do arquiteto Eudes de Mello Campos 

Júnior, exarado em 1992 ao STCT/DPH (Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2, 

fls. 261 a 266) dá conta de pontuar, minuciosamente, como se deu esse processo de 

aproximação. Antes de tudo, reconhecia-se que havia mais diálogos do que 

oposições entre os objetivos de ambas as iniciativas. Foi definido, então, que o 

projeto de lei que estava sendo elaborado pelo ArqGrupo sob a supervisão da 

EMURB fosse visto como instrumento complementar ao tombamento no sentido 

comum da preservação da Bela Vista. Ambas as propostas seriam, segundo Campos 

Júnior, “orientadas para o mesmo objetivo: preservar o ambiente urbano do bairro 

da Bela Vista como um todo, permitindo que ele pudesse ser, ao mesmo tempo, 

objeto de um processo de renovação urbana desenvolvido de maneira controlada” 

(Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2, fl. 261). Via-se, nessa postura do 

Conselho, a intenção, já citada, de Dea Ribeiro Fenelon de trazer maleabilidade ao 

instrumento do tombamento, com a relativização da sua normativa de 

congelamento do tecido urbano.  

A descrição de Campos Júnior revela a centralidade da atuação do Conpresp naquele 

diálogo que se construía: caberia à equipe do DPH selecionar os bens culturais 

passíveis de preservação, e essa lista comporia tanto a resolução de tombamento 

como o projeto de lei que estava sendo desenvolvido sob a supervisão da EMURB 

(Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2, fl. 262). Essa lista seria ainda, 

posteriormente, revisada por um grupo intersecretarial. O Concurso, assim como 

desenhado, foi desempoderado pelo tradicional instrumento do tombamento, com 

seus processos e contingências afins. 

O fim desse processo resultou no agrupamento de quatro grandes áreas de interesse 

da Bela Vista, assim definidas: área A – área especial do Bexiga; área B – área especial 

da Vila Itororó; área C – área especial da Grota; e área C – toda a área restante 

delimitada pelo perímetro de tombamento. Especialmente sobre as áreas A e B, o 

Serviço Técnico de Crítica e Tombamento do DPH (STCT) determinava que 
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deveriam “ser objeto de estritas diretrizes de preservação e ocupação, por 

conservarem o ambiente urbano mais próximo ao do Bexiga da primeira metade do 

século XX” (Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2, fl. 484).  

Para chegar a essa delimitação final, o Conpresp mencionou ter se debruçado não 

somente sobre os trabalhos do Concurso, mas também sobre aqueles do IGEPAC 

– Inventário Geral do Patrimônio Ambiental e Cultural da Cidade de São Paulo da 

Bela Vista, feito em 1985 pela STCT/DPH (Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-

2, fls. 483 a 486). O inventário era um instrumento inovador do campo da 

preservação porque permitia que se fizesse uma leitura da cidade a partir de sua 

memória e identidade urbanas, indo para além das edificações e eixos 

monumentais31. Havia, portanto, uma postura inovadora por parte do Conpresp em 

                                                 
31 Além desses aspectos, o inventário tinha como objetivo identificar “elementos que particularizam 
o patrimônio ambiental e cultural urbano de São Paulo, quer pelos valores históricos, arquitetônicos 
e artísticos, quer pela representatividade quanto a pluralidade de ocorrência, formação dos conjuntos, 
marcos referenciais da paisagem, estruturação de valor ambiental, caracterização de tipos de 
agenciamentos urbanos cuja valorização está em sua manifestação repetitiva na cidade e outras de 
valor eminentemente emocional”, Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2, Serviço Técnico de 
Levantamento e Pesquisa, Divisão de Preservação do DPH/SMC, fl. 16. O uso do inventário como 
caminho para se pensar a preservação da cidade, em meados dos anos 1980, se inseria na esteira do 
alargamento do conceito de patrimônio, que vinha se desenrolando desde os anos 1970, conforme 
já mencionado no capítulo 1. A ação pioneira de listagem de bens de interesse cultural teria sido 
aquela feita pelos arquitetos Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, em 1975, a pedido da 
Coordenadoria Geral de Planejamento. Com o IGEPAC, pela primeira vez um órgão municipal 
voltado à preservação – o DPH – teria se utilizado da metodologia da listagem enquanto proposta 
oficial de política de preservação. 

Figura 9 Mapa do perímetro do IGEPAC Bela Vista. Fonte: Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2. 
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se apoiar naquele trabalho para ponderar sobre quais os bens edificados da Bela 

Vista mereciam fazer parte do tombamento.  

Isso não significa que as velhas práticas e critérios de seleção dos bens culturais 

estivessem totalmente superados, mostrando a persistência do movimento pendular, 

dentro do campo, entre transformações e permanências. No caso do IGEPAC da 

Bela Vista, a Vila Itororó era reconhecida como uma mancha urbana de interesse, 

sendo nela reconhecidos seu valor arquitetônico e identificada uma fragilidade por 

conta da ausência de planos de preservação para o conjunto32. Mais uma vez, o apelo 

estético e monumental da Vila foi o caminho a partir do qual ela foi posicionada na 

agenda de interesse de preservação do poder público. 

 

 

DESCONTINUIDADE POLÍTICA 

 

Além dos embates e descaminhos entre o 

Concurso do Bexiga e o processo de 

tombamento da Bela Vista no Conpresp, 

outras questões se colocavam como 

obstáculo à efetivação da preservação do 

patrimônio cultural do bairro de acordo com 

os referenciais propostos pela gestão 

Erundina: tratava-se da possibilidade de 

descontinuidade política que poderia vir 

com as novas eleições para a Prefeitura de 

São Paulo. Como sabemos, Paulo Maluf 

                                                 
32 “Quanto ao conjunto arquitetônico situado nas ruas Assembleia e Jandaia e a Vila Itororó na Rua 
Martiniano de Carvalho, já se encontram enquadrados na Z8-200, porém sem ter ainda uma 
destinação com vistas à preservação. Devido ao valor arquitetônico e o grande potencial de 
reutilização contido nos dois conjuntos, recomenda-se um estudo mais aprofundado dessas áreas, 
para que se possa prever o melhor encaminhamento de cada conjunto, em separado, levando em 
consideração as especificidades de cada um”, Processo Conpresp nº 1990-0.004.514-2, Serviço 
Técnico de Levantamento e Pesquisa, Divisão de Preservação do DPH/SMC, fl. 220.  

Figura 10 A quadra da Vila Itororó como de interesse 
para a preservação, no IGEPAC Bela Vista, de 1983. 
Fonte: Processo Conpresp nº 1990-0.004.514.2, 

fl. 189. 
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(PDS/PPR/PPB) venceu o pleito, tornando-se prefeito da capital paulista em 

janeiro 1993. Especificamente no caso da Vila Itororó, essa mudança se fez sentir 

diretamente. 

Ainda em fevereiro de 1992, portanto contemporaneamente às negociações entre 

Concurso e Conpresp, iniciou-se uma tratativa entre a Instituição Beneficente 

Augusto de Oliveira Camargo – IBAOC, então proprietária majoritária da Vila, e 

um grupo intersecretarial composto por SEMPLA, DPH, SEHAB e EMURB para 

que se estudasse a possibilidade de permuta da Vila por algum imóvel de mesmo 

valor da Prefeitura de São Paulo33. A proposta se justificava pela importância do 

conjunto enquanto patrimônio arquitetônico da cidade de São Paulo. O programa 

de restauração e readequação da Vila foi apresentado pelo poder público nos 

seguintes termos: 

A Vila Itororó é patrimônio da cidade de São Paulo, portanto deve ter 
uso público, garantindo-se aos moradores, o direito de aí 
permanecerem com realocações necessárias para dar-se destinação 
pública rentável ou não, ao imóvel denominado Palácio das Colunatas 
(Ofício EMURB – IBAOC, 10 de dezembro de 1992). 

 

A postura da gestão municipal era a de que havia um valor arquitetônico a ser 

preservado na Vila, mas que tal preservação deveria vir acompanhada da premissa 

de manutenção dos moradores do conjunto – condizendo, assim, com seu 

posicionamento já destacado a respeito da cidadania cultural. Abria-se exceção para 

o “Palácio das Colunatas”, como denominaram o palacete do conjunto, muito 

possivelmente pelo seu destaque monumental no interior da quadra.  

Duas empresas contratadas por licitação fizeram a avaliação da Vila Itororó e de 

terrenos da EMURB passíveis de serem permutados, e vislumbrou-se a possibilidade 

de se concretizar a troca. Segundo a documentação encontrada na biblioteca da SP 

Urbanismo (nome atual da EMURB), no entanto, a proximidade do fim do mandato 

de Luiza Erundina teria dificultado a resolução da questão habitacional dentro do 

conjunto. Por conta disso, “considerando-se o compromisso dessa gestão municipal 

                                                 
33 Todo o material acessado sobre a tentativa de permuta da Vila Itororó está disponível na 
compilação “Tombamento da Vila Itororó”, da EMURB – tombo da publicação número 1257, 
arquivada na Biblioteca da SP Urbanismo. 
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e parecer do Conselheiro do Condephaat [Ulpiano Bezerra de Meneses], citado no 

processo de tombamento desse conjunto, não julgamos possível dar continuidade à 

negociação” (Ofício EMURB – IBAOC, 10 de dezembro de 1992). Assim, as 

tratativas de permuta foram suspensas. Na gestão de Maluf, o tema da permuta foi 

novamente levantado por setores da administração municipal, sendo que o 

posicionamento de algum deles era pela suspensão total das tratativas, por não 

representarem um “bom negócio” para a Prefeitura (Memorando interno da 

EMURB, 6 de maio de 1993). 

Dentro das estratégias pensadas pela EMURB para a preservação da Vila Itororó, é 

possível incluir também o envio de relatório sobre o conjunto à UNESCO, em 

outubro de 1991. Esse material também foi encontrado na biblioteca da SP 

Urbanismo, sem outros documentos que pudessem permitir rastrear de onde viria a 

iniciativa. O relatório, de todo modo, trazia ponderações que condiziam com o 

posicionamento da gestão de Luiza Erundina, porque enfatizava a necessidade de se 

pensar na preservação do conjunto juntamente com a manutenção de seus 

moradores – excetuado uma vez mais o palacete, que deveria ter ocupação 

exclusivamente voltada ao lazer. Não há registros de frutos advindos dessa tentativa 

de diálogo com a UNESCO.  

Assim, o período de 1989 a 1992 foi promissor no sentido de se tentar dar 

aplicabilidade às discussões que vinham dando nova visada ao campo do patrimônio 

cultural, por meio de novas agendas e posicionamentos políticos. Contingências 

internas e próprias da dinâmica da máquina pública surgiram como obstáculos à sua 

plena realização. Havia, nesse caso, uma semelhança com que o que estava 

acontecendo, quase que simultaneamente, no processo de tombamento da Vila 

Itororó no Condephaat: os avanços da discussão conceitual sobre o patrimônio e o 

seu papel no tecido urbano deparavam-se com um terreno institucional 

despreparado para recebê-lo. A troca de gestão da Prefeitura contribuiu para o 

esfriamento desses processos de recolocação crítica das ações patrimoniais, em 

função de uma nova agenda política que se colocava no poder municipal. O 

movimento era semelhante àquele observado nos projetos de intervenção urbana de 

Salvador e Recife lançados antes de 1992: propostas inovadoras de preservação eram 
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solapadas antes de atingir seu amadurecimento, sendo muitas vezes substituídas por 

outras novamente hegemônicas e socialmente excludentes. A preservação física da 

Vila Itororó combinada com sua preservação social ficou no papel, deixando uma 

lacuna sobre os rumos do conjunto. Esta seria aproveitada nos anos 2000 a partir 

de uma nova agenda que se construía na Prefeitura de São Paulo. É isso que veremos 

a seguir. 
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CAPÍTULO 4 

Da habitação ao projeto modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vila Itororó não havia sido tombada até dezembro de 2002, momento em que o 

conjunto, juntamente com diversos imóveis do bairro da Bela Vista, passou a ser 

considerado pelo Conpresp como um patrimônio cultural edificado do Município 

de São Paulo, numa decisão tomada durante uma nova gestão municipal do PT, 

sendo Marta Suplicy a prefeita da cidade. A decisão pelo tombamento ocorreu na 

279ª Reunião Ordinária do Conselho, em 10 de dezembro daquele ano, 

destacando, como argumentação para aquela decisão, a importância histórica e 

urbanística da Bela Vista. Qualificavam essa importância os seus elementos 

urbanos estruturadores (tais como praças e obras de engenharia muito presentes 

na topografia acidentada do bairro), a permanência das condições geomorfológicas 

da região, a profusão de edificações de valor histórico, cultural, ambiental, 

arquitetônico e afetivo, a ocupação mista do bairro, a sua vocação turística e a 

existência de propostas de renovação urbana que, uma vez implantadas, poderiam 
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promover a melhoria da qualidade de vida da região. Sobre os moradores da Bela 

Vista, a Resolução de tombamento mencionava como argumentação para o 

reconhecimento do bairro como bem cultural “a população residente da Bela 

Vista, cuja permanência e ampliação é fundamental para a manutenção da 

identidade do bairro” (Res. Conpresp 22/2002). 

A Vila Itororó foi elencada no Anexo 1 da Resolução juntamente com outros 

conjuntos arquitetônicos ou edificações isoladas como bens inseridos no 

tombamento da Bela Vista. Além deles, foram tombados como elementos 

estruturadores do ambiente urbano a Praça Amadeu Amaral, a Praça Dom Orione, 

a escadaria entre as ruas dos Ingleses e Treze de Maio, as encostas e muros de 

arrimo da Rua Almirante Marques Leão e os arcos da Rua Jandaia, mais 

conhecidos como “Arcos do Jânio”. A Resolução previu níveis distintos de 

preservação para cada imóvel, conjunto ou elemento listado, sendo eles a 

preservação integral e dois tipos de preservação parcial (NP1, NP2 e NP3 – Res. 

Conpresp 22/2002, art. 7º) 1.  

O palacete da Vila Itororó – identificado na Resolução pelo endereço da Rua 

Martiniano de Carvalho, números de 269 a 283 – contou com o nível de 

preservação 1. Todos os demais imóveis do conjunto 2 foram definidos como de 

nível de preservação 3. É importante notar que alguns dos imóveis tombados do 

conjunto – os de número 8, 10, 11 e 12 do interior da quadra – eram justamente 

aqueles que haviam sido demolidos anos antes. Como esses imóveis demolidos 

haviam sido previstos como imóveis de classificação NP3, vislumbrava-se a 

                                                 
1 A íntegra da definição de cada nível de preservação é a seguinte: “Art. 7º. Para efeito deste 
tombamento serão considerados os níveis de preservação NP1, NP2 e NP3 definidos a seguir: 
Nível de Preservação 1 (NP1): Preservação integral do bem tombado. Quando se tratar de 
imóvel, todas as características arquitetônicas da edificação, externas e internas, deverão ser 
preservadas. Nível de Preservação 2 (NP2): Preservação parcial do bem tombado. Quando se 
tratar de imóvel, todas as características arquitetônicas externas da edificação deverão ser 
preservadas, existindo a possibilidade de preservação de algumas partes internas, a serem definidas 
nesta resolução. Nível de Preservação 3 (NP3): Preservação parcial do bem tombado. Quando se 
tratar de imóvel deverão ser mantidas as características externas, a ambiência e a coerência com o 
imóvel vizinho classificado como NP1 e NP2, bem, como deverá estar prevista a possibilidade de 
recuperação das características arquitetônicas originais”, Resolução Conpresp 22/2002. 
2 Eles foram identificados pelos seus endereços, conforme segue: Rua Martiniano de Carvalho, 
números 233, 233 baixos, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 259, 261, 265, 267, 287, 301, 309, 311, 313, 
319, 325 e 333; Rua Maestro Cardim, números 118 fundos, 114, 112 fundos, 108, 106 fundos, 100, 
98 fundos, 94, 92 fundos, 86, 84, 80 e 60; Rua Monsenhor Passalacqua, números 29, 47, 55, 63, 65, 
71 e 81; área interna da quadra, números 2B, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 18. 
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possibilidade de que eles fossem recuperados em suas “características 

arquitetônicas originais” (Res. Conpresp 22/2002, art. 7º). 

A decisão do Conpresp de tombamento da Bela Vista tinha a intenção de 

identificar e preservar o patrimônio cultural não a partir da ótica do bem isolado, 

mas da conformação de uma leitura do tecido urbano a partir de bens edificados, 

equipamentos e áreas públicas e elementos estruturantes do solo. Com isso, 

a manutenção da legibilidade urbana do bairro, expressa nos seus 
conjuntos arquitetônicos e outros elementos característicos da 
paisagem urbana local, foi definida pelos técnicos da STCT como o 
princípio norteador para a seleção final dos bens a serem preservados 
na Bela Vista (ALAMBERT et. a., 2006: 158).  

 

Assim, ainda que a abertura do processo de tombamento partisse do primados dos 

técnicos em escolher o que deveria ser tombado, sua decisão final estava alinhada 

com uma noção alargada de patrimônio cultural, abarcando um espectro diverso 

de manifestações materiais – desde construções monumentais até elementos 

estruturantes como muros de arrimo –, além de sublinhar a importância da 

população residente como mantenedora da identidade do bairro. Os bens tangíveis 

protegidos se apresentavam como suporte para que na região se desenrolassem 

diversas relações sociais que o marcavam como um lugar de boemia, de produção 

artística (especialmente teatral), de ocupação do espaço público e de múltiplos 

modos de morar e trabalhar.  

Menos de três anos depois, em 10 de março de 2005, a resolução de tombamento 

da Vila Itororó pelo Condephaat também foi finalmente aprovada pelo então 

Secretário Estadual de Cultura e publicada no Diário Oficial do Estado, onze anos 

após a decisão positiva do Conselho, realizada em 1994. A Resolução SC 9/2005 

apontava a seguinte argumentação pelo reconhecimento da Vila como patrimônio 

cultural de âmbito estadual: 

Trata-se de um conjunto de edificações de caráter singular, pitoresco e 
onírico, construído na década de 1920; a criatividade na composição 
arquitetônica resultado de uma rolagem de elementos decorativos 
provenientes, em sua grande maioria, do antigo Teatro São José, 
demolido em 1921; ser elemento de destaque na paisagem urbana da 
cidade de São Paulo; o pioneirismo na introdução de uma piscina em 
propriedade particular; a original implantação da vila dentro da 
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quadra, aproveitando o seu miolo e interligando três ruas que definem 
o quadrilátero (Res. SC 09/05, preâmbulo). 

 

A Resolução do Condephaat era mais restritiva e conservadora do que aquela do 

Conpresp. Primeiro, havia diferença central de tratar de um bem em específico, 

enquanto o Conpresp protegia conjuntamente diversas manifestações materiais 

inseridas num perímetro urbano. Já quanto à argumentação mobilizada para 

introduzir o tombamento, a Resolução Conpresp 22/2002 sublinhava aspectos 

variados do bairro da Bela Vista, incluindo nele a importância da manutenção de 

seus moradores, enquanto a Resolução SC 9/2005 baseava as justificativas do 

tombamento nos aspectos materiais da Vila, todos eles muito próximos do modo 

como o conjunto havia sido apresentado primeiro por Luís Saia, em 1972, e depois 

pelo projeto elaborado por Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo, em 1975. 

No que dizia respeito aos níveis de preservação dos imóveis do conjunto, o 

Condephaat definia que todos eles deveriam obedecer ao Grau de Preservação 2 

(GP2), “em que deverão ser preservados a volumetria e o aspecto exterior” 

(Resolução SC 9/2005, art. 2º, §1º), incluído aí o palacete. Havia, assim, um 

interesse pelas superfícies das construções, o que colocava em evidência a 

centralidade dos valores materiais da Vila Itororó naquela decisão. A preservação 

GP2 permitia que as divisões e conformações internas das construções fossem 

alteradas, o que era caminho para que a tipologia dos imóveis fosse perdida e para 

que outros usos – como o almejado uso cultural proposto nos anos 1970 – 

pudessem ocupar aqueles espaços. 

A intenção de promover uma alteração no uso da Vila aparecia já no artigo 4º da 

Resolução SC 9/2005, segundo o qual “os projetos de restauro e revitalização dos 

imóveis tombados deverão propor usos compatíveis com a peculiaridade da sua 

arquitetura e dos seus processos construtivos, garantindo o acesso público e 

fruição do bem tombado”. Essa indicação dava abertura para a argumentação de 

que a excepcionalidade da Vila demandava um uso que lhe garantisse um acesso 

público – algo que, por motivos óbvios, não poderia ser cumprido em se tratando 

de uso habitacional.  Esse era o mesmo entendimento de Tozzi e Toledo, autores 

do projeto dos anos 1970: o uso habitacional da Vila não era compatível com sua 
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monumentalidade e excepcionalidade. E essa similaridade de posicionamentos não 

era mera coincidência. Já antes da publicação da Resolução SC 9/2005, a 

Prefeitura do Município de São Paulo vinha se mobilizando no sentido de retomar 

a Proposta de recuperação urbana da Vila Itororó, de 1975. Como afirmou José 

Eduardo de Assis Lefèvre, “o tombamento pelo Condephaat foi motivado pela 

iniciativa de dar andamento à implementação do projeto” 3. Questionado sobre de 

onde teria vindo essa iniciativa, já que estávamos tratando de um projeto com 

trinta anos de existência – feito, portanto, em um contexto bastante diverso 

daquele de 2005 – Lefèvre disse apenas que não sabia precisar quem teria levado a 

pauta para a Secretaria Municipal de Cultura, mas que “o Serra [então prefeito] 

ficou pessoalmente interessado”, empenhando-se para o sucesso da empreitada4. 

Uma vez que a Resolução SC 9/2005 resultou de um processo já em andamento 

na Prefeitura de retomada do projeto de Tozzi e Toledo, podemos afirmar que, 

naquele momento, havia uma disputa no âmbito do mesmo poder público 

municipal a respeito dos rumos da Vila. Havia quem compreendesse que a sua 

recuperação deveria ser vista como uma questão de moradia, mas essa era apenas 

uma das possibilidades que se descortinavam para a Vila nessa década. 

 

 

QUESTÃO DE PERSPECTIVA: A VILA COMO LUGAR DE MORADIA 

 

Os anos de 2005 e 2006 testemunharam uma importante inconsistência dos rumos 

que a Prefeitura do Município de São Paulo pensava para a Vila Itororó. Enquanto 

se articulava o ressurgimento da Proposta de recuperação urbana de 1975, o poder 

municipal, sob a mesma gestão, chegou a anunciar uma saída absolutamente 

oposta para o conjunto, de recuperação para a manutenção do seu uso 

habitacional.  

                                                 
3 Entrevista concedida à autora em 2 de dezembro de 2015. 
4 Idem. 
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Em 14 de maio de 2005, cerca de dois meses depois da publicação da Resolução 

SC 9/2005, o Diário Oficial do Município divulgava importante notícia de que a 

recuperação da Vila Itororó estava para ser iniciada pela Prefeitura do Município 

de São Paulo, a partir da sua adequação aos parâmetros da Lei Moura – Lei 

Municipal 10.928/1991, que definia padrões mínimos de habitabilidade em 

cortiços. Seu autor, o então vereador Luiz Carlos Moura, entendia que a profusão 

de cortiços era “um dos mais perversos efeitos do modelo econômico implantado 

em 1964”, com o “agravamento das condições de habitação nas grandes cidades, 

degradando-se o padrão de vida urbana” (Setor de Anais da Câmara Municipal de 

São Paulo, PL 504/89, fl. 5). 

Além dos cortiços, as favelas, os domicílios improvisados e as ruas eram as 

possibilidades de moradia que se apresentavam para uma população excluída do 

mercado formal de 

habitação. Segundo 

estudo de Maria Ruth 

Amaral Sampaio e Paulo 

César Xavier Pereira, no 

entanto, os moradores 

de cortiço seriam 

aqueles que enfrentariam 

as situações mais críticas 

na conjuntura da 

habitação precária da 

cidade. Estando os 

cortiços inseridos na 

malha urbana, 

mormente em 

construções antigas em 

bairros centrais 

desvalorizados, seus 

problemas e tensões 

Figura 1 Diário Oficial do Município declara a recuperação da Vila sob a ótica 
da melhoria de cortiços, 14 de maio de 2005. 
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acabavam sendo invisibilizados em relação às demais habitações precárias da 

cidade, como as favelas e os loteamentos clandestinos. Disso resultaria uma menor 

preocupação por parte do poder público com a elaboração de políticas para 

garantir a essa população o acesso à moradia adequada (SAMPAIO et. al., 2003: 

177). Atentando-se para essa demanda, a Lei Moura estabelecia, de um lado, 

condições mínimas de habitabilidade às populações de cortiço e, de outro, poder 

de polícia ao governo municipal, que fiscalizaria a aplicação dessas condicionantes 

(Setor de Anais da Câmara Municipal de São Paulo Municipal de São Paulo, PL 

504/89, fl. 5 e 6).  

Os parâmetros para que uma habitação multifamiliar fosse identificada como 

cortiço eram a existência de uma ou mais edificações no lote urbano; a subdivisão 

de funções distintas em um mesmo cômodo, como cozinha e quarto; o acesso e 

uso comum dos espaços não edificados e das instalações sanitárias; precariedade 

das instalações e infraestrutura; e superlotação de pessoas (Lei Moura, art. 1º). 

Buscando garantir melhorias nessas condições, a Lei Moura estabelecia os 

parâmetros mínimos de habitabilidade dos cortiços (art. 3º) 5, sob pena de multa 

pecuniária ou mesmo interdição da edificação (art. 7º). 

No ano da publicação da Lei, em 1991, o número de encortiçados na cidade de 

São Paulo era, segundo dados do IBGE, de 73.169 habitantes, num contexto geral 

em que a população paulistana total era da ordem de quase dez milhões. Em 

especial na Bela Vista, a ocorrência de cortiços era bastante elevada, inclusive em 

                                                 
5 Lei Municipal 10.928/91, artigo 3º: “Independentemente de outras normas aplicáveis, 
consideram-se as condições mínimas de habitação, para os fins desta lei, as seguintes: a) segurança 
do imóvel no tocante à sua instalação elétrica e À sua estrutura, comprovadas através do laudo 
expedido pelo órgão público competente, renovado a cada dois anos; b) iluminação mínima por 
cômodo de 1/7 (um sétimo) da área de piso; c) ventilação mínima por cômodo de metade da área 
da iluminação; d) área mínima do cômodo ou divisão não inferior a 5m² (cinco metros quadrados), 
com sua menor dimensão não inferior a 2 (dois) metros; e) adensamento máximo de 2 (duas) 
pessoas por 8m² (oito metros quadrados), considerando toda a área construída da edificação, 
vedado o revezamento; f) banheiro revestido de piso lavável e de barra impermeável até 2 (dois) 
metros de altura; g) os banheiros serão dotados, pelo menos, de vaso sanitário, lavatório e chuveiro 
em funcionamento, compartimentados, sempre que possível, de forma independente, com abertura 
para o exterior; h) haverá no mínimo 1 (um) tanque, 1 (uma) pia e 1 (um) banheiro para cada grupo 
de 20 moradores; i) o pé-direito será de, no mínimo, 2,30 m (dois metros e trinta centímetros); j) as 
escadas e corredores de circulação terão, pelo menos, 80 (oitenta) centímetros de largura”. Note-se 
que, mesmo com o estabelecimento das condições mínimas de habitabilidade, permanece a 
precariedade das habitações e dos modos de morar, como é o caso com a exigência de somente um 
banheiro para cada vinte moradores e com a relativização das alíneas b, c, d, e, i e j, prevista no 
parágrafo único do mesmo artigo 3º.  
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relação a outros bairros empobrecidos da capital. Um estudo realizado em 1961 

por um grupo de arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, professores e 

estudantes universitários, e que resultou num artigo hoje considerado um clássico 

sobre o tema dos cortiços em São Paulo6, chegou a essa mesma conclusão, trinta 

anos antes: “Em nenhum bairro o cortiço é aceitável, mas há bairros onde ele é 

pior do que em outros. Querendo estabelecer como uma hierarquia entre os 

bairros, poderíamos assim enumerá-los: o pior de todos: a Bela Vista” 

(LAGENEST, 1962: 14). Os demais bairros que entraram na comparação do 

estudo eram Consolação, Liberdade, Aclimação, Campos Elíseos, Santa Cecília, 

Perdizes e Barra Funda. Os parâmetros utilizados para avaliar as condições dos 

cortiços eram os seguintes: oferta de água encanada, esgoto, qualidade do soalho, 

estado das paredes e tetos, arejamento e insolação, iluminação artificial, oferta e 

qualidade da cozinha, oferta de instalações sanitárias, oferta de banheiros, 

existência de odores, quantidade de pessoas por quartos e quantidade de pessoas 

por camas (LAGENEST, 1962: 7 e 8). Analisando o infográfico elaborado naquele 

momento, de fato a Bela Vista apresentava, de modo geral, os piores índices para 

cada um dos parâmetros apresentados. 

De todo modo, ao contrário do que poderia ser argumentado em outros bairros 

paulistanos com grande ocorrência de cortiços, há indícios, no caso da Bela Vista, 

de que a habitação multifamiliar precária tenha sido uma das principais 

possibilidades de moradia da região, desde sua gênese e urbanização. Como afirma 

Célia Toledo Lucena: 

O bairro [do Bixiga] cresceu em ritmo acelerado e desordenado, 
multiplicavam-se as casas geminadas, a maioria de três a quatro 
andares, enriquecidas por sacadas e floreiras, com vários cômodos, 
dando oportunidade ao proprietário de alugar e ao inquilino subalugar 
partes da residência. Essa proposta habitacional propiciou o 
aparecimento de habitações coletivas; assim, no limiar do século XX, 
o bairro já se caracterizava como território encortiçado (2013: 86) 7. 

                                                 
6 Compunham a equipe do estudo, além de Décio Tozzi, que é figura central na pesquisa desta 
dissertação, H. D. Barruel de Lagenest, Mário Zocchio, João Manuel Conrado Ribeiro, Eduardo 
Carlos de Aregi Filipe, Bona de Vila, Mary Franklin, Teresa Stangherlin, Helena Belvenuzzi, Neusa 
Sanchez e Helena Cadebe. LAGENEST, H. D. Barruel de, Os cortiços de São Paulo, Revista 
Anhembi, ano XII, n. 139, vol. XLVII, jun. 1962, p. 5. 
7 Em um trabalho de história oral, Lucena coletou relatos de moradores do Bixiga, lá instalados 
desde o início do século XX, sobre suas experiências em cortiços. Citemos a memória do seresteiro 
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Havia uma série de fatores que contribuíam para que a Bela Vista concentrasse um 

grande número de cortiços8 desde o seu processo de ocupação e urbanização. Há 

que se destacar os aspectos topográficos da região, com seus diversos fundos de 

vale como os dos rios Saracura, Itororó e Japurá. O retalhamento do solo, com 

lotes estreitos e profundos, dialogava com essa ocupação do território, o que 

impedia, como já vimos, que a Bela Vista abrigasse grandes empreendimentos 

imobiliários que dependessem da incorporação de terrenos. Essas áreas eram 

normalmente ocupadas por populações empobrecidas, que preferiam morar em 

área central, pagando o mesmo ou um pouco mais por uma habitação menor e em 

condições mais precárias em relação a uma habitação na periferia (LUCENA, 

2013: 88 e 89). Assim, lidar com os cortiços na região da Bela Vista era lidar com 

um elemento estruturante do bairro.  

Em alguma medida, a Vila Itororó acompanhava esse movimento de 

empobrecimento e precarização da moradia na região central. Nos documentos 

pesquisados, especialmente em publicações em jornais, o conjunto era 

rotineiramente identificado como uma construção da Bela Vista que teria se 

encortiçado. Em 1978, o jornal O Estado de S. Paulo mencionava que a existência de 

oitenta famílias na Vila Itororó, com suas casas e sobrados deteriorados, fazia o 

                                                                                                                                  
Roberto Fioravanti: “Mastantonio era o senhor que subalugava a casa, na Rua Maria José, a 
primeira residência que morei, lugar onde passei minha infância. Naquele tempo, o Bixiga já era o 
bairro dos cortiços, muitos quartos, muitas casinhas num só terreno. Num quarto dormíamos seis 
irmãos, era apertado, muitos ratos e baratas. Mas não nos sentíamos na miséria, éramos no bairro 
uma grande família onde todos se ajudavam. Meu pai era sapateiro, calabrês e tivemos uma vida 
com algumas dificuldades. Pagávamos setenta mil réis por mês de aluguel no cortiço. Num 
determinado dia, no final do mês, o Sr. Mastantonio passava cantando uma musiquinha, que era 
sempre a mesma e todo mundo já sabia que era o dia da cobrança”, entrevista concedida a Célia 
Toledo Lucena em 19 de março de 1982, apud LUCENA, Célia Toledo, Bixiga revisitado. São Paulo: 
IBRASA, 2013, p. 91. 
8 É indispensável destacar que a Bela Vista abrigava não apenas casas que se encortiçaram (o que 
hoje chamamos “cortiços”), mas também cortiços propriamente ditos, isto é, construções de 
cômodos seriados, com infra-estrutura coletiva. Esses se concentravam especialmente em sua parte 
mais baixa, no Bexiga, sendo bem conhecidos os que se encontravam na quadra da rua Japurá 
próxima a atual Câmara Municipal, um conjunto de cortiços chamado Vila Barros, no qual se 
destaca o chamado Navio Parado. Demolidos na década de 1940 para que se erguesse o edifício 
Japurá, eles já não mais existiam ao tempo da pesquisa liderada por Lagenest, mas foram durante 
décadas um motivo pelo qual se associava o Bexiga (e por extensão a Bela Vista) à moradia 
popular. Sobre esse conjunto, BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitação social no Brasil: 
arquitetura moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São Paulo: Estação Liberdade, 
FAPESP, 1994. 
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espaço transitar de ponto de encontro da aristocracia paulista a uma localidade 

com “aspecto de cortiço” (O futuro da Vila Itororó: um grande centro cultural, 12 

de janeiro de 1978).  

A partir dos anos 1990, o jornal passou a afirmar, sem titubeios, que a Vila havia 

sido transformada em cortiço, em oposição à sua arquitetura grandiosa e bela que 

se perdia na precarização das moradias. Esse posicionamento se agregou à leitura 

que se fazia do conjunto, nas referências que a ele foram feitas n´O Estado de S. 

Paulo, antes da retomada do projeto de intervenção na Vila em 2005: “esta 

maravilha, construída pelo dono da demolidora que colocou abaixo o Teatro São 

José, toda ornada com peças retiradas do próprio teatro, hoje é um cortiço” (Ator 

faz do Bexiga palco para o dia-a-dia, 3 de outubro de 1997); “O local não suportou 

as transformações urbanas e hoje é um cortiço. ‘É uma pena, pois tem uma 

arquitetura belíssima’” (Fotos ampliam detalhes da cidade, 21 de setembro de 

1999); ou ainda “A beleza de colunas, vitrais e mosaicos resiste ao tempo em 

velhos palacetes de antigos bairros nobres de São Paulo. Deteriorados pela falta de 

conservação e por uma ocupação desordenada, os casarões ainda guardam peças 

de arte. Símbolos da arquitetura de uma época, dão ideia de como viviam os 

barões do café. Na Vila Itororó, o cortiço mais famoso, sobrevive intacta uma 

estátua de bronze de Ceres, a deusa da agricultura” (Tesouros da pobreza, 11 de 

janeiro de 2004); “Vila Itororó, um dos cortiços da cidade que guardam 

verdadeiros tesouros históricos” (Tesouros escondidos nos cortiços de São Paulo, 

11 de janeiro de 2004). 

A mesma narrativa de deterioração e perda das excepcionais condições materiais 

da Vila Itororó por conta de um uso habitacional e encortiçado vinha se 

acumulando também nas páginas do jornal Folha de S. Paulo, disso sendo estas 

reportagens alguns exemplos: “Vida nova para a velha Vila”, de 23 de janeiro de 

1978, e “Esculturas e pilastras fazem da Vila Itororó exemplar surrealista”, de 13 

de setembro de 1987. 

Além da construção da noção de Vila como monumento, o que observamos 

nessas reportagens é uma profusão de notícias e informações mitificadas do 

conjunto, muitas delas irreais ou falsas – como a menção ao conjunto como 
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“primeira vila urbana da capital”. De todo modo, a construção de factoides de um 

passado distante colaborava para a construção da Vila Itororó ela mesma como 

mito e como monumento. E essa literatura, a cada vez que se reiterava, respaldava 

o entendimento comum de que o local deveria ter um uso tão excepcional quanto 

sua construção e sua história pregressa – aqui entendida como uma espécie de 

mito da sua origem. 

Apesar do aparente consenso trazido pelos jornais do encortiçamento da Vila 

Itororó, não é possível dizer que ela de fato apresentasse as especificações 

estabelecidas pela legislação e literatura correlatas para ser considerada um cortiço. 

Isso porque a própria ocupação do conjunto sempre foi bastante heterogênea, seja 

em função das especificidades de cada habitação vista em particular (o que pode 

ser observado nos autos do processo de Usucapião nº 0136490-45.2008.8.26.0100, 

que apresenta plantas individualizadas dos imóveis da Vila envolvidos naquela ação 

– fls. 489 e seguintes), seja em função das condições socioeconômicas de seus 

moradores. Sobre este tema, expõem Sarah Feldman e Ana Castro: 

Seguindo a descida da encosta, da Martiniano de Carvalho para a 
Maestro Cardim, era possível notar uma certa gradação social. 
Quanto mais próximas da parte mais alta e mais nobre do terreno, 
melhores também eram as condições econômicas das famílias. Neste 
sentido, o palacete era exemplar, e parece ter abrigado famílias com 
condição econômica que se destacava no conjunto, uma 
diferenciação que também se manifestava no acesso ao espaço de 
lazer que havia no terreno. Alugado ao Éden Liberdade Futebol 
Clube, organização desportiva do bairro que permanece na Vila até 
os anos 1990, sua utilização se restringia aos sócios, e embora 
muitos ex-moradores destaquem o luxo de ter uma piscina ao lado 
de casa, nem todos tiveram condições de pagar as mensalidades para 
poder frequentá-lo (no prelo, p. 20). 

 

De todo modo, a narrativa de que o “marco arquitetônico” estava encortiçado 

poderia fortalecer a proposta de que seus moradores fossem removidos e de que a 

Vila Itororó fosse transformada em um polo cultural à altura da sua 

excepcionalidade. Mas, ao mesmo tempo, a leitura reiterada da Vila como um 

cortiço poderia implicar num posicionamento diverso: o de que a recuperação do 

conjunto deveria ser pensada a partir da ótica da moradia. Isso é o que se 
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depreende da reportagem especial do Diário Oficial do Município de 14 de maio de 

2005 (“Prefeitura incentiva a recuperação de cortiços no centro da cidade”). 

Inicialmente, a reportagem reconhecia a contundência do déficit habitacional da 

cidade de São Paulo: apenas no que dizia respeito aos cortiços, haveria, entre 1993 

e 1994, cerca de 170 mil famílias vivendo naquelas condições precárias, segundo 

dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) – número esse ainda 

mais superior do que aquele coletado pelo IBGE dois anos antes.  

Buscando maneiras de transformar aquela realidade, a Prefeitura firmou uma 

parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do seu Programa de 

Atuação em Cortiços (PAC), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano (CDHU), para melhoramento das condições de habitabilidade em 

cortiços, a partir dos parâmetros estabelecidos pela Lei Moura. A reportagem 

anunciava o início da primeira experiência naquele sentido em casarão da Rua 

Djalma Dutra, na região da Luz. A partir do restauro da fachada e de adequações 

em sua área interna, o casarão poderia voltar a ser ocupado por seis das treze 

famílias que até então viviam ali. 

Feita a exposição da primeira experiência, a reportagem anunciava: “Depois da 

reforma no casarão da Djalma Dutra, a Secretaria de Habitação pretende realizar o 

mesmo trabalho na Vila Itororó”. O anúncio não dava mais nenhum detalhe sobre 

os trabalhos que se pensava para a Vila a partir da sua adequação à Lei Moura. O 

restante da nota voltada especificamente para o conjunto apresentava alguns 

aspectos construtivos e relacionados à sua gênese – não se afastando, assim, do 

padrão dos discursos que eram feitos sobre a Vila9. De todo modo, seguindo o 

exemplo da primeira experiência que se desenhava na região da Luz, uma vez 

                                                 
9 A íntegra do texto é a seguinte: “Vila Itororó – o próximo passo. Depois da reforma no casarão 
da Djalma Dutra, a Secretaria de Habitação pretende realizar o mesmo trabalho na Vila Itororó. 
Trata-se de um conjunto arquitetônico com uma casa grande e 42 pequenas, ocupando uma área de 
4,5 mil metros quadrados. É considerada um dos símbolos do bairro do Bixiga. Tombada pelo 
Patrimônio Histórico, a Vila Itororó foi construída pelo tecelão português Francisco de Castro, em 
1922. Outro detalhe que a tornou famosa na cidade é que ela foi a primeira residência particular de 
São Paulo a ter uma piscina, aproveitando a nascente do Vale do Itororó, que dá nome ao local. 
Pela sua extravagancia, o casarão da Vila Itororó ficou conhecido como ‘Casa Surrealista’. Hoje, a 
Vila Itororó é um cortiço e está bastante deteriorada”, Diário Oficial do Município de São Paulo, 
Prefeitura incentiva a recuperação de cortiços no centro da cidade, 14 de maio de 2005. Texto de 
Gislaine Maria Caron e Graco Braz, grifos no original. 
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restaurada e reformada, a Vila Itororó deveria voltar a ser ocupada por seus 

moradores, salvo alguns deles que, assim como no primeiro caso, tivessem que sair 

por conta de uma possível superlotação de cômodos. 

A análise dos autos do Inquérito Civil 22/199410, mencionado no capítulo 2, nos 

permitiu ter maiores informações a respeito da parceria firmada entre a Prefeitura 

e o Governo do Estado, anunciada pelo Diário Oficial do Município. Ela teria se 

iniciado em 19 de dezembro de 2003, por meio de um protocolo de intenções 

assinado pela CDHU e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SEHAB), com interveniência da Companhia Metropolitana de Habitação de São 

Paulo (COHAB) (IC 22/1994, fls. 1066 a 1071). Esse documento visava a 

construir uma ação e ajuda mútuas no sentido de levar a cabo uma série de 

políticas de moradia que já estavam à disposição do poder público naquele 

momento, como o PAC, já citado – instaurado pelo Decreto Estadual 

43.132/1998 e subsidiado pelo Contrato de Empréstimo 1354/OC-BR firmado 

entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

11 (São Paulo (estado) / CDHU, 2012: 3) – e o Programa Morar no Centro, da 

Prefeitura de São Paulo, que visava 

melhorar as condições de vida dos moradores das áreas centrais da 
cidade, com ações para a reabilitação e reciclagem de imóveis para uso 
habitacional, reabilitação de perímetros degradados, construção de 
novas unidades habitacionais, bem como incentivos ao repovoamento 
do centro com moradias de qualidade (IC 22/1994, fl. 1066). 

 

No momento da assinatura do protocolo de intenções, tanto a SEHAB como a 

COHAB eram dirigidas por Paulo Teixeira, como secretário e presidente, 

respectivamente. Teixeira era familiarizado com o caso da Vila Itororó, tendo sido 

alertado sobre a tensão com relação ao direito à moradia ali presente por Verônica 

                                                 
10 Este documento desenvolveu papel importante para a análise das práticas levadas a cabo pelo 
poder público para a preservação da Vila Itororó, porque congrega manifestações de diferentes 
órgãos e diferentes instâncias de governo, especialmente no período entre os anos 1990 e 2000, 
todos provocados pelo Ministério Público no sentido de investigar o que estaria sendo feito para a 
preservação da Vila Itororó. 
11 Diz o relatório final dos resultados do Programa de Atuação em Cortiços que “pela primeira vez, 
o BID financiou um projeto voltado à provisão de moradia como fator indutor da melhoria da 
qualidade de vida e da recuperação dos centros urbanos, em parceria com a CDHU, companhia 
responsável pela execução da política habitacional do Estado de São Paulo”, SÃO PAULO (estado) 
/ CDHU, Relatório geral do Programa de Atuação em Cortiços. São Paulo, maio de 2012, p. 3. 
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Kroll, do Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo, na primeira reunião do 

Conselho Municipal de Habitação, realizada no ano de 200312. Quando o Diário 

Oficial do Município anunciou a inclusão da Vila Itororó nos trabalhos da parceria 

entre Prefeitura e Governo do Estado, por meio do PAC, Teixeira atuava como 

vereador da cidade. Não encontramos nenhum documento que atestasse uma 

relação direta entre Teixeira e a notícia de 2005, mas não podemos nos furtar a 

sublinhar as aproximações que ele tinha com o caso, por um lado devido à 

assinatura do protocolo de intenções de 2003, de outro pela familiaridade com a 

situação da Vila. 

Nos documentos levantados por esta pesquisa, não há mais nenhuma menção em 

relação à adequação da Vila Itororó à Lei Moura. Encontramos outras referências, 

no Inquérito Civil 22/1995, de tentativas de inserir a Vila Itororó em programas 

de habitação social, o que no mais das vezes era inviabilizado seja pela falta de 

verba, seja pela descontinuidade na gestão pública.  

Verificamos também que, durante a gestão de Marta Suplicy na Prefeitura, 

possivelmente em 2004, vislumbrou-se a possibilidade de se inserir a Vila Itororó 

no Programa Reabilitação de Áreas Centrais, do Ministério das Cidades, “pois o 

mencionado conjunto arquitetônico apresenta características que se enquadram 

perfeitamente nos objetivos do acima citado Programa” (IC 22/1994). A partir de 

apoio financeiro da Caixa Econômica Federal, essa política visava “promover o 

uso e a ocupação democrática e sustentável das áreas urbanas centrais, propiciando 

a permanência e a atração de população, a diversidade funcional, social e cultural, a 

vitalidade econômica, a qualidade ambiental e da paisagem” 13. Entre as diretrizes 

do Programa, estavam o estímulo ao cumprimento da função social da 

propriedade urbana e a redução do déficit habitacional. 

Havia uma relação entre esse Programa federal e o Programa Morar no Centro, 

desenvolvido na gestão municipal de Marta Suplicy, o qual “procurava coordenar a 
                                                 
12 Conforme declaração de Kroll presente no vídeo de Graziela Kunsch, que registrou debate 
realizado sobre a Vila Itororó na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Kroll foi conselheira no 
Biênio 2003-2005, representando o setor dos movimentos populares. Vídeo disponível em 
https://vimeo.com/190018023. Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 
13 Conforme apresentação do Ministério das Cidades disponível em 
http://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/perm/cdui/milton.pdf. Acessado em 8 de 
fevereiro de 2017. 

https://vimeo.com/190018023
http://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/perm/cdui/milton.pdf
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utilização de linhas de crédito subsidiado da Caixa Econômica Federal com a 

oportunidade de reforma e recondicionamento de alguns prédios situados na 

região do Centro Histórico” (COTELO, 2010: 1). Seu objetivo principal seria o de 

“melhorar as condições de vida de quem já vive no Centro, promover a inclusão 

social da população de baixa renda e atrair novos moradores para a região” 

(SEHAB, 2004: 1, apud TSUKUMO, 2007: 78).  

Comunicações da Secretaria Municipal de Habitação, de 28 de julho e 18 de agosto 

de 2005 (IC 22/1994, fls. 810 e 812), já sob a gestão de José Serra, informavam ao 

Ministério Púbico que teria havido, na gestão anterior, uma intenção de recuperar 

a Vila Itororó a partir dos trabalhos pensados para o Programa Morar no Centro. 

A mudança de governo, no entanto, teria paralisado os trabalhos do Programa14. 

Assim, não só a Vila perdeu a possibilidade de ser atendida a partir de uma política 

pública voltada para a habitação social, como também diversas outras localidades 

da cidade: a previsão da gestão de Marta Suplicy era a de que o Programa atenderia 

3.656 famílias a partir de 2005 (SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, 

2004: 49). Essa descontinuidade em relação a priorizar a manutenção da Vila 

Itororó como espaço habitacional se apresentava como um prenúncio da 

disposição que a nova gestão municipal teria no que dizia respeito aos rumos do 

conjunto. 

 

 

QUESTÃO DE PERSPECTIVA: VILA ITORORÓ COMO LUGAR DE CULTURA 

 

Em 23 de janeiro de 2006, o então prefeito de São Paulo José Serra emitia o 

Decreto Municipal 46.926, no qual declarava de utilidade pública “imóveis 

particulares situados no Distrito da Bela Vista, necessários à execução de plano de 

                                                 
14 Segundo uma das comunicações, “informamos ainda que a equipe Morar no Centro foi 
parcialmente dissolvida em virtude da mudança de gestão e que não houve o arquivamento das 
informações produto das reuniões referentes ao assunto, não sendo possível rastreá-las”, 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL, Inquérito Civil 22/1994, 
fl. 812. 
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urbanização” 15. O Decreto não nomeava a Vila Itororó, mas a identificava a partir 

do estabelecimento de perímetros contidos em planta a ele anexa. A área declarada 

somava 16.618,77 metros quadrados – englobando uma extensão maior que o 

agrupamento da Vila. No dia seguinte ao Decreto, o Diário Oficial do Município 

divulgava a ação do prefeito: “Vila Itororó vai virar polo cultural” (Prefeitura vai 

transformar Vila Itororó em um polo cultural, 24 de janeiro de 2006). A novidade 

vinha de encontro ao que havia sido anunciado menos de um ano antes, pelo 

mesmo veículo de comunicação e pela mesma gestão municipal, quando se previra 

a manutenção do uso habitacional do conjunto com sua adequação à Lei Moura. 

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Serra declarava que a Vila abrigaria “um espaço para 

atividade de educação, cultura, turismo e lazer. Enfim, vamos fazer um centro 

cultural aberto para nossa população” (idem). Em momento posterior, Serra 

enfatizava a listagem de usos que se previa para a Vila e concluía: “vai abrigar 

todas as coisas que pessoalmente gosto” (Resgate da Vila Itororó fica no papel, 3 

de setembro de 2008).  

A decisão da Prefeitura já havia sido noticiada, alguns dias antes da publicação do 

Decreto, na coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo, evidenciando o 

passo a passo que a recuperação da Vila Itororó observaria: remodelação do 

palacete e das casas ao redor segundo a proposta atualizada de Décio Tozzi e 

Benedito Lima de Toledo e posterior implantação de um centro cultural fruto de 

uma parceria público privada, com a programação coordenada pela Secretaria 

Municipal de Cultura (Vila Itororó será restaurada, 20 de janeiro de 2006). A 

notícia da Prefeitura era anunciada num tom de alívio: “finalmente”. Assim, o 

ressurgimento daquele projeto dos anos 1970 era um fato tido como dado. 

                                                 
15 O Decreto era fruto do Processo Administrativo 2006-0.018.776-0, que solicitava a expedição de 
declaração de utilidade pública da Vila Itororó, com a seguinte argumentação: “O projeto 
denominado a ser implantado no local propiciará a revitalização e reurbanização das áreas em 
apreço, o que caracteriza [o interesse público], na conformidade do disposto no artigo 5º, letra “i”, 
e o 6º do Decreto-lei Federal n. 3.365, de 21 de junho de 1941. (...) Ante a todo o exposto, 
encaminhamos o presente e o anexo, na conformidade da Portaria n. 2.818 de 24 de março de 
2005-PREF-G, solicitando seu prosseguimento, no sentido de que sejam as áreas em questão 
declaradas de [utilidade pública] por meio da edição do competente decreto do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para fins de desapropriação ou aquisição mediante acordo” (fl. 2). 
Assinava a solicitação o então secretário municipal de cultura Carlos Augusto Machado Calil. Esse 
processo pode ser encontrado no Arquivo Geral da Divisão de Arquivo Municipal de Processos da 
Prefeitura de São Paulo. 
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Figura 2 Mudança de direção: agora a Vila Itororó será um lugar de cultura. Fonte: Diário Oficial do Município, 24 de 
janeiro de 2006. 

Vallandro Keating, responsável pelas pranchas e desenhos em perspectiva do 

projeto desde os anos 1970, apontava para aquela retomada como um marco 

importante para a cidade: 

Realmente é um projeto importante para São Paulo. A intervenção em 
uma área degradada, que de certa forma propõe um modelo de como 
tratar áreas como essa. O projeto merece destaque não só do ponto de 
vista da arquitetura, mas por sua ampla visão histórica. É 
definitivamente um projeto-modelo (Diário Oficial do Município, 
Prefeitura vai transformar a Vila Itororó em um polo cultural, 24 de 
janeiro de 2006). 

 

Havia, então, não somente uma euforia pela restauração da Vila, como também 

pela implementação da proposta de recuperação em si, que já colecionava, como 

mencionado anteriormente neste trabalho, reconhecimentos oficiais e públicos de 

diversos círculos da prática profissional da arquitetura e do patrimônio cultural, 

além de ser visto por muitos como o responsável por impulsionar o interesse 
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Figura 3 O anseio pela recuperação da Vila, "engavetada" havia 30 anos. Fonte: Folha de 

S. Paulo, 20 de janeiro de 2006. 

difuso pela Vila Itororó16. A escolha do projeto de Tozzi e Toledo era apresentada 

como a saída consensual para a recuperação da Vila, com uma repetição rotineira 

desse discurso por parte da Prefeitura, conforme observamos na Introdução feita 

por Lefèvre ao projeto revisitado, que teria passado a se chamar Vila Itororó – 

Projeto de recuperação urbana: “Acalentado há muitos anos pelo conjunto dos 

arquitetos e urbanistas de São Paulo e pela população em geral, o plano de 

recuperação do conjunto arquitetônico da conhecida Vila Itororó, na Bela Vista, 

está próximo de se tornar realidade” (apud IC 22/1994, fl. 857).  

Ficavam, então, obscurecidas as diversas críticas que o projeto de1975 havia 

acumulado ao longo do tempo, especialmente no desenvolvimento do processo de 

tombamento do conjunto no âmbito do Condephaat a partir de 1982. Como 

vimos, nesse 

processo foram 

colocadas em cheque 

diversas 

pressuposições que 

eram mobilizadas 

pelo projeto de 1975 

– como as de que os 

moradores da Vila 

eram elemento de 

violação à forma do 

conjunto, de que a 

materialidade da Vila era valor primeiro a ser conservado e de que a melhor 

maneira de garantir sua conservação seria a partir de um programa cultural. Apesar 

de enriquecedoras, vimos que essas discussões não lograram extravasar os círculos 

específicos do campo profissional do patrimônio e de órgãos correlatos17, de modo 

                                                 
16 Lefèvre afirmou, em entrevista, que “a referência de interesse pela Vila Itororó foi baseada em 
cima daquele projeto”, ou seja, ele era referência em se tratando da Vila, como fonte primeira de 
informações sobre o conjunto. Entrevista concedida à autora em 2 de dezembro de 2015. 
17 Questionamos Lefèvre se ele esteve a par da discussão sobre o projeto da COGEP no âmbito do 
processo de tombamento da Vila no Condephaat, o que teria ensejado uma tentativa de diálogo 
com setores da habitação com vistas à preservação da Vila. Segundo ele, a discussão no âmbito do 
Condephaat não teria vindo à tona. Entrevista concedida à autora em 2 de dezembro de 2015. 
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que quando o projeto de recuperação da Vila Itororó “ressurgiu” nos anos 2000, 

sua aplicação era tida como apaziguada. Um “modelo”, como expôs Keating. 

Segundo esse modelo, a reconversão dos usos da Vila se justificava, em parte, pela 

excepcionalidade de seus aspectos materiais: 

Este conjunto, desde a sua construção nos anos 1920, chamou a 
atenção da população paulistana pela sua excepcionalidade. (...) A Vila 
Itororó apresenta uma configuração espacial especialíssima, com 
grande potencial cenográfico, o que a torna única para a possibilidade 
de acomodar atividades de caráter cultural, educacional e de lazer, 
com repercussão no campo do turismo, que ultrapassa de muito o 
âmbito local, possibilitando uma referência de caráter metropolitano e 
estadual, pelo menos. E esta referência que orientou também a 
definição do ramo das atividades previstas para instalação na Vila 
(SÃO PAULO (município), 2006: 2, apud IC 22/1994, fl. 857). 

 

Esse entendimento dava continuidade a algo que já se anunciava no projeto de 

1975: “conviria explorar o pitoresco do conjunto” (SÃO PAULO (município) / 

COGEP, 1975: 8). Vislumbrava-se que a implantação de um centro cultural 

permitiria a ampliação do acesso de pessoas à Vila Itororó, e isso poderia vir a ser 

fator positivo e de atratividade para a região na qual ela estava inserida. Assim, 

uma segunda justificativa do programa proposto era a de possibilidade de 

incremento da “valorização da micro-região da Bela Vista, dotada de excepcional 

acessibilidade ao Centro, à região da avenida Paulista, o bairro da Liberdade e a 

importantes equipamentos culturais, educacionais, hospitalares situados nas 

proximidades” (SÃO PAULO (município), 2006: 2, apud IC 22/1994, fl. 857)18.  

A recuperação urbana da Vila se inseria em uma dinâmica mais ampla de 

apropriação dos bens culturais da cidade como elementos indutores de 

crescimento e valorização imobiliária do tecido urbano. Havia, nesta apreensão, a 

reprodução de um modus operandi que recupera imóveis de interesse histórico e 

artístico com vistas à rentabilidade, celebrando um passado fetichizado que não 

dialoga com o presente. Essa lógica se fazia presente nos anos 1970, conforme já 

                                                 
18 Os valores considerados por Lefèvre como dignos de preservação e exploração da Vila Itororó 
iam ao encontro da estratégia utilizada tanto nos anos 1970 como nos anos 2000 de recuperação do 
conjunto. De um lado, haveria o valor arquitetônico, dadas as suas características excepcionais; de 
outro, haveria o valor urbano, dada a possibilidade de a Vila Itororó se converter em um polo 
indutor do crescimento do bairro. Entrevista concedida à autora em 2 de dezembro de 2015. 
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apontamos no Capítulo 1, e nos anos 2000 ganhava novo fôlego, com a 

consolidação de um modelo mercantilizado de gestão e preservação do 

patrimônio. Havia um forte paralelo entre o que se propunha para a Vila Itororó e 

os casos paradigmáticos da implementação da Lei Malraux no bairro do Marais, 

em Paris, de ampla repercussão internacional, e da renovação dos centros 

históricos de Salvador e Recife. Assim como nesses casos, no caso da Vila a 

proposta mobilizada pela Prefeitura implicava na remoção de uma população de 

baixa renda de um bem considerado pelos órgãos de patrimônio como de interesse 

histórico ou artístico, na promoção de novos usos associados ao lazer, ao turismo 

e à cultura, com o fim de gerar rentabilidade econômica que estimulasse o 

crescimento de determinado tecido urbano.  

De fato, o uso da semântica cultural para respaldar a promoção da gentrificação 

nos processos de planejamento urbano é algo que vinha ganhando impulso no 

contexto das cidades, especialmente nas duas últimas décadas do século XX. Otília 

Arantes denomina esse processo de “estratégia fatal”, em que a cultura vem sendo 

mobilizada como aparato central de dominação e governabilidade das cidades 

(2011: 41), num contexto de crise urbana provocada, em grande medida, por 

transformações por que passou o sistema capitalista, especialmente a partir da 

década de 1970. Essa mudança estaria associada às novas formas de circulação e 

acumulação de capital, num contexto de acumulação flexível, em que, segundo 

David Harvey, o  

capitalismo está se tornando cada vez mais organizado através da 
dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos 
mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de 
consumo, tudo isso acompanhado por pesadas doses de inovação 
tecnológica, de produto e institucional (HARVEY, 2011: 150 e 151).  

 

O diagnóstico de Harvey implica, no contexto das cidades em processo de 

desindustrialização – especialmente no caso dos países centrais –, na dispersão do 

capital e dos investimentos e em instabilidade econômica, uma vez que a aplicação 

de capital nas cidades ganha maior mobilidade e rapidez. Esse novo cenário teria 

provocado uma transição na forma de gestão das cidades, que teria passado, 

segundo Harvey (1989), de um modelo de gerenciamento para um de 
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empreendedorismo, em que a cidade é vista como uma grande empresa em busca 

de eficiência e resultados (VAINER, 2011: 90). No fluxo globalizado de capitais, o 

objetivo maior do planejamento das cidades passou a ser o de buscar estratégias 

para atrair empregos, rendas e investimentos, conforme receita traçada pelo Banco 

Mundial: 

Quando a liberalização do mercado preside o desenvolvimento da 
economia global e a privatização, e os mercados financeiros se tornam 
rotina, as cidades necessitam:  

• Competir pelo investimento de capital, tecnologia e competência 
gerencial; 

• Competir na atração de novas indústrias e negócios; 

• Ser competitivas no preço e na qualidade dos serviços; 

• Competir na atração de força de trabalho adequadamente 
qualificada (WORLD EONOMIC DEVELOPMENT CONGRESS 
et. al., 1998: 2, apud VAINER, 2011: 76 e 77). 

 

Para explicar esse novo protagonismo estratégico das cidades, tornou-se corrente, 

na literatura, o uso do termo “cidade-global” para indicar o novo papel das 

metrópoles no contexto de globalização e de intensas transformações econômicas. 

Segundo João Sette Whitaker Ferreira, 

as teorias da cidade-global acreditam que a globalização demanda por 
novos espaços especializados, e as cidades seriam o locus mais eficaz 
para oferecer tais espaços. Assim, sustenta-se o argumento de que surge 
uma “rede” mundial de cidades capazes de estabelecer as conexões 
econômicas demandadas pelos “novos” fluxos globais (2007: 22). 

 

Sendo a cidade uma empresa que oferece cenários, oportunidades e serviços no 

contexto do capitalismo globalizado, cabe a ela destacar-se de outras cidades que 

buscam desenvolver esse mesmo papel de locus privilegiado. Está associada, então, 

à ideia de cidade-global a de cidade-marketing ou de marketing urbano. Como bem 

citou Carlos Vainer, “a mercadotecnia da cidade, vender a cidade, converteu-se (...) 

em uma das funções básicas de governos locais (BORJA et.al., 1996: 33, apud 

VAINER, 2001: 78). Os gestores municipais passam a entender ser preciso 

convencer os fluxos de capital de que é vantajoso estabelecerem-se em 

determinada localidade. E a atratividade desses lugares é em grande medida 

mobilizada pelos seus chamarizes culturais. Na passagem dos séculos XX e XXI 
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cultura não era apenas mais um dos fatores de atração das cidades, mas passa a se 

confundir com a própria economia, sendo instrumento central na estratégia de 

promoção das cidades no contexto global: 

(...) cultura e economia parecem estar correndo uma na direção da 
outra, dando a impressão de que a nova centralidade da cultura é 
econômica e a velha centralidade da economia tornou-se cultural, 
sendo o capitalismo uma forma cultural entre outras rivais. O que faz 
com que convirjam: participação ativa das cidades nas redes globais 
via competitividade econômica, obedecendo, portanto, a todos os 
requisitos de uma empresa gerida de acordo com os princípios da 
eficiência máxima, e prestação de serviços capaz de devolver aos seus 
moradores algo como uma sensação de cidadania, sabiamente 
induzida através de atividades culturais que lhes estimulem a 
criatividade, lhes aumentem a autoestima, ou os capacitem do ponto 
de vista técnico e científico. Tais iniciativas, sejam elas grandes 
investimentos em equipamentos culturais ou preservação e 
restauração de algo que é alçado ao status de patrimônio, constituem, 
pois, uma dimensão associada à primeira, na condição de isca ou 
imagem publicitária (ARANTES, 2011: 47). 

 

Como já permite entrever Otília Arantes, nesse sistema de mobilização da cultura 

enquanto instrumento de alavancagem da rentabilidade econômica, o patrimônio 

cultural edificado se apresenta como elemento central, por estar inserido no tecido 

urbano e por oferecer suporte material da atratividade e especificidade que se quer 

realçar nas cidades. As políticas públicas voltadas ao patrimônio passam, então, a 

ser influenciadas por essa agenda, que encontra forças no movimento de transição 

do patrimônio de elemento estruturador de identidade a bem voltado para o 

consumo cultural. Isso significa que a gestão do patrimônio cultural também passa 

a ser pensada a partir das noções de eficiência e rentabilidade.  

Não há um consenso a respeito do encaixe da cidade de São Paulo no papel de 

cidade-global nos parâmetros acima aventados. Independentemente disso, Ferreira 

faz interessante reflexão sobre a importância do discurso acerca do 

reconhecimento de São Paulo como uma cidade-global – ou como uma cidade em 

vias de se tornar global – como elemento legitimador de uma série de políticas 

governamentais que buscam trazer maior eficiência ao solo urbano, com 

investimentos concentrados em serviços que possam tornar a cidade mais 
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competitiva e atraente (2007: 25 e seguintes)19. A gestão do patrimônio cultural 

segue essa mesma toada, e seus projetos de restauração e requalificação se 

estruturam a partir da noção de eficiência. No caso do projeto apresentado para a 

Vila Itororó nos anos 2000, a demanda por eficiência é clara, uma vez que ele 

buscava se opor a um processo de depreciação que o conjunto trazia para a 

região20. Assim sendo, e nisso implicadas suas condições materiais e seu uso por 

famílias de baixa renda, a Vila era entendida como um fator degradante do tecido 

urbano. A restauração de seus aspectos materiais e a implementação de um 

programa cultural poderia alçá-la à condição de promotora da valorização do 

bairro. Confundiam-se premissas do campo das políticas patrimoniais com outras 

do planejamento urbano dito estratégico – aquele associado à promoção das 

cidades-empresas (VAINER, 2011: 76). Especialmente no caso da Vila Itororó, 

havia uma convergência de temporalidades, entre o anseio da gestão de José Serra 

                                                 
19 Sobre a construção da noção de “cidade-global” como a via de mão única rumo ao 
desenvolvimento, expõe Ferreira: “O que é importante, e preocupante, é que a força dessas ideais 
acabou criando um caminho ‘de sentido único’, segundo o qual o fortalecimento da ‘vocação’ 
terciária da cidade acaba sendo a única saída possível para se enfrentar o futuro, como comentava, 
por exemplo, o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Emerson Kapaz, em entrevista 
à revista Exame: ‘falta agora mapear e definir uma estratégia para consolidar esse seu novo perfil. São Paulo só 
tem essa chance. Não há outra’. Um raciocínio que levou a revista à conclusão inevitável da necessária 
consolidação da vocação terciária: ‘É justamente na intermediação financeira, no serviços de consultoria, 
pesquisa, planejamento, marketing, engenharia ou assistência legal, nas áreas de importação e exportação, na 
produção e oferta de bens culturais, na construção civil, nas viagens de negócios, na promoção de feiras, seminários e 
conferências, no comércio diferenciado, entre um sem-número de atividades que compõem o perfil econômico das 
metrópoles modernas, que a capital paulista deve focar a atenção para poder reencontrar seu eixo’. Ou seja, 
concentrar todos os esforços para construir essa cidade terciária voltada aos negócios ‘de ponta’, 
essa parece ser a única e inevitável alternativa de desenvolvimento, como se, aliás, os setores 
empresariais não tivessem sido, até hoje, amplamente privilegiados na história da cidade”, 
FERREIRA, João Sette Whitaker, O mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do espaço 
urbano. Petrópolis, RJ: Vozes; São Paulo: Editora UNESP; Salvador, BA: ANPUR, 2007, p. 25 e 26, 
grifos no original. Sobre a discussão acerca da inclusão de São Paulo no rol das cidades-globais, 
cabe sublinhar o recentíssimo vídeo elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, já sob a 
gestão de João Doria (2017), em que o maior plano de privatização já visto na cidade é anunciado. 
Feito para atrair investimentos para a cidade, esse material apresenta São Paulo como “a city of the 
world”. O vídeo enfatiza que a cidade é o maior centro financeiro do hemisfério sul, tem 
importantes avanços no setor tecnológico, é um centro articulador da América Latina, além de ser 
receptiva e multicultural. Tudo isso garantiria o sucesso de investimentos feitos na cidade. O vídeo 
tem um perfil essencialmente publicitário e busca colocar São Paulo à frente de outras opções de 
metrópoles que poderiam receber investimento estrangeiro. Se não há um consenso sobre se a 
capital paulistana já está arrolada na lista de cidades-globais, fato é que o discurso da cidade-global 
já mobiliza seus gestores municipais. Vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=kinBUKjvdPs. Acessado em 20 de fevereiro de 2017. 
20 Conforme informado por José Eduardo de Assis Lefèvre em entrevista concedida à autora em 2 
de dezembro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=kinBUKjvdPs
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de retomar um projeto datado e a reconfiguração das disputas pela construção do 

espaço urbano na passagem do século XX para o XXI. 

Sendo a cidade um ativo a ser publicizado e vendido, os destinatários desse produto 

são aqueles dotados de capacidade de adquiri-lo: é nesse sentido que Carlos Vainer 

aponta que, no modelo propagado das cidades-globais, a exclusão já vivenciada nas 

cidades por aqueles que não dispõem de meios financeiros para consumi-las 

“transforma-se agora em projeto, em estratégia de promoção da cidade” (2011: 80, 

nota de rodapé n. 4). A eficiência do patrimônio cultural passa também por 

garantir o seu acesso a quem possa consumi-lo. Assim, os moradores da Vila 

Itororó não cabiam naquele projeto de marketing, uma vez que se presumia que a 

fruição daquele patrimônio edificado deveria se dar também a partir da lógica do 

consumo. Os moradores seriam os “visitantes e usuários insolventes” que freariam 

a eficiência daquele bem cultural, como os nominaria Vainer (2011: 80, nota de 

rodapé n. 4). 

Contribui para esse posicionamento o conceito fetichizado de cultura mobilizado 

pela Prefeitura na apresentação do projeto revistado. Mais uma vez o valor a ser 

preservado da Vila Itororó aparentemente emanava da sua materialidade, como 

um universo abstrato descolado das relações sociais cotidianas. Esse entendimento 

permitia a remoção categórica dos moradores das casas da Vila Itororó e daquele 

projeto de renovação urbana. Retomava-se, assim, uma postura que havia sido 

duramente criticado por Ulpiano Bezerra de Meneses nos anos 1980. Com relação 

ao uso habitacional da Vila Itororó, a Prefeitura apenas mencionava que “até os 

anos 90, as condições de habitação do conjunto eram boas, mas a ocupação 

desordenada do lugar, acompanhada da má conservação, desvalorizou a Vila, 

transformada em cortiço” (Diário Oficial do Município, Prefeitura vai transformar a 

Vila Itororó em um polo cultural, 24 de janeiro de 2006). Assim, novamente ficava 

subjacente o entendimento de que o uso habitacional precário teria violado o 

conjunto e que sua recuperação dependia da reconversão de usos. O jornal Folha de 

S. Paulo noticiava que a Prefeitura prometia realocar os moradores da Vila para 

lugares próximos (Vila Itororó será restaurada, 20 de janeiro de 2006), mas no 

documento apresentado pela Prefeitura não havia nenhuma menção aos 
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moradores ou ao modo como se daria essa realocação. Lefèvre teria inclusive 

afirmado que  

Essa questão da relocação ou da destinação, ou da readaptação, a 
solução do problema de moradia dos moradores que atualmente lá se 
encontram, é uma questão que está afeta à Secretaria de Habitação. 
Temos algumas sugestões, mas essa é uma questão que está no âmbito 
da Secretaria de Habitação e sobra a qual não posso me manifestar 
porque seria uma intromissão na atuação da Secretaria de Habitação 
(Setor de Anais, Câmara dos Deputados, Transcrição da Audiência 
Pública de 14 de junho de 2006, p. 9). 

 

A tentativa de superação da setorialização das políticas públicas voltadas ao 

patrimônio e à habitação, engendrada por Meneses no âmbito do Condephaat, 

frustrava-se no renascimento daquele projeto “modelo”. Lefèvre deixava claro que 

a questão habitacional na Vila não era uma preocupação de sua pasta, arrefecendo 

qualquer possibilidade de que o impasse a respeito dos usos do conjunto fosse 

repensado a partir de uma ótica multisetorial e desfetichizante de cultura. 

Seguramente o leitor terá percebido que, até esse momento, pouco ou nada se 

relatava sobre o que os moradores da Vila Itororó vinham pensando sobre o 

processo que a reconhecia como patrimônio desde os anos 1970, com exceção de 

algumas declarações extraídas de jornais de época. Tendo em vista que, até aqui, 

este trabalho tem se focado na análise das políticas de preservação pensadas para a 

Vila pelo poder público, essa ausência de discurso por parte dos moradores é 

sintomática do modus operandi das ações oficiais direcionadas aos bens culturais da 

cidade: há um alto grau de erudição e especialização, em que a construção da 

noção de patrimônio é limitada a círculos especializados. No que diz respeito à 

participação dos moradores na construção dos discursos sobre a Vila, este capítulo 

aborda o momento em que o poder público se vê obrigado a lidar com ela.  
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QUESTÕES DE ESTRATÉGIA: A MOBILIZAÇÃO DO DIREITO À CIDADE  

 

A radicalização das ameaças em torno da expulsão dos moradores a partir de 2006 

fez com que eles se organizassem e buscassem instrumentos que pudessem 

interferir nos planos do governo municipal. No dia seguinte à divulgação do 

projeto da Prefeitura pelo Diário Oficial do Município, foi publicada a primeira 

postagem do blog da AMAVila – Associação de Moradores e Amigos da Vila 

Itororó, criada rapidamente e possivelmente em função das notícias que 

circulavam nos meios de comunicação. Tratava-se de um poema, chamado Elogio 

da Dialética, de Dito Barbosa, importante liderança de movimentos em defesa do 

direito à moradia. O texto traduzia a indignação dos moradores, que se viam 

oprimidos por uma ação de injustiça e de retirada de direitos. Não haviam sido 

informados sobre nada, não tiveram suas opiniões coletadas pelo poder público, 

ficando à margem das decisões sobre o conjunto. Em tom provocador, o texto 

concluía: 

De quem depende que a opressão prossiga? De nós 

De quem depende que ela acabe? Também de nós 

O que é esmagado que se levante! O que está perdido, lute!21 

 

Assim, como primeira estratégia de atuação, os moradores da Vila Itororó se 

organizaram no sentido de divulgar o cenário que se anunciava: de um lado, a 

remoção forçada do conjunto, de outro, a fragilidade do seu direito à moradia 

diante da ausência de propostas concretas e/ou satisfatórias do poder público de 

para onde ou em quais condições eles sairiam da Vila. A demanda principal que 

                                                 
21 O texto na íntegra: “A injustiça avança hoje a passo firme / os tiranos fazem planos para dez mil 
anos / o poder apregoa: as coisas continuarão a ser como são / Nenhuma voz além da dos que 
mandam / E em todos os mercados proclama a exploração; / isto é apenas o meu começo / Mas 
entre os oprimidos muitos há que agora dizem / Aquilo que nós queremos nunca mais o 
alcançaremos / Quem ainda está vivo não diga: nunca / O que é seguro não é seguro / As coisas 
não continuarão a ser como são / Depois de falarem os dominantes / Falarão os dominados / 
Quem pois ousa dizer: nunca / De quem depende que a opressão prossiga? De nós / De quem 
depende que ela acabe? Também de nós / O que é esmagado que se levante! O que está perdido, 
lute! / O que sabe ao que se chegou, que já aí que o retenha / E nunca será: ainda hoje / Porque os 
vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã”, disponível em 
http://vilaitororo.blogspot.com.br/search?updated-min=2006-01-01T00:00:00-02:00&updated-
max=2007-01-01T00:00:00-02:00&max-results=7. Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 

http://vilaitororo.blogspot.com.br/search?updated-min=2006-01-01T00:00:00-02:00&updated-max=2007-01-01T00:00:00-02:00&max-results=7
http://vilaitororo.blogspot.com.br/search?updated-min=2006-01-01T00:00:00-02:00&updated-max=2007-01-01T00:00:00-02:00&max-results=7
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então se anunciava era a de luta pela manutenção das suas casas na própria Vila. 

Há que se destacar, no entanto, que essa não era uma demanda uníssona, tendo em 

vista a heterogeneidade das condições de habitabilidade das construções da Vila 

Itororó, havendo quem morasse em casas com boa infraestrutura, até quem 

morasse em buracos improvisados nas paredes, extremamente precários. Essa 

diversidade de opiniões se revelaria aos poucos, no decorrer do embate dos 

moradores com a Prefeitura de São Paulo e com os órgãos estaduais ligados à 

habitação. 

Um primeiro grande movimento feito pelos moradores ocorreu em meio ao 

lançamento de um livro sobre o arquiteto Sérgio Ferro, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie em 7 de março de 2006. Nele, os moradores distribuíram 

um texto que alertava para a “estratégia fatal” que estava sendo desenhada para a 

requalificação da Vila. A lógica da atuação da Prefeitura era resumida da seguinte 

forma: “a prefeitura declara a área como ‘utilidade pública’, despeja os moradores e 

entrega a área para empresas privadas, com uma série de privilégios (...). A 

desapropriação é um excelente negócio para a especulação imobiliária e uma 

miséria para o povo pobre” 22. A intervenção feita naquele momento sensibilizou a 

arquiteta Nádia Somekh, que se propôs a realizar um debate sobre as propostas de 

recuperação pensadas para a Vila Itororó, com a presença de representantes da 

Prefeitura Municipal, de responsáveis pela autoria do projeto que então se 

anunciava e de moradores da Vila. 

O debate, que também ocorreu na Universidade Mackenzie, aconteceu no dia 28 

de março de 2006 e contou, na composição da mesa, com José Eduardo de Assis 

Lefèvre, arquiteto e então presidente do Conpresp, e Décio Tozzi, arquiteto e 

idealizador do projeto. Como debatedores foram convidados Antônia Souza 

Cândido, moradora da Vila Itororó, e Nabil Bonduki. Além de Cândido, outros 

moradores da Vila foram assistir o evento. Somekh justificava a importância 

daquele debate em função da necessidade de se promover a “construção social dos 

projetos urbanos”, para que os idealizadores de projetos arquitetônicos e urbanos 

não se mantivessem alheios ao contexto no qual seus programas se inseriam, mas 

                                                 
22 O texto distribuído naquela noite pode ser encontrado em 
http://brasil.indymedia.org/media/2006/03//347334.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2017. 

http://brasil.indymedia.org/media/2006/03/347334.pdf
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se propusessem a transformar os espaços com vistas à melhoria da vida da 

população23. O debate foi inicialmente marcado pelo otimismo, dada à 

oportunidade que ali se apresentava de diálogo entre os diversos agentes 

envolvidos naquele processo de intervenção urbana. O seu desenrolar, no entanto, 

evidenciou a indisposição que alguns deles tinham em de fato dialogar com aqueles 

que eram afetados por seus projetos. 

Em sua fala, Lefèvre reproduziu o que se lia no documento do projeto atualizado 

pela Prefeitura Municipal, sublinhando as características excepcionais da Vila e a 

necessidade de se garantir o maior acesso público possível a ela por meio da 

implantação de um equipamento cultural24. Tozzi, por sua vez, apresentou as 

linhas gerais do que se propunha para as construções da Vila, também 

reproduzindo o discurso presente já no seu projeto dos anos 197025. Cândido, por 

fim, sublinhou a seguinte questão: por que os moradores não cabiam naquele 

projeto de recuperação da Vila Itororó? Ela colocava em questionamento o 

suposto consenso do projeto de que o uso habitacional e a preservação da Vila 

eram condições opostas. Pela primeira vez o poder público se deparava com uma 

oposição à sua proposta a partir da ótica de uma moradora do conjunto. Naquele 

momento, Cândido completava mais de vinte anos vividos na Vila Itororó e o 

discurso da necessidade de remoção dos moradores como passo necessário para a 

sua manutenção e exploração de seu valor cultural lhe soava ofensivo. O seu 

posicionamento questionador incomodou Lefèvre e Tozzi, e ambos abandonaram 

o debate antes do fim. Lefèvre manifestou que “infelizmente, nós temos visões 

muito diferentes. Não vou entrar no debate. Sou técnico, não sou político”. Tozzi, 

por sua vez, justificou-se que estava ali para discutir com estudantes de arquitetura 

e não com moradores – em menção ao fato de muitos deles estarem assistindo o 

                                                 
23 As informações sobre esse debate puderam ser coletadas graças aos vídeos feitos pela artista 
plástica Graziela Kunsch, que registrou em vídeo diversos momentos importantes das mobilizações 
feitas pelos moradores em 2006. A artista também registrou relatos e o dia a dia dos moradores na 
Vila Itororó naquele momento. Todo esse material foi por ela compartilhado na rede Vimeo e pode 
ser acessado no link: https://vimeo.com/user2197472. Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 
24 Vídeo de Graziela Kunsch, disponível em https://vimeo.com/190085601. Acessado em 10 de 
fevereiro de 2017. A argumentação pelo uso cultural da Vila enquanto caminho para permitir e 
aumentar o acesso de pessoas também foi enfatizada por Lefèvre em entrevista concedida à autora 
em 2 de dezembro de 2015. 
25 Vídeo de Graziela Kunsch, disponível em https://vimeo.com/176415824. Acessado em 10 de 
fevereiro de 2017. 

https://vimeo.com/user2197472
https://vimeo.com/190085601
https://vimeo.com/176415824
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debate na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie (KUNSCH, 

2006). 

O conceito de authorized heritage discourse ou de discurso hegemônico do patrimônio, 

proposto por Laurajane Smith, ganha corpo no desfecho desse debate. Ele já vinha 

se anunciando desde os anos 1970, com as propostas pensadas para a Vila Itororó 

e com a mobilização de toda sorte de técnicas e metodologias do profissional do 

patrimônio como justificação suficiente das escolhas projetuais. Em março de 

2006 ocorria a radicalização desse processo, justamente quando esses técnicos pela 

primeira vez se deparavam com aqueles que sofreriam as consequências dessas 

escolhas. Tanto Lefèvre quanto Tozzi entendiam-se técnicos, e sobre sua atuação 

técnica, segundo suas manifestações no evento, desejavam dialogar. A postura de 

Tozzi de se recusar a conversar com os moradores, quando esperava discutir 

apenas com estudantes de arquitetura, pode ser traduzida pelo seu anseio em 

dialogar apenas com seus pares – pessoas que manejassem os mesmos 

pressupostos teóricos e práticos da profissão. A postura de Lefèvre, do mesmo 

modo, buscou envolver de tecnicidade e objetividade uma atuação que não poderia 

se negar política, uma vez que as escolhas que ali se anunciavam representavam 

uma solução dentre outras possíveis, desenhada a partir de concepções específicas 

de cultura e patrimônio.  

Desde o início da mobilização dos moradores frente às ações da Prefeitura, a 

moradora Antônia Souza Cândido se apresentava como uma forte referência de 

articulação, sendo eleita coordenadora geral da AMAVila em 2009, momento em 

que a Associação foi formalizada26. Ao mesmo tempo, Cândido era uma das vozes 

da Vila que se posicionava pela manutenção da moradia no próprio conjunto, 

divergindo de diversos moradores que acreditavam que a pressão sobre a 

Prefeitura deveria se dar no sentido de garantir novas moradias dignas na região 

próxima ao conjunto. A despeito das tensões e divergências internas à dinâmica da 

resistência dos moradores, é possível afirmar que a postura de Cândido 

                                                 
26 Até 2009, a AMAVila não contaria com um registro oficial como Associação, por conta dos 
diversos entraves burocráticos que isso implicava. A formalização se deu em 6 de julho de 2009. 
Informações retiradas do Estatuto da Associação presente nos autos do Inquérito Civil 22/1994, fl. 
1019.  
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incomodava os gestores públicos envolvidos no projeto da Vila porque colocava 

em cheque suas pressuposições. Vejamos um depoimento seu, registrado pela 

artista plástica Graziela Kunsch em 2006: 

Faço parte da comissão de moradores. Estou tentando buscar 
esclarecimentos, soluções, procurando saber o que é esse projeto, por 
que que nós não cabemos dentro dele, por que que nós temos que ser 
expulsos de nossas casas, virar essa página da vida da gente, que 
vontade louca é essa que esse pessoal todo tem de ver os moradores 
da Vila Itororó pelas costas, sem uma explicação mais detalhada. E eu 
não vou me contentar. Enquanto eu tiver um pontinho de 
interrogação na minha cabeça, eu vou estar fazendo perguntas 
práticas, diretas, e exijo respostas práticas e diretas. Eu vou fazer o 
que for necessário até que eu tenha tudo isso. Que eu não consigo 
entender nada ainda. Que é essa utilidade pública que eles frisam, o 
que é esse polo cultural? Cultura pra mim é história, cultura pra mim é 
vivência. E essa cultura que eles estão pregando aqui, eu não vejo nada 
disso. Pra você ter um livro você precisa de uma história, pra você ter 
um filme você precisa de uma história, uma peça de teatro você 
precisa de história. E não é apagando a história da Vila Itororó que 
vão ter tudo isso. Então é isso que eu não quero, não vou permitir que 
aconteça – que se apague a história da Vila Itororó, que se destrua 
essa parte de São Paulo. Eu acho que seria legal que se unisse força, 
que se unisse recursos, se unisse boa vontade, e a gente realmente 
devolvesse essa Vila para São Paulo, mas da forma que ela sempre foi: 
originalmente uma vila residencial, uma vila habitada por pessoas de 
todas as cores, raças, credos, etnias, e não uma vila pra poucos, que 
vão pôr os quadrinhos em preto e branco em cada parede contando 
“aqui foi isso, aqui foi aquilo”, como a gente vê na maioria das casas 
hoje né. Você pega um casarão antigo, você faz dela um barzinho, faz 
dela uma cantina, mas pra não fugir da história você coloca fotos 
antigas, da São Bento antiga, da construção da Catedral da Sé, com o 
intuito de contar um pouco da história. Não existe história morta – 
morta, morreu, acabou. Eu acho que a história é uma continuação, e é 
isso que eu quero pra Vila Itororó, uma continuação. E não vai ser 
uma continuação sem os moradores, não. Eu moro aqui há vinte e 
cinco, vou ficar mais vinte e cinco, mais trinta e cinco, as minhas 
filhas vão ficar aqui, vão ficar por vinte e cinco, por trinta e cinco e 
vão continuar contando a história da Vila Itororó27. 

 

Vemos que havia na fala da moradora uma oposição radicalmente crítica sobre o 

modo como a Prefeitura repropunha o projeto pensado para a Vila – sem a 

participação dos moradores, seja no processo de definição dos rumos da 

intervenção, seja na própria permanência no conjunto restaurado – e uma 

                                                 
27 Registrado em vídeo, disponível em https://vimeo.com/176410299. Acessado em 10 de 
fevereiro de 2017. 

https://vimeo.com/176410299
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oposição aos conceitos de cultura e história mobilizados pelo poder municipal 

como justificadores do seu projeto. Se eles contavam com a ressonância dos 

profissionais do campo do patrimônio e do planejamento urbano estratégico, 

Cândido buscava apresentar uma outra narrativa, focada nas consequências que 

tais conceitos trariam para os moradores. Agregava-se à fala de Cândido – e à 

atuação da AMAVila como um todo – a disputa em torno do direito à cidade, 

conceito que passou a ser mobilizado pelos moradores como uma oposição às 

políticas extremamente setorializadas da Secretaria Municipal de Cultura. Essa 

agenda fica evidente nos objetivos listados no Estatuto da Associação: 

Art. 3º. São objetivos da AMAVila: 
a) Representar os seus membros, coordenando e unificando seus 
interesses, objetivos e atividades correspondentes ao exercício do 
Direito à Cidade, estimulando o uso habitacional de interesse social da 
Vila Itororó e seu entorno e evitando o esvaziamento da população; 
b) Atuar juntamente com seus membros para contribuir com a 
proteção e preservação do patrimônio histórico; 
c) Representar ativa e passivamente seus membros, em juízo ou 
fora dele, praticando os atos de defesa dos interesses comuns, nos 
limites das atribuições conferidas por este Estatuto; 
d) Promover atividades culturais, recreativas, esportivas e 
comunitárias em geral 28. 

 

A atuação dos moradores da Vila Itororó chamava cada vez mais a atenção para a 

impossibilidade de os técnicos do campo do patrimônio se manterem apartados do 

contexto político e das consequências que seus projetos traziam para as disputas 

no campo patrimonial e nos embates urbanos. Assim, a mobilização da noção de 

direito à cidade29 evidenciava um questionamento dos rumos da política 

patrimonial em face da agenda por uma Política Urbana, cujo objetivo era o de 

“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana”, conforme definição do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.527/2001, art. 

2º, caput).  

O Estatuto, promulgado em 2001, resultava de uma luta importante por uma 

agenda de Reforma Urbana, que vinha se desenrolando no Brasil ao menos desde 

                                                 
28 Estatuto presente nos autos do Inquérito Civil 22/1994, fl. 1013. 
29 Para uma discussão acerca dos contornos do conceito de Direito à Cidade, conferir TAVOLARI, 
Bianca, Direito à cidade: uma trajetória conceitual, Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 104, mar. 
2016, p. 92-109. 
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os anos 1960 e que ganhava fôlego na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, 

em que movimentos populares e diversos grupos da sociedade civil se mobilizaram 

no sentido de inserir na nova Constituição elementos para uma política pública 

que revertesse os processos de exclusão vividos nas cidades brasileiras (SAULE JR 

et. al., 2010: 262). Assim, foram incluídos os artigos 182 e 183 na Constituição 

Federal, os quais estabeleciam diretrizes para a criação de uma política de 

desenvolvimento urbano que garantisse o incentivo às funções sociais da cidade e 

ao bem-estar de seus habitantes. O Estatuto da Cidade resultava de projeto de lei 

enviado à Câmara dos Deputados já em 1989 e buscava justamente regulamentar 

os artigos constitucionais acima citados. 

A importância central do Estatuto reside no fato de ele ter reconhecido e mesmo 

explorado as tensões que ocorrem na disputa pela construção das cidades, ao 

preconizar que o espaço urbano devesse ser construído e gerido 

democraticamente, em conjunto por todos os agentes sociais que o compõem. 

Para tanto, a gestão democrática das cidades foi erigida a diretriz geral de toda e 

qualquer política urbana (art. 2º, inciso II), tendo um capítulo inteiro do Estatuto 

se dedicado especialmente a ela. Com essa diretriz como cerne, buscou-se 

fortalecer a ideia de descentralização e autonomia local, de modo a remeter à 

esfera municipal a gestão e o planejamento urbanos (MARICATO, 2010: 6). Este 

cenário de gestão democrática e descentralizada permitiria uma participação cada 

vez maior e mais próxima dos agentes sociais presentes na cidade.  

No contexto do patrimônio cultural, esse precedente trazido pelo Estatuto da 

Cidade colocava em cheque o modo como vinham sendo desenvolvidas as 

políticas patrimoniais para bens edificados presentes no tecido urbano – e 

questionava o espaço de diálogo e de intervenção que se vinha dando àqueles que 

sofriam as consequências de tais políticas. A estratégia elaborada pelos moradores 

da Vila Itororó foi, então, a de trazer à tona a multiplicidade de vozes que 

compunham aquilo que era comumente chamado patrimônio cultural. Eles se 

colocavam como agentes do espaço urbano que também construíam uma narrativa 

em relação ao bem cultural que era objeto daquela intervenção urbana. As tensões 

em torno da produção do espaço urbano, evidenciada no Estatuto, realizava-se, no 
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âmbito das políticas de patrimônio, na disputa pelos conceitos de memória, 

história e cultura, os quais eram balizas justificadoras das ações patrimoniais. 

Instrumentos jurídicos oriundos da Política Urbana foram mobilizados pelos 

moradores inicialmente a partir da colaboração do Centro Gaspar Garcia de 

Direito Humanos, entidade que trabalha pela garantia de direitos a populações em 

vulnerabilidade social, especialmente moradores de cortiços e favelas, moradores 

de rua e catadores de material reciclável. Em 2006, a entidade escrutinou os 

aspectos jurídicos da declaração de utilidade pública feita para a Vila Itororó e das 

negociações com a Prefeitura no âmbito da implementação do Projeto de recuperação 

urbana. Parte dessas reflexões foram expostas pela advogada Luciana Bedeschi na 

Audiência Pública promovida pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 

Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo em 14 de junho de 2006, para 

“tratar” do decreto municipal que havia declarado a utilidade pública da Vila (Folha 

de S. Paulo, anúncio da Câmara Municipal de São Paulo, 13 de junho de 2006, p. 

C7)30. 

 

Figura 4 Chamada para a realização de audiência pública para discutir a declaração de utilidade pública da Vila Itororó, 
veiculada pela Folha de S. Paulo, em 13 de junho de 2006. 

Em linhas gerais, Bedeschi apontou para o desvirtuamento da declaração de 

utilidade pública no caso da Vila Itororó e para a inobservância das diretrizes do 

Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Estratégico (então Lei Municipal 

13.430/2002). Segundo a advogada, a justificativa do decreto municipal para 

declarar a Vila Itororó de utilidade pública – implementação de plano de 

urbanização com vistas ao desenvolvimento de atividades de lazer – não 

                                                 
30 Todas as informações referentes às declarações de Luciana Bedeschi à Audiência Pública de 14 
de junho de 2006 estão disponíveis no vídeo registrado pela artista plástica Graziela Kunsch. 
Disponível em https://vimeo.com/190008628. Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 

https://vimeo.com/190008628
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encontrava respaldo nas hipóteses previstas pelo Decreto-lei federal 3.365/1941, 

que regulamenta o instrumento da desapropriação por utilidade pública. Haveria, 

então, uma imprecisão e um desvirtuamento daquele instrumento no caso do 

Decreto Municipal 46.926/2006. 

No que dizia respeito ao Estatuto da Cidade, a advogada listava uma série de 

preceitos legais que teriam sido violados. Em primeiro lugar, citava a diretriz 

presente no artigo 2º, inciso II, de “gestão democrática por meio da participação 

da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano”, que não teria sido observada, uma vez que 

os moradores da Vila não teriam sido chamados para contribuir com a elaboração 

do projeto de intervenção urbana para o conjunto. Bedeschi citava, ainda, a 

inobservância do inciso XIII do mesmo artigo, que previa a necessidade de o 

poder público organizar audiências para tratar da implementação de projetos que 

poderiam trazer “efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural 

ou construído, o conforto e a segurança da população”. Ela argumentava que a 

Audiência Pública da qual participava naquele momento não estava se realizando 

em função de uma iniciativa do poder público, mas em função da pressão da 

AMAVila e entidades afins. Mais uma vez, então, um ditame do Estatuto da 

Cidade não estaria sendo observado. Por fim, ela apontava para a necessidade de 

que o projeto pensado para a Vila Itororó contasse com um Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), instrumento previsto pelo Estatuto (art. 36 e 37). 

No tocante ao Plano Diretor Estratégico, Bedeschi mencionava o não 

atendimento de diversas diretrizes por ele trazidas, dentre as quais o incentivo à 

manutenção das populações em áreas centrais e a requalificação de cortiços e 

favelas por meio de ações integradas entre diferentes repartições do poder público 

(art. 80, incisos VI, VII e XI). Não só tais diretrizes não estariam sendo observadas 

no projeto pensado para a Vila Itororó como também ficava em evidência a 

ausência do diálogo que se fazia necessário entre as pastas de Habitação e Cultura. 

Como mencionou Luciana Bedeschi, “nos parece que há uma desarticulação entre 
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o interesse da Secretaria de Cultura e as possibilidades da Secretaria Municipal de 

Habitação. Isso desatende a diretriz do Plano Diretor Estratégico”31.  

Em meio às discussões que se desenvolviam desde a declaração municipal de 

utilidade pública, em janeiro de 2006, a Prefeitura de São Paulo se viu obrigada a 

desenhar uma nova estratégia de atuação para implementar o projeto dos anos 

1970. A desapropriação da Vila Itororó era passo fundamental nesse sentido, mas 

os requisitos legais para que o poder municipal desse início à ação judicial incluíam 

a elaboração de plantas dos imóveis que se queria desapropriar e ele não se via 

capaz de atender a essa exigência – possivelmente em função da tensão que já 

havia se desenhado entre Prefeitura e moradores. A saída vislumbrada pela 

Prefeitura foi a de fazer a desapropriação via Governo do Estado de São Paulo, 

para quem as exigências legais para esse tipo de demanda eram mais simples32. 

Essa articulação somente foi possível graças à concordância política entre as 

diferentes esferas do Poder Executivo – tanto o estado como o município eram, 

naquele momento, liderados por políticos do PSDB, sendo Geraldo Alckmin o 

governador. 

Tendo isso em vista, em dezembro de 2006, no último mês da gestão Alckmin e às 

vésperas da posse de Serra, já eleito como novo governador, foi publicada a 

declaração estadual de utilidade pública da Vila Itororó, por meio do Decreto 

estadual 51.40833. Esse instrumento legal foi mais preciso que o anterior, 

delimitando que declarava “de utilidade pública, para fins de desapropriação, 

conjunto de imóveis situado no Município de São Paulo, denominado Vila Itororó, 

necessário à Secretaria de Cultura para recuperação, preservação e conservação”. 

O conjunto da Vila foi delimitado e os objetivos da desapropriação mais 

específicos. Isso não significava que o Governo do Estado passaria a ser o 

responsável por tocar a implementação, desejada pela Prefeitura, do projeto 

                                                 
31 Citação retirada do vídeo disponível em https://vimeo.com/190008628. Acessado em 10 de 
fevereiro de 2017. 
32 Conforme declaração de Lefèvre, em entrevista concedida à autora em 2 de dezembro de 2015. 
33 O Processo Administrativo PPI-3022/2006-GDOC-16875-925629/2006, arquivado na 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de S. Paulo, foi o autorizador da emissão da 
declaração estadual de utilidade pública. Apesar da solicitação de vistas desse documento junto 
àquela Procuradoria, e contando com a prerrogativa que tenho, como advogada, de acessar 
qualquer processo judicial e administrativo que não esteja correndo sob sigilo, me foi negado o 
acesso a esse Processo, sem maiores explicações. 

https://vimeo.com/190008628
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atualizado dos anos 1970. Tratava-se apenas de um atalho para que os trabalhos de 

desenvolvimento do projeto fossem mais rápidos.  

Mas os termos de como se daria essa atuação conjunta foram apenas delineados 

em 2008, momento em que, junto com a CDHU, Governo do Estado e Prefeitura 

Municipal de São Paulo celebraram o Acordo de Cooperação n. 01/2008-

DPH/SMC, “para a realização de projetos, obras e intervenções na denominada 

Vila Itororó e sua área envoltória” (IC 22/1994, fl. 1056)34. Nesse Acordo, havia 

uma definição, a priori, do uso que se previa para a Vila, presente já na Cláusula 

Primeira: “O presente acordo tem por objeto a realização de iniciativas, em 

diferentes campos, com vistas a promover a recuperação física do conjunto da 

VILA ITORORÓ e parte de sua área envoltória e a destinação das áreas 

recuperadas para atividades de caráter cultural, educacional, de lazer e eventual 

moradia temporária” (IC 22/1994, fl. 1058). A menção à moradia temporária dizia 

respeito ao desejo da Prefeitura, já exprimido nas reportagens aqui citadas, de 

implementar residências artísticas para estrangeiros na Vila Itororó. Assim, era 

aceito apenas um modo de morar na Vila – aquele que tivesse relacionado com 

uma produção dita artística. O mesmo Acordo já determinava que a remoção dos 

moradores era condição sine qua non para a plena realização daquele objeto: na 

cláusula referente às “atividades correlatas e necessárias para a consecução dos 

objetivos colimados”, estabelecia-se que “a liberação das áreas da VILA 

ITORORÓ para os fins mencionados envolve o encaminhamento de soluções 

para o problema de moradia das pessoas que atualmente ocupam suas 

construções” (IC 22/1994, fl. 1058). 

Com relação às responsabilidades de cada uma das partes envolvidas no Acordo, 

ficou estabelecido que o Estado cuidaria da desapropriação da Vila na esfera 

judicial e da relocação dos moradores em imóvel já desapropriado pela CDHU 

para esse fim. Já à Prefeitura caberia a indenização dos moradores da Vila que não 

concordassem com a proposta feita pela CDHU e a implementação do projeto de 

restauro e recuperação do conjunto. Esse documento foi assinado em 21 de 

fevereiro de 2008, pelos seguintes agentes públicos: João Sayad, pela Secretaria de 

                                                 
34 A íntegra deste Acordo foi acessada nos autos do Inquérito Civil 22/1995, fls. 1056 a 1061. 



229 
 

Estado da Cultura; Lair Alberto Soares Krähenbühl, pela Secretaria de Estado da 

Habitação e CDHU; Manoel de Jesus Gonçalves, pela CDHU; e Carlos Augusto 

Calil, pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Como podemos observar, o Acordo foi assinado dois anos depois do início dos 

embates travados pelos moradores da Vila Itororó a respeito da destinação do 

conjunto, e eles não surtiram efeito nos rumos da política de restauro que se 

pensava para a Vila. A reconversão do seu uso para fins artísticos e culturais 

continuava sendo a tônica do projeto, de modo que a manutenção dos moradores 

no conjunto continuava sendo vista como um tabu e como inviável diante da 

preservação que se pretendia promover para a Vila.  

O processo judicial de desapropriação já havia sido iniciado pelo Governo do 

Estado em novembro de 200735 contra a proprietária majoritária das construções 

da Vila Itororó, a Fundação Leonor de Barros Camargo36, conforme descrição 

constante da Transcrição 36.132, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca da Capital37. Esse processo representava um avanço significativo em 

                                                 
35 Processo judicial n. 0134155-34.2007.8.26.0053, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP. 
36 Como pudemos já observar, as construções que se atribuíam ao conjunto da Vila Itororó 
pertenciam a diversos proprietários. 
37 A propriedade da Vila Itororó é assim descrita neste documento, de 17 de setembro de 1945: 
“INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ‘AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO’ adquiriu por 
adjudicação do espólio de Leonor de Barros Camargo, falecida em 6.4.1944, nos termos da carta de 
adjudicação extraída dos autos de inventário dos bens deixados pela finada Leonor de Barros 
Camargo (...) pelo valor de Cr$ 1.744.750,00, um imóvel denominado Vila Itororó, situado na 
Rua Martiniano de Carvalho, no 2º Subdistrito – LIBERDADE – nesta Capital, que compõem-
se de uma série de construções, com diversos andares, tendo cada andar uma entrada independente 
denominado ‘habitação’, a saber: a parte que faz frente para a Rua Martiniano de Carvalho tem as 
seguintes numerações: n. 255, com 2 dormitórios, sala de jantar e visitas, cozinha e banheiro e 
pequena área nos fundos; n. 256 – baixos, contém 2 dormitórios, salas de jantar e visitas, cozinha e 
banheiro; n. 259 – altos, pequeno hall, 2 dormitórios, salas de visita e de jantar, cozinha e banheiro; 
n. 261 – baixos, 2 quartos, salas de visitas e jantar, cozinha e banheiro; n. 267 – baixos, uma sala, 2 
quartos, cozinha e banheiro; n. 267 – altos, 2 salas, 1 quarto, cozinha e banheiro; n. 269, contém 5 
quartos médios e 3 pequenos, cozinha, banheiro e quintal; a de n. 271, duas salas, 4 quartos, 
cozinha, banheiro e pequena área; n. 277, contém salas de visitas e de jantar, escritório, 2 
dormitórios, banheiro e cozinha, tendo um terraço em toda a volta; n. 301, com 2 portas de frente, 
contém salas de visita e de jantar, 2 dormitórios, cozinha e banheiro; n. 309, sala de visitas, 2 
dormitórios, cozinha e banheiro; n. 311, salas de visita e de jantar, 2 dormitórios, cozinha e 
banheiro; n. 313, salas de visita e de jantar, 3 dormitórios, cozinha e banheiro, todas essas casas 
com entrada pela Rua Martiniano de Carvalho, as primeiras acima com portas no alinhamento da 
rua, as outras com escadas e pontes, tendo cada uma entrada independente; abaixo desta última 
acha-se o de n. 287 – interno, com sala, 2 dormitórios, cozinha e banheiro. Na parte que faz fundo 
com a Rua Maestro Cardim, pela qual tem saída, contém mais as seguintes construções: habitação 
n. 1 – baixos, sala de jantar, 2 dormitórios, cozinha e banheiro; n. 1ª, salas de visita e de jantar, 2 
dormitórios, cozinha e banheiro; n. 2 – sobrado, uma sala, 2 dormitórios, cozinha e banheiro; n. 2 -
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direção à remoção dos moradores e à implementação do projeto revisitado dos 

anos 1970, porque demandava, como pedido liminar, que fosse concedida a 

imissão na posse do conjunto ao Governo do Estado de São Paulo. Isso 

significava dizer que antes mesmo da deliberação jurisdicional, o Estado pedia que 

o Judiciário já concedesse a ele a posse da Vila, por se tratar de caso de urgência - 

sublinhe-se que mesmo alegando tal urgência, o Governo não apresentava 

justificativas para tal, apenas a mencionava.  

A abertura, pelo Governo do Estado, do processo judicial de desapropriação e o 

pedido liminar de imissão na posse eram sintomáticos da indisposição que o poder 

público tinha ao diálogo com os moradores da Vila. Essa indisposição marcaria os 

anos seguintes de disputa pelo projeto de recuperação do conjunto. Cabe destacar 

que, apesar dos pedidos insistentes dos moradores para que tivessem acesso ao 

novo projeto elaborado para a Vila Itororó, isso nunca aconteceu. Assim, eles não 

tinham sequer ciência de que havia sido elaborado, de fato, um documento 

projetual e propositivo por parte do poder público com as propostas atualizadas 

pensadas para o conjunto. Podemos concluir que a indisponibilidade desse 

material aos moradores, por parte do poder público, fazia parte da estratégia dos 

promotores do projeto, uma vez que encaminhá-lo aos moradores seria muni-los 

                                                                                                                                  
altos, uma sala, 2 dormitórios, cozinha e banheiro; n. 2 – baixos, 2 salões de clube, com vestiário, 
uma piscina e campo de bola ao cesto; n. 2B, uma sala, 3 dormitórios, banheiro, cozinha e pequeno 
quintal; n. 3, 3 dormitórios, uma sala, cozinha e banheiro; habitação n. 4 – altos, contém 3 
dormitórios, uma sala, cozinha e banheiro; n. 4 – baixos, uma sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; n. 
5 – altos, 3 dormitórios, uma sala, cozinha e banheiro; n. 5 – baixos, uma sala, 1 quarto, cozinha e 
banheiro; n. 6 – altos, 2 salas, 2 quartos, cozinha e banheiro; n. 6 – baixos, uma sala, 2 quartos, 
cozinha e banheiro; n. 7, uma sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; habitação n. 8,. Uma sala, 1 
quarto, cozinha e banheiro; n. 9, uma sala, 2 quartos, banheiro e cozinha; n. 10, uma sala, 1 quarto, 
cozinha e banheiro; n. 11, uma sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; habitação n. 12 – baixos, uma 
sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; n. 12 – altos, uma sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; n. 13, uma 
sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; n. 14, duas salas, 1 quarto, cozinha e banheiro; com quintal e um 
barracão de tijolos, coberto de telhas em mau estado; n. 15, uma sala, 3 quartos, cozinha e 
banheiro; n. 16 – altos, uma sala, 1 quarto, cozinha e banheiro; n. 16 – baixos, 1 quarto, cozinha e 
banheiro; n. 17, uma sala, 1 quarto, cozinha e banheiro e quintal; n. 18, uma sala, 1 quarto, cozinha 
e banheiro; n. 19, uma sala, 2 quartos, banheiro e cozinha. Uma casa de n. 1, com entrada pela Rua 
Monsenhor Passalacqua n. 71, com 3 quartos, nos altos, e na parte de baixo 1 quarto, uma sala, 
cozinha, banheiro e quintal. Todas as construções acima descritas têm os cômodos forrados e 
assoalhados, e acham-se em regular estado de conservação. O terreno ocupado por essas 
construções é de forma irregular e muito acidentado, havendo uma diferença de nível para a Rua 
Martiniano de Carvalho, para mais de 6,00m, com área de 4.965,00 m², mais ou menos; para a Rua 
Martiniano de Carvalho mede 60,00m de frente; de um lado 100,00m; de outro 90,00m e nos 
fundos 45,30m (...)”. O documento atesta, ademais, ao final, que em 15 de dezembro de 2005 a 
Instituição teve sua denominação social alterada, passando a ser denominada Fundação Leonor de 
Barros Camargo.  
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de informações mais precisas sobre o que se pensava para a Vila, as quais 

poderiam servir para a elaboração de estratégias mais incisivas para brecar o 

processo. 

Em face da intransigência do poder público, os moradores buscaram outras 

estratégias e searas que obrigassem tanto o Governo do Estado como a Prefeitura 

a estabelecerem um diálogo. Importante ação nesse sentido foi a abertura de 

processo de usucapião na 2ª Vara de Registros Públicos do Foro Central Cível de 

São Paulo38. Essa ação foi assessorada pelo Serviço de Assessoria Jurídica 

Universitária (SAJU), grupo de extensão da Faculdade de Direito da USP, que teria 

entrado em contato com o caso da Vila a partir de uma aproximação com Centro 

Gaspar Garcia de Direitos Humanos39. A atuação do SAJU na Vila fundava-se nas 

noções de assessoria jurídica e de educação popular, de modo que a tutela na ação 

de usucapião e as reuniões periódicas feitas com os moradores servissem apenas 

de disparadores para que eles pudessem se entender enquanto agentes políticos, 

identificar suas demandas comuns e se articular para pleiteá-las junto ao poder 

público e outras instâncias competentes. Partia-se da ideia de que o SAJU não 

poderia pressupor que a vontade dos moradores era necessariamente uníssona de 

se manter na Vila ou de que ele saberia qual seria a melhor saída para aquela 

situação, o que seria algo extremamente paternalista. Assim, havia por parte do 

SAJU a intenção de se afastar da atuação meramente voltada à assistência jurídica, 

que se restringia a representar os moradores nas demandas judiciais. Esse 

posicionamento vinha do entendimento da prática jurídica enquanto campo de 

poder, em que a tecnicidade e o positivismo exacerbados escamoteavam conflitos 

em torno da produção do espaço urbano. A ação judicial era vista como meio de 

articulação e não como fim a ser perseguido per se. O SAJU considerava, assim que 

desenvolvia uma litigância estratégica40. 

                                                 
38 Processo judicial n. 0136490-45.2008.8.26.0100. 
39 Como dito na Introdução desta dissertação, a autora integrava os quadros da SAJU nesse 
momento e participou desse processo. 
40 Os aspectos jurídicos que envolveram o impasse da saída dos moradores da Vila Itororó, em 
grande medida mediados pelo SAJU, além da atuação do Poder Judiciário no caso, estão recheados 
de questões interessantes de serem debatidas no âmbito da disputa pela produção do espaço 
urbano. No entanto, uma análise mais aprofundada dos meandros dos conflitos experimentados na 
esfera jurídica foge ao escopo desse trabalho. 
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A argumentação central mobilizada pela ação de usucapião era a de que a 

Fundação Leonor de Barros Camargo teria abandonado a Vila Itororó em meados 

dos anos 1990, deixando de cobrar os alugueis e se eximindo de qualquer 

manutenção dos imóveis. Surge, nesse ponto, uma questão que compôs o pano de 

fundo de todo o processo de patrimonialização da Vila Itororó e que, nos anos 

2000, passou a ganhar centralidade. Trata-se do impasse referente à propriedade 

do conjunto. Como já apontado, desde os anos 1940 parte majoritária dele passou 

a ser de propriedade da Instituição Beneficente Augusto de Oliveira Camargo, 

depois renomeada para Fundação Leonor de Barros Camargo. Os conflitos a 

respeito dos modos de preservação da Vila Itororó não giravam em torno apenas 

de um alargamento, ou não, de noções de patrimônio e consequentes práticas 

patrimoniais inovadoras. A proprietária da Vila Itororó figurava como elemento 

central nessa disputa, uma vez que o Estado não poderia obrigá-la a dar 

determinado uso para o conjunto. Como vimos, desde ao menos os anos 1970, a 

proprietária tentava alienar a Vila Itororó. Em primeiro lugar, tentou a venda 

direta do conjunto, depois, iniciou tratativas com a EMURB para que a Vila fosse 

permutada por terrenos públicos, até que a proprietária ordenou a demolição de 

algumas casas do conjunto em 1994. Assim, não era um interesse, também para a 

proprietária, a manutenção do uso habitacional da Vila Itororó assim como ele 

estava.  

Promover a preservação da Vila a partir do conceito de patrimônio ambiental 

urbano, como aventado por Ulpiano Bezerra de Meneses, passava também por se 

debruçar sobre as limitações que o tombamento trazia ao direito de propriedade e 

sobre a criação de ferramentas que pudessem compensar tais limitações e 

promover a preservação dos bens culturais em consonância com uma noção 

alargada de patrimônio. Essa dificuldade de conciliação entre a revisão conceitual e 

a implementação de ferramentas que pudessem lhes dar concretude deixou uma 

lacuna que foi preenchida nos anos 2000, quando a desapropriação foi vista pelo 

poder público como o melhor caminho para que ele dispusesse da Vila Itororó da 

maneira que ele achava mais interessante – e isso significava implementar um 

projeto que ressoava discursos patrimoniais hegemônicos.  
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Na ação de usucapião, o abandono do conjunto somava-se a outros elementos que 

compunham os requisitos legais para que pudesse ocorrer a prescrição aquisitiva 

dos imóveis. A modalidade de usucapião inicialmente escolhida foi a de Usucapião 

Especial Urbano Individual, prevista no artigo 9º do Estatuto da Cidade – 

posteriormente convertida em Usucapião Especial Plúrimo. As condicionantes 

para que a ação fosse julgada procedente seriam: área urbana particular inferior a 

250 m²; uso habitacional do imóvel; posse ininterrupta e sem oposição por cinco 

anos; e inexistência de outras propriedades em nome do usucapiente. A estratégia 

maior por parte da atuação do SAJU era a de, com a ação de usucapião, frear a 

desapropriação, e consequentemente, a possibilidade de imissão na posse, 

respaldando-se no seguinte instrumento de regularização fundiária previsto no 

Estatuto da Cidade: “na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão 

sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser 

propostas relativamente ao imóvel usucapiendo” (art. 11). Deste modo, o SAJU 

mobilizava uma ferramenta de Política Urbana para colocar em cheque a política 

patrimonial que se pretendia realizar na Vila Itororó. 

Em meio à extensa documentação acostada aos autos, havia a descrição dos atos 

possessórios dos moradores da Vila que figuravam, naquele momento, como 

proponentes do processo41. Coletadas por meio de entrevistas, essas informações 

visavam a expor o animus domini42 dos moradores, que deviam responder às 

seguintes perguntas: quando chegou na Vila; como adquiriu o imóvel (histórico); 

houve contestação à posse; e quais as benfeitorias que haviam sido feitas. Fica 

evidente que os anos 1990 concentraram uma maior ocorrência de chegada de 

moradores ao conjunto – 22 de um total de 56 requerentes da usucapião. Apenas 

três dos entrevistados teriam chegado na Vila antes dos anos 1970 (um para cada 

década de 1940, 1950 e 1960); os anos 1970 e 1980 teriam recebido, ambos, dez 

novos moradores cada; e nos anos 2000 teriam chegado mais onze moradores que 

                                                 
41 Sublinhe-se que não foram todos os moradores da Vila que entraram como requerentes na ação 
de usucapião, seja por desinteresse, seja pela impossibilidade de levantar os documentos necessários 
para comprovar os requisitos para a prescrição aquisitiva do imóvel ocupado. 
42 Critério usado nas ações judiciais de usucapião para ver se os ocupantes do imóvel nele se 
instalaram com a intenção de tê-lo como seu. Isso significa, entre outras coisas, a promoção de 
melhorias e benfeitorias das estruturas físicas das construções e o pagamento de contas e impostos 
ligados ao imóvel. 



234 
 

passariam a compor o polo ativo da ação (Proc. Usucapião 0136490-

45.2008.8.26.0100, fls. 585 e seguintes). O recorte temporal acima apresentado 

coincide com a leitura feita por Sarah Feldman e Ana Castro, de que o perfil dos 

moradores da Vila Itororó teria se transformado especialmente a partir dos anos 

1970.  

Os moradores da Vila Itororó se apresentaram como assistentes e terceiros 

interessados no processo judicial de desapropriação, que corria entre a Fazenda do 

Estado de São Paulo e a Fundação Leonor de Barros Camargo, de modo a alertar 

o Poder Judiciário de que havia uma pendência no que dizia respeito ao título de 

propriedade do conjunto. O artigo 11 do Estatuto da Cidade foi apontado como 

justificativa para que a desapropriação fosse paralisada, uma vez que a Fazendo 

poderia estar dialogando com um proprietário ilegítimo. Ademais, a possível 

concessão de imissão na posse retiraria todos os moradores da Vila, desarticulando 

e dificultando o prosseguimento da ação de usucapião. Apesar da clareza do citado 

artigo 11, a paralisação da ação de desapropriação da Vila Itororó foi negada pelo 

Poder Judiciário em diferentes instâncias, sob a justificativa de que o depósito, em 

juízo, da indenização fruto da desapropriação seria a garantia do possível direito de 

propriedade dos moradores, caso a usucapião fosse declarada procedente43. Ficava 

evidente a dificuldade do Poder Judiciário em implementar instrumentos 

inovadores de Política Urbana promovidos pelo Estatuto da Cidade, como se a 

indenização fosse suficiente para resolver aquele sensível problema de moradia. 

Enquanto se desenrolava a disputa no âmbito do Judiciário, os moradores, por 

meio da AMAVila, se envolveram em outras frentes de atuação, sempre com o 

objetivo de chamar a atenção da opinião pública para o caso e promover a reflexão 

acerca de outras possibilidades de se proceder à preservação da Vila Itororó. 

Diversos grupos, assim como o SAJU, estiveram envolvidos nessas atividades, 

cada qual emprestando sua linguagem à luta desenvolvida pelos moradores. 

Podemos citar a atuação do grupo de pesquisa Vida Associada, sob a orientação da 

                                                 
43 A primeira decisão nesse sentido data de 10 de novembro de 2008. Processo judicial de 
desapropriação n. 0134155-34.2007.8.26.0053, 1º Vara da Fazenda Pública, São Paulo/SP, fl. 512. 
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Professora Lizete Rubano, em parceira com o Escritório Modelo Mosaico44, 

ambos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, os quais buscaram dar soluções projetuais para o restauro da Vila 

Itororó que possibilitassem a concomitância dos usos habitacional e cultural. 

Também podemos citar o envolvimento do grupo de teatro Impulso Coletivo, que 

construiu a peça A cidade submersa a partir da coleta de história oral dos moradores 

da Vila, numa forma de denunciar como aquelas vidas estavam sendo ignoradas no 

processo de requalificação45. Por fim, lembramos o envolvimento do Mapa 

Xilográfico, o qual, por meio de intervenções urbanas, buscava colocar em 

discussão as práticas hegemônicas e excludentes de urbanização46. 

A própria AMAVila também promoveu uma série de eventos, festas e atividades 

no sentido de construir a narrativa de que os moradores do conjunto também 

                                                 
44 Maiores informações sobre a entidade estão disponíveis em 
http://mosaicoemau.wixsite.com/mosaico. Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 
45 Maiores informações sobre esse projeto podem ser encontradas em 
https://impulsocoletivo.wordpress.com/vila-itororo/. Acessado em 10 de fevereiro de 2017.  
46 Maiores informações sobre esse projeto e sua atuação em específico na Vila, acessar 
https://mapaxilo.milharal.org/vila-itororo/. Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 

Figura 5 Mobilizações dos moradores, na disputa pelos circuitos de cultura. 

http://mosaicoemau.wixsite.com/mosaico
https://impulsocoletivo.wordpress.com/vila-itororo/
https://mapaxilo.milharal.org/vila-itororo/
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produziam cultura, numa oposição à exclusão sistemática de que eram vítimas por 

parte da Prefeitura. Desenvolvia-se, assim, a construção de discursos contra-

hegemônicos de patrimônio, chamando a atenção para a falsa noção de consenso 

que o poder municipal pretendia passar no que dizia respeito à solução pensada 

para a preservação da Vila. Podemos citar as festas juninas47 promovidas pela 

Associação e outras festividades, como a Vilada Cultural 48 (em menção ao evento 

anual Virada Cultural da capital paulista) e a realização de uma grande feijoada49 

para juntar fundos para a reforma da sede da AMAVila. Em conjunto com os 

grupos que atuavam na Vila, também foram organizadas intervenções no sentido 

de satirizar a proposta de preservação física sem preservação social que a 

Prefeitura trazia para o conjunto. Nesse sentido, citamos o lançamento do 

empreendimento “imob(h)ilário” Residencial Itororó, por ocasião das ações da 

AMAVila na programação da Virada Cultural de 2010. Em vídeo, Edivaldo Santos, 

morador do conjunto, atuava como um corretor de imóveis que chamava os 

telespectadores para uma grande oportunidade de adquirir um imóvel em um novo 

empreendimento imobiliário50. A sátira trazia à tona as discussões acerca do papel 

do projeto municipal pensado para a Vila Itororó como caminho para a 

especulação imobiliária – já que, a partir dele, a Vila deixaria de ser fator de 

depreciação para ser fator de valorização do bairro.  

Todas as ações promovidas pelos moradores da Vila Itororó podem ser vistas 

como construções alternativas de narrativas sobre o patrimônio cultural por 

grupos subalternos, aqueles que não têm acesso aos círculos oficiais de construção 

do patrimônio a partir da expertise técnica e estética (SMITH, 2006: 35 e 

seguintes). Justamente em função dessa inacessibilidade, essas narrativas não 

surtiram efeito no momento da aprovação do projeto que a Prefeitura propunha 

                                                 
47 Registros das festas juninas podem ser encontrados em 
http://vilaitororo.blogspot.com.br/2007/03/fotos-de-mari-andersen-festa-junina.html. Acessado 
em 10 de fevereiro de 2017. 
48 Registros desse evento podem ser encontrados em 
http://vilaitororo.blogspot.com.br/2009/09/vilada-cultural-80-anos-da-vila-itororo.html. 
Acessado em 10 de fevereiro de 2017. 
49 Registros desse evento podem ser encontrados em 
http://vilaitororo.blogspot.com.br/2009/08/feijoada-da-amavila.html. Acessado em 10 de 
fevereiro de 2017. 
50 O vídeo pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=t_vrmoiE2KE. Acessado em 10 
de fevereiro de 2017. 

http://vilaitororo.blogspot.com.br/2007/03/fotos-de-mari-andersen-festa-junina.html
http://vilaitororo.blogspot.com.br/2009/09/vilada-cultural-80-anos-da-vila-itororo.html
http://vilaitororo.blogspot.com.br/2009/08/feijoada-da-amavila.html
https://www.youtube.com/watch?v=t_vrmoiE2KE
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para a Vila Itororó51. Assim, tanto o Condephaat, por meio do Processo n. 

61.630/2010, quanto o Conpresp, por meio do Processo n. 2010-0.111.038-9 / 

SMC, aprovaram os termos da restauração proposta pela Prefeitura. É pertinente 

destacar a argumentação do parecer técnico do arquiteto Flávio Luiz Marcondes 

Bueno de Moraes, que levou à aprovação do projeto no Condephaat: 

Após análise dos autos pudemos verificar que o projeto contempla 
toda uma série de obras que visam à completa restauração do bem 
tombado em apreço, cuja orientação segue os princípios da Carta de 
Veneza, de 1964, citada no memorial da proposta de intervenção que 
segue o projeto de arquitetura. 
Assim, não vimos nas plantas do projeto apresentado pelo interessado 
nenhuma proposição que possa causar alterações na dinâmica 
histórica da sua arquitetura, com intervenções anacrônicas que 
pudessem induzir a erros de interpretação das suas singularidades 
espaciais e materiais que configuram a Vila tombada. Pelo contrário, o 
projeto respeita essas singularidades e, mais do que isso, propõe 
recompor os danos que o tempo, o abandono e a ocupação 
inadequada fizeram com que o imóvel se encontrasse hoje em um 
estado adiantado de deterioração. Por isso, entendemos que o projeto 
de arquitetura é bastante oportuno e se assim for executado se dará 
um passo importante na direção de sua definitiva preservação (Proc. 
Condephaat n. 61.630/2010, fl. 102 e 103). 

 

Excluídos daquele foro deliberativo, os moradores não puderam levar sua 

narrativa de construção do patrimônio cultural como oposição ao projeto 

revistado de Décio Tozzi e Benedito Lima de Toledo. Assim, a problemática da 

preservação dos aspectos materiais da Vila, trazida pelos arquitetos, soava, no 

âmbito do Condephaat, naquele Processo n. 61.630/2010, como a única questão 

que poderia colocar dúvidas à execução do projeto. Toda a discussão acerca da 

consecução de objetivos da agenda de Política Urbana, mobilizada pelos 

moradores em diversos debates, não alcançou os órgãos de patrimônio, que se 

debruçaram sobre a questão apenas a partir de seus referenciais técnicos e teóricos. 

                                                 
51 A Prefeitura realizou nova contratação do escritório de Décio Tozzi para a elaboração atualizada 
do projeto de 1975. Ela foi firmada em 9 de dezembro de 2009, conforme extrato do contrato de 
“prestação de serviços de desenvolvimento de projeto arquitetônico de restauração, conservação, 
adequação e recuperação urbana da Vila Itororó”, publicado no Diário Oficial do Município, p. 75. O 
contrato foi orçado, naquele momento, em R$ 706.165,83.  
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A ação de usucapião atrasou, mas não eliminou, a intenção da Prefeitura de 

requalificar a Vila 

Itororó52. De todo 

modo, ela 

cumpriu seu papel 

enquanto 

instrumento de 

pressão e 

barganha junto ao 

poder público, 

que se 

comprometeu a 

transferir os 

moradores para 

locais próximos à 

região onde 

moravam, o que 

de fato ocorreu. 

Entre 2011 e 

2013, todos os 

moradores da Vila 

Itororó foram 

removidos de 

suas casas, a partir 

da decisão 

autorizadora da 

imissão na posse, de meados de 2009. Houve quem tivesse suas condições 

habitacionais melhoradas com a relocação promovida pela CDHU, o que significa 

dizer que colocar em pauta a necessidade de se pensar usos cotidianos para os 

bens culturais não implica em também fetichizar o uso habitacional precarizado 

                                                 
52 Conforme apontado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o imbróglio jurídico envolvendo a Vila 
Itororó nas ações de desapropriação e usucapião teria sido responsável pelo atraso do início das 
obras de restauro do conjunto (Resgate da Vila Itororó fica no papel, 3 de setembro de 2008). 

Figura 6 Resquícios do morar na Vila Itororó, totalmente esvaziada em 2013. Foto de Andréa 
Barbour, 2014. 
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como oposição aos discursos hegemônicos do patrimônio. A diversidade de 

demandas dos moradores da Vila Itororó também faz do caso um exemplo 

paradigmático para se pensar as políticas patrimoniais. Não há consenso ou 

sentido único do que seria um patrimônio cultural e de quais valores mereceriam 

preservação. Também não há saída simples para os impasses vividos no contexto 

da produção do espaço urbano, contexto por excelência dos bens culturais 

edificados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar os processos que reconheceram a Vila Itororó como patrimônio cultural e 

as posturas e metodologias mobilizadas para a sua preservação é se debruçar sobre 

os caminhos tortuosos por que passaram as políticas patrimoniais em São Paulo, 

desde os anos 1970 até os dias atuais. Assim, se o interesse pelo estudo da Vila 

surgiu de uma situação concreta de embates na produção do espaço urbano, o 

aprofundamento no caso permitiu descortinar um contexto mais amplo de 

embates vividos no seio da construção das posturas e diretrizes próprias do campo 

da preservação. Trazer luz aos processos internos de construção do patrimônio, 

com seus discursos muitas vezes opostos, seus impasses institucionais e suas 

descontinuidades práticas e políticas, é uma contribuição que consideramos central 

deste trabalho de mestrado. 

A entrada e o transcurso da abordagem da Vila Itororó na agenda do poder 

público foram marcados pela tensão entre patrimônio cultural e cidade: ora a 

preservação da Vila se aproximava de políticas mais amplas voltadas ao 
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planejamento urbano, ora o conjunto era analisado a partir de seus aspectos 

materiais formais, na esteira da mais consolidada tradição de ação patrimonial no 

país. Esse movimento pendular evidencia a disputa em torno da construção do 

papel do patrimônio cultural nas cidades. Afinal, a importância do restauro e da 

preservação dos bens culturais se encerra em si mesma ou ela objetiva 

transformações mais amplas no espaço urbano? Compreender o patrimônio não 

como um bem isolado na cidade é um ganho à medida que reconhece a 

impossibilidade de que suas características intrínsecas tenham valor por si mesmas. 

No entanto, esse entendimento nem sempre implica na mobilização de agendas 

patrimoniais mais inclusivas e democráticas. Assim, ponto central das políticas de 

preservação é a reflexão a respeito da sua destinação e do seu uso. 

No caso da Vila Itororó, em nenhum dos documentos, períodos ou agentes 

estudados houve uma negação do seu valor material. Mesmo nos momentos de 

inflexão das propostas para a preservação do conjunto – entendidos como aqueles 

em que foi colocado em cheque as noções hegemônicas de patrimônio – não 

houve uma negação da excepcionalidade das formas da Vila. O ponto central de 

divergência entre esses pontos de inflexão e as práticas patrimoniais hegemonias 

dizia respeito à centralidade do papel dos bens culturais na cidade, mais 

especificamente no que diz respeito à sua destinação e ao seu uso.  

De modo geral, foram identificados alguns posicionamentos quanto aos rumos da 

Vila: preservar a forma pela forma; preservar a forma junto com a preservação 

social; e condicionar a preservação da forma à preservação social. O parecer de 

Ulpiano Bezerra de Meneses bem se encaixa nessa última opção, colocando a 

questão do uso dos bens culturais como central nas políticas de preservação. A 

seara em que essa questão foi levantada por Meneses – um processo 

administrativo que decidiria pelo tombamento ou não da Vila Itororó – não era a 

mais adequada, uma vez que aquele instrumento legalmente se limita apenas à 

preservação da forma. Ao trazer a discussão sobre os usos do bem cultural naquele 

âmbito, no entanto, o conselheiro pressionava aquele órgão de preservação para 

que ele se atentasse para as consequências que suas práticas traziam para o tecido 

urbano. Daí a mobilização do conceito de patrimônio ambiental urbano, que é 
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precisamente o entendimento de que os bens culturais são fruto das relações 

sociais produzidos no presente e para esse mesmo presente devem ser 

preservados, enquanto instrumentos de melhoria da qualidade da vida urbana. A 

conclusão a que podemos chegar a partir da participação de Ulpiano Bezerra de 

Meneses é a de que a forma não tem valor intrínseco, porque o real valor do 

patrimônio cultural estaria sempre no seu uso, na sua apropriação – e nas 

transformações que se neles se dão no tempo. 

Seu posicionamento já era um prenúncio da aproximação que se daria, algumas 

décadas depois, entre a problemática da preservação do patrimônio cultural e a 

consecução de uma agenda de política urbana. Essa aproximação, no caso que 

examinamos nesta dissertação, somente se concretizou a partir do momento em 

que os moradores da Vila Itororó se articularam em busca de respostas por parte 

do poder público, diante da implementação, que então se anunciava, do projeto 

revisado de 1975. No caso da Vila, a tensão vivida com relação aos rumos do bem 

tombado se deparava com a problemática da escassez de moradia para pessoas de 

baixa renda no centro de São Paulo. Assim, essa dissertação se debruçou 

especialmente sobre a relação entre as políticas públicas voltadas ao patrimônio 

cultural e a implementação de usos habitacionais. 

Ao propor usos “mais nobres” aos bens culturais, notadamente aqueles dotados de 

monumentalidade, as políticas públicas de preservação vêm contribuindo para a 

instrumentalização do patrimônio cultural no sentido da exclusão social e da 

espetacularização da cidade. Contribui para esse processo uma abordagem 

renovada da noção essencializante de patrimônio, que acredita que seus valores 

sejam imanentes, prontos para serem descobertos por olhares técnicos. Esse modus 

operandi de constituição do arcabouço do patrimônio cultural brasileiro, bem 

consolidado nas práticas do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), se encaixa perfeitamente nas demandas das cidades, desde as últimas 

décadas do século XX, por um marketing urbano que as inserissem no contexto 

internacional de disputa pelos investimentos vindos do capital financeiro flutuante. 

A cultura desprende-se das relações cotidianas e de trabalho para se constituir 

enquanto commodity: 
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Uma forma menos sutil de privatização é a mercantilização da cidade, 
com o álibi de seu interesse cultural. Sendo a cidade, por excelência, o 
centro paroxístico do consumo, a paisagem urbana não poderia deixar 
de sofrer os influxos de mecanismos que tudo transformam em 
commodity. Surge, assim, no século passado, o marketing urbano 
(MENESES, 2015: 510). 

 

As noções essencializantes de patrimônio cultural centram-se na primazia das 

formas, o que implica na sobrevalorização estética e no achatamento da 

historicidade dos bens culturais. A busca fetichizante pelas origens ou o estado 

original dos bens restaurados indica a preservação material em detrimento da 

preservação social. A cultura passa a ocupar um lugar asséptico nas cidades, 

enquanto 

universo autônomo, seccionado dos circuitos em que a vida segue seu 
curso (...) tal cultura gera seu universo próprio, que inclui os produtos 
e os produtores culturais, os consumidores culturais, os equipamentos 
culturais, os órgãos culturais e assim por diante, mas, acima de tudo, 
os usos culturais (MENESES, 2015: 38). 

 

Dado o potencial de instrumentalização da cultura nos processos de 

espetacularização das cidades, é imperativo que o campo do patrimônio cultural 

retorne aos seus métodos e posturas, a fim de identificar seu protagonismo neste 

cenário. Porque o patrimônio pode cumprir um papel de inclusão social e de 

melhoria da qualidade da vida urbana, se compreendermos que ele pode ser 

construído social e simbolicamente por aqueles que com ele se relacionam 

cotidianamente. Foi essa a problemática trazida pelos moradores da Vila Itororó 

nos anos 2000: eles não negavam a importância dos aspectos materiais do 

conjunto e sua relação com a história da ocupação da cidade de São Paulo, mas 

questionavam a suposta impossibilidade de conciliação entre a preservação 

material da Vila e a manutenção do seu uso habitacional.  

O levantamento documental realizado no âmbito dessa pesquisa permitiu 

compreender que, somado às posturas metodológicas das práticas de preservação, 

a gestão do patrimônio também se encontra à disposição de contingências 

políticas, que mobilizam os bens culturais de acordo com demandas e/ou 

interesses da ordem do dia. Além disso, também os arranjos institucionais que 
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circundam as políticas de preservação são responsáveis pelo papel que o 

patrimônio cultural ganha nas cidades, por permitir, ou não, o diálogo entre 

diferentes instâncias e diferentes competências do poder público. A dificuldade de 

se promover uma atuação multisetorial, que permita aos órgãos do patrimônio 

pensar em metodologias de preservação para além de uma noção essencializante 

de cultura, pôde ser experimentada no caso da Vila Itororó. A falta de canais de 

diálogo e de instrumentos entre os setores de habitação e cultura foi uma das 

responsáveis pelo insucesso da preservação material e social da Vila nos anos 1980. 

A descontinuidade política, por outro lado, também impediu que isso ocorresse 

nos anos 1990 e 2000, quando se aventou a possibilidade de recuperação do 

conjunto com a manutenção de seus moradores. 

O desvelamento da complexidade do processo de patrimonialização da Vila 

Itororó contribui para a compreensão do campo do patrimônio cultural enquanto 

campo de construção, de dissenso e de disputa, com sua multiplicidade de agentes 

e de sentidos. A heterogeneidade de posicionamentos foi uma constante no caso: 

quais valores deveriam ser preservados?; como isso deveria ser feito?; o uso 

habitacional deveria ser mantido?; os moradores do conjunto tinham interesse em 

permanecer todos em suas casas? Para nenhuma dessas questões havia uma 

resposta uníssona ou simples. A Vila Itororó pode ser vista, então, como um caso 

paradigmático que desnaturaliza as práticas patrimoniais que se querem 

hegemônicas. 
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ANEXO 

 

Figura 1 Vila Itororó construída em etapas. O que viria a ser o palacete, ainda como um sobrado. Fonte: Arquivo 
Milu Leite, s.d.. 

 

Figura 2 Vila Itororó construída em etapas. O que viria a ser o palacete, já com um avarandado e colunas. Fonte: 
Arquivo Milu Leite, s.d.. 
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Figura 3 Vila Itororó construída em etapas. O palacete já com os quatro pavimentos definitivos. Fonte: Arquivo Milu Leite, s.d.. 

 

Figura 4 Conjunto visto do Vale do Itororó. Fonte: Arquivo Milu Leite, s.d. 
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Figura 5 Piscina do conjunto, em foto de 1929, possivelmente com atividades do Instituto Itororó ou do Instituto Helio-
Hydrotherapico. Fonte: EMURB, Vila Itororó, 1991. 

 

Figura 6 Anúncio da inauguração das atividades da piscina da Vila Itororó. Fonte: Folha da Manhã, 5 de maio de 
1929. 
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Figura 7 Vila Itororó fechada: tapumes cercam o conjunto depois de retirados os últimos moradores. Foto: Vivian 
Barbour, 2013. 

 

Figura 8 Abandono: registro da Vila Itororó fechada, quase um ano depois da saída dos últimos moradores. Foto: Andréa 
Barbour, 2014. 
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Figura 9 Detalhe do palacete, cerca de um ano depois da 
saída dos moradores. Foto: Andréa Barbour, 2014. 

 

Figura 10 Vista da piscina, cerca de um ano após a saída 
dos moradores. Foto: Andréa Barbour, 2014. 

 

Figura 11 Registro do mato tomando conta do conjunto, há cerca de um ano vazio. Foto: Andréa Barbour, 2014. 
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