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RESUMO 

 

Para a realização deste estudo, visando examinar o que se 

entendeu por cultura e como ela foi tratada em momentos diversos, investiguei 

as ações e projetos culturais realizados pelo governo municipal de São Paulo, 

em três momentos distintos e dotados de características próprias da vida da 

cidade, dentro do século XX. 

O primeiro momento estudado refere-se ao processo de criação do 

Teatro Municipal de São Paulo, que se deu no início do século XX, culminando 

com sua inauguração em 1911. O outro momento foi o da criação e 

implantação do Departamento de Cultura, na segunda metade dos anos de 

1930; e, por último, acompanhei o processo de criação da Secretaria Municipal 

de Cultura e do Centro Cultural São Paulo, que se deu entre os anos de 1975 a 

1982.  

Em cada um desses momentos busco refletir sobre o modo como a 

cultura foi entendida, os projetos que foram propostos para a cidade; bem 

como reflito acerca das práticas através das quais os responsáveis pelo 

governo municipal concretizaram diferentes projetos e atividades culturais na 

cidade paulistana. 

Busco acompanhar, em cada um dos momentos, as diversas 

dimensões que foram entendidas como culturais, a maneira como elas foram 

tratadas no cotidiano administrativo municipal; assim como, as atividades 

culturais que foram realizadas, a fim de refletir sobre seus possíveis 

significados e as mudanças e permanências ocorridas na vida cultural da 

cidade paulistana. 

 

 



A B S T R A C T 
 

 

For the purposes of this study, which is to examine how culture was 

thought and treated in several moments of the city’s life, within the XX century, I 

decided to investigate how the municipal government of São Paulo treated its 

actions and cultural projects. All this was done keeping in mind the significance of 

each one of them. 

The first moment deals with the process of planning and building the 

Municipal Theatre of São Paulo, that was done in the beginnings of the XX century 

and its solemn opening in 1911. Another one of the moments was the proposal and 

implementation of the Cultural Department, in the second half of the 1930’s. In the 

last one it was my purpose to examine the process of establishing the Municipal 

Cultural Secretary and the Cultural Center of São Paulo in the years of 1975 to 

1982. 

 

In each one of these moments I tried to present my reflections about the 

way how culture was thought and the projects were presented to the city as well as 

the actions of municipal government marked all the cultural activities for the city of 

São Paulo. 

In each one of these moments I tried to follow different dimensions 

presented as cultural and also the mode how they were treated in everyday life of 

the municipal government in order to understand its significance, the changes and 

permanencies in the cultural life of the city. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo analisa práticas e políticas culturais praticadas na 

cidade de São Paulo, sob a responsabilidade do governo municipal, em 

diferentes momentos de desenvolvimento da cidade. O interesse por este tema 

despontou quando analisei a política de cidadania cultural adotada pela 

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, no período da gestão cultural 

petista, entre os anos de 1989 a 1992; trabalho apresentado como dissertação 

de mestrado. 

A política de cidadania cultural foi apresentada no dia 1 de janeiro de 

1989, quando da posse de Marilena Chauí na Secretaria Municipal de Cultura. 

Ela continha as diretrizes gerais que orientariam os trabalhos culturais da 

Secretaria de Cultura: estabelecia a cultura como direito dos cidadãos e a 

participação como princípio definidor das relações internas no âmbito da 

secretaria, desta com o governo municipal assim como com a cidade. A política 

de cidadania cultural se apresentou como um projeto para a cidade paulistana 

que se propunha a transformar a cultura política existente na cidade a partir da 

e com as práticas culturais nela existentes. 

Nesse estudo acompanhei o processo de elaboração do projeto de 

criação das Casas de Cultura, através dos debates de idéias e de práticas 

culturais que se colocaram pelo caminho de sua instalação e implantação em 

diferentes regiões da cidade. E, refleti sobre os significados que a cultura 

assumiu para diferentes pessoas e grupos sociais que participaram de suas 

atividades. 

Tendo trabalhado com depoimentos orais de pessoas que 

participaram desta experiência, e que haviam assumido responsabilidades 

municipais pela condução de seus trabalhos, freqüentemente me deparei com 

idéias e opiniões acerca de aspectos que as mesmas haviam enfrentado 

durante a gestão cultural petista. Ao rememorarem aquela experiência, os 

depoentes estabeleceram comparações e demarcaram diferenças em relação 
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a práticas verificadas em gestões anteriores seja na condução dos trabalhos de 

elaboração do projeto de criação das Casas de Cultura; seja quanto aos 

encaminhamentos adotados a fim de transformarem as idéias e anseios 

culturais de pessoas, grupos culturais ou movimentos populares em 

documentos para que tivessem existência administrativa; seja ainda em relação 

ao desenvolvimento de atividades realizadas nas Casas de Cultura. 

O estudo da política de cidadania cultural revelou que havia, entre os 

setores sociais investigados, uma diversidade de entendimentos do que fosse 

cultura, a quais segmentos sociais ela estava referida e o que compreendiam 

como expressão da cultura; assim como havia opiniões e entendimentos 

diversos quanto ao modo como a cultura deveria (ou não) ser tratada pela 

gestão cultural petista. 

Sobretudo, revelou a existência de diferentes visões de cultura e de 

cidade, sugerindo que as mesmas achavam-se arraigadas entre a população 

paulistana e guardavam relação com a organização municipal da cultura na 

cidade de São Paulo. De um modo geral, esse estudo desvelou a presença na 

cidade de São Paulo de um costume de se pensar a cultura por meio de 

atribuições administrativas específicas, particularizadas e associadas a 

determinado setor ou departamento administrativo da cultura. Isto é, que havia 

uma tradição de se apreender a vida cultural a partir de e através da estrutura 

de organização administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e de seus 

departamentos. 

Algumas questões que permaneceram das reflexões realizadas 

durante o mestrado foram canalizadas para o presente estudo de 

doutoramento, com a intenção de aprofundar a compreensão acerca da cultura 

e do modo de se formular políticas para a cidade de São Paulo. Meus 

interesses de pesquisa e de estudos referem-se ao modo como a cultura foi 

pensada na cidade de São Paulo, como ela passou a fazer parte das 

preocupações e das ações dos poderes públicos municipais, bem como 

através de quais práticas ela foi concretizada. 

Este estudo visa refletir acerca de como se pensou a cultura, o que 

se propôs como projeto cultural e como ele foi posto em prática. Para tanto, 

acompanho as ações do governo municipal, em diferentes momentos, 
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buscando perceber quais aspectos da vida da cidade foram assumidos como 

culturais; mas, sobretudo, meu interesse está em perceber de que maneira a 

administração municipal encaminhou e concretizou suas iniciativas culturais. 

A cultura foi objeto de ação por parte do governo municipal em 

diferentes momentos de desenvolvimento da cidade. Isto é, a cultura passou a 

figurar entre as iniciativas do governo municipal associada a momentos em que 

a cidade de São Paulo foi marcada por transformações econômicas, políticas e 

sociais.  

As iniciativas políticas e culturais do governo municipal assumiram, 

em diferentes momentos ao longo do século XX, aspectos diversos da vida 

cultural da cidade, para os quais foram adotadas medidas administrativas e 

legais que possibilitaram a sua efetivação. 

O modo como os responsáveis pelo governo municipal lidaram e 

incorporaram aspectos da vida cultural paulistana, dentro desse período, de 

modo algum foi uniforme. De uma maneira geral, as práticas políticas 

responderam a visões diversas de cultura e estiveram ligadas a diferentes 

interesses culturais presentes na cidade; o que apontava para a existência de 

significados também diversos dos resultados da ação governamental. 

Para a realização deste estudo, visando examinar o que se 

entendeu por cultura e como ela foi tratada em momentos diversos, investiguei 

as ações e projetos culturais realizados pelo governo municipal de São Paulo, 

em três momentos distintos e dotados de características próprias da vida da 

cidade.  

O primeiro momento estudado refere-se ao processo de criação do 

Teatro Municipal de São Paulo, que se deu no início do século XX, culminando 

com sua inauguração em 1911. O outro momento foi o da criação e 

implantação do Departamento de Cultura, na segunda metade dos anos de 

1930; e, por último, acompanhei o processo de criação da Secretaria Municipal 

de Cultura e do Centro Cultural São Paulo, que se deu entre os anos de 1975 a 

1982.  

É preciso dizer que embora este estudo esteja situado no transcorrer 

do século XX, ele não tem qualquer pretensão de esgotar a discussão sobre 

esse período. De outro modo, a motivação destes estudos estão ligadas ao 
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interesse de compreender aspectos da cidade de São Paulo a partir das 

práticas estabelecidas pelo governo municipal na área da cultura. 

A intenção destas escolhas está em analisar o que significaram 

esses momentos em termos da vida da cidade de São Paulo e de suas 

necessidades e anseios culturais, a fim de perceber o que há de permanências 

e de mudanças no modo de se pensar e de se propor projetos culturais na (ou 

para a) cidade ao longo do tempo. 

Cabe assinalar que os três momentos selecionados para estes 

estudos apresentam características bastante distintas quanto às práticas 

estabelecidas pelos respectivos governos municipais no que concerne à 

efetivação de seus propósitos culturais.  

A escolha por pesquisar a criação do Teatro Municipal ligou-se ao 

fato de ser esse o momento inicial em que a cultura passou a fazer parte das 

preocupações e das ações do governo municipal. A preocupação com a cultura 

se apresentou através das discussões feitas pelos vereadores da Câmara 

Municipal de São Paulo, sustentando a idéia de se criar um teatro sob a 

responsabilidade do governo municipal. 

De outro modo, a criação do Departamento de Cultura expressa um 

primeiro momento em que a cultura aparece vinculada a preocupações com 

aspectos mais amplos e diversificados da vida da cidade. Diferentemente do 

período anterior, em que a cultura apareceu ligada ao propósito do poder 

municipal em dotar a cidade com um teatro, enquanto espaço de realização de 

atividades culturais, no período da criação do Departamento de Cultura a 

atenção dos dirigentes municipais da cultura encontrava-se voltada, 

prioritariamente, para o sentido do que fosse cultura e de como ela deveria ser 

tratada pelo poder municipal. Isto é, o estudo sobre a experiência deste órgão 

municipal de cultura possibilitou apreender a diversidade de aspectos do viver 

que a cultura abarca; bem como compreender o modo como os dirigentes 

culturais lidaram com a cultura. 

Já os estudos referentes à criação da Secretaria Municipal de 

Cultura e do Centro Cultural São Paulo, respectivamente entre os anos de 

1975 e 1982, buscam acompanhar o modo pelo qual o governo municipal dotou 

de estrutura administrativa a área da cultura na cidade de São Paulo. Outro 

propósito destes estudos foi de desvendar as discussões que estas iniciativas 
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suscitaram entre os responsáveis pela cultura no governo municipal, bem como 

a repercussão que as mesmas tiveram, junto a diferentes setores da 

sociedade.  

Procurar compreender o que caracterizou cada uma dessas 

experiências culturais na vida da cidade paulista, bem como perceber seus 

significados constituiu-se em constante desafio. Um e outros dos aspectos aqui 

mencionados têm sido objeto de constantes reflexões e de reformulações de 

minha compreensão sobre esses assuntos. 

Refletir sobre práticas e políticas culturais implicou indagar a 

documentação pesquisada e buscando indícios que possibilitassem perceber 

quais foram as iniciativas definidas pelo governo municipal para a cidade, como 

elas se articularam internamente e quais relações estabeleceram com a cidade. 

Desse modo, os estudos realizados possibilitaram identificar, em cada um dos 

momentos selecionados para estes estudos, diversas ações do governo, que 

por vezes adquiriram características de projeto cultural no próprio desenrolar 

das discussões às quais estiveram ligadas; e, cujas práticas revelaram muito 

dos propósitos e intenções visados pelos respectivos governos municipais para 

a cidade.  

Ou seja, através da análise das diferentes práticas levadas a cabo 

pelos governantes foi possível apreender que, em cada um dos momentos 

estudados, houve uma certa concepção de cultura e de cidade informando e 

condicionando a execução de seus projetos culturais. 

No caso do Teatro Municipal, era o próprio equipamento que era 

visa como objetivo a ser alcançado e concretizado pelo governo municipal. Já 

em relação ao Departamento de Cultura, foi preciso apreender como suas 

diversas iniciativas se realizaram – nos parques infantis, nas bibliotecas, nas 

realizações de concursos públicos sobre temas culturais e nas pesquisas 

sociais, entre outras – e se articularam com vistas a concretização dos 

propósitos e finalidades visados para elas. Ou seja, com o Departamento de 

Cultura a questão que se colocou foi a de analisar como a cultura foi pensada 

pelos responsáveis por ela no governo municipal e o que foi feito (e como foi 

feito) para que ela se concretizasse na cidade; com o Teatro Municipal, tratou-

se de refletir acerca de como o governo municipal agiu e decidiu sobre sua 

construção para então apreender os possíveis significados da cultura.  
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O que se entendeu por cultura, o que se propôs como projeto 

cultural e de que modo ele foi posto em prática? Que expectativas culturais 

tinham os representantes do poder municipal e quais resultados almejavam? 

Estas foram algumas das questões que inicialmente nortearam estes estudos. 

No entanto, estas formulações se mostraram muito amplas e só ganharam 

contornos mais definidos no transcorrer das pesquisas, no contato direto com 

as fontes, na identificação e análise das diferentes dimensões do fazer 

governamental; mas também, no confronto de aspectos que não haviam sido 

anteriormente pensados ou previstos. 

Ou seja, este processo de análise implicou, portanto, indagar sobre 

o significado da criação do Teatro Municipal, do Departamento de Cultura, da 

Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Cultural São Paulo. Em que 

momento se colocou a preocupação com a criação destes órgãos culturais? 

Que expectativas os representantes do poder municipal tinham para esses 

projetos culturais? Implicou, também, refletir acerca do significado da vida 

cultural dos mesmos para a cidade. 

Estas reflexões possibilitaram perceber que a ação do governo não 

foi homogênea ou contínua no tempo. Antes, as pesquisas e estudos 

realizados possibilitaram resgatar aspectos que deixam transparecer que a 

ação poder público municipal foi marcada por características que se ligaram a 

propósitos próprios de cada um dos momentos da vida da cidade, os quais se 

expressaram através de iniciativas diversas com sentidos culturais e políticos 

também distintos.  

A perspectiva de análise deste estudo tem por base a compreensão 

de que a política na área cultural resulta da ação e das práticas políticas 

estabelecidas no âmbito do governo municipal, bem como que ela se expressa 

nas atividades culturais realizadas pelo governo municipal, no modo como os 

projetos culturais são propostos e na maneira de adotar encaminhamentos 

visando a sua concretização. 

Para a realização deste estudo pesquisei a documentação produzida 

pelo poder municipal, respectivamente em relação à criação dos equipamentos 

e órgãos culturais acima mencionados. Em seu conjunto a documentação 

pesquisada constitui-se de atos de lei, atas da Câmara Municipal de São Paulo, 

relatórios de intendentes e de prefeitos da cidade e da Revista do Arquivo 
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Municipal. Essa documentação apresenta a problemática prática e da 

formulação de políticas para a cultura a partir da perspectiva do governo. 

No intuito de verificar como repercutiram as ações governamentais 

na cidade de São Paulo, investiguei também a imprensa da época, tanto a 

chamada grande imprensa como a imprensa independente. 

Consideramos que a imprensa – seja ela do tipo for – mais do que 

apenas informar, busca formar opinião e expressa idéias e interesses culturais 

de diferentes setores da sociedade. Isto é, a imprensa, diferentemente de ser 

neutra ou imparcial, busca interferir no rumo dos acontecimentos. 

Para a realização dos estudos sobre a criação do Teatro Municipal 

investigamos a documentação produzida pelo poder público municipal e 

constituída por atos de lei, atas da Câmara Municipal de São Paulo, relatórios 

de intendentes e de prefeitos da cidade. Neste conjunto documental, que revela 

especificamente o ponto de vista da perspectiva do governo municipal, foi 

possível resgatar uma série de aspectos dos projetos propostos e dos 

respectivos argumentos que deram sustentação às diferentes iniciativas do 

governo municipal. 

Ao pesquisarmos a legislação referente ao Teatro Municipal 

procuramos apreender as determinações que nortearam a ação dos poderes 

públicos municipais, tendo em mente que os textos das leis registram, 

principalmente, as exposições dos motivos que lhes deram origem; bem como, 

expressam sobretudo as idéias que se firmaram em determinado momento. 

Desse modo, com o propósito de acompanhar os debates que 

precederam a sua promulgação investigamos as atas das sessões da Câmara 

Municipal e os relatórios de intendentes e de prefeitos. Nas atas das sessões 

da câmara encontram-se as considerações feitas pelos vereadores, com o 

objetivo de dar sustentação ao intuito de que fosse construído um teatro 

municipal na cidade; enquanto que os relatórios de intendentes e de prefeitos - 

que constituem prestações de contas feitas à Câmara Municipal referentes as 

iniciativas do executivo municipal que foram executadas no período de um ano 

– registram os argumentos que serviram de justificativas para a ação dos 

poderes públicos municipais. A análise desses documentos permitiu resgatar 
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os argumentos e as idéias que estiveram presentes nas discussões travadas 

entre os representantes do poder municipal - vereadores, intendentes e 

prefeitos - e que serviram de base para os encaminhamentos que foram dados 

à questão do teatro municipal. 

O acompanhamento da trajetória das discussões e também do 

caminho percorrido pelas mesmas no legislativo municipal revelou que não 

havia, entre os membros do poder municipal, divergências sérias quanto a esse 

assunto; bem como que a correlação das forças que compunham a câmara 

municipal era francamente favorável à criação de um novo teatro na cidade.  

Outro aspecto que despertou minha atenção, na documentação 

pesquisada, foi a presença de argumentos, apresentados pelos responsáveis 

pelo governo municipal, que procuravam dar sustentação à proposta de 

construção do teatro. Eram freqüentes as afirmações de que a cidade de São 

Paulo precisava ter um teatro que correspondesse ao seu “desenvolvimento e 

progresso” e à “civilização” de sua gente.  

Desse modo, busco refletir sobre a noção de cultura que se encontra 

implícita e expressa na idéia de dotar a cidade paulista com um teatro. Assim 

também, busco refletir sobre como se pensou a cidade uma vez que de acordo 

com essas idéias o teatro deveria corresponder a um determinado “padrão de 

arquitetura”, que correspondesse à “arquitetura moderna”, já que o que se 

pretendia com a sua construção era que ele pudesse servir para atestar ao 

estrangeiro a civilidade dos paulistanos, ou pelo menos, de parte deles. 

A análise dos aspectos acima mencionados se deu no 

acompanhamento do modo como os poderes municipais atuaram para a 

autorização da construção do teatro municipal, bem como de que maneira 

lidaram com as verbas públicas destinadas às obras de edificação desse 

equipamento cultural. 

Em período anterior a 1910, as atas das sessões da Câmara 

Municipal continham basicamente os registros e resultados de suas 

deliberações finais; o que representou um limite da pesquisa que restringiu, em 

certa medida, a possibilidade de compreensão dos assuntos tratados, exigindo 

a confrontação de informações que estavam dispersas nas diversas fontes 
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pesquisadas. A partir daquela data, as atas passaram a contar com registros 

mais detalhados e extensos acerca das discussões realizadas entre os 

vereadores, em razão da contratação de funcionário para o desempenho dessa 

tarefa. Tal detalhamento de informações possibilitou perceber mais claramente 

que em alguns momentos as discussões se avolumaram, tomando maior 

espaço de tempo entre os assuntos tratados pelos membros do legislativo 

municipal, tornando imediatamente mais explícitas as variações e mudanças de 

opiniões e de pontos de vista dos vereadores quanto ao modo como as 

questões pertinentes à construção do teatro estavam sendo tratadas pelo 

governo municipal. 

Foi possível localizar nas diferentes falas dos representantes do 

poder público municipal algumas manifestações e críticas formuladas pelos 

vereadores em relação ao ritmo das obras de construção do teatro, ao seu 

incessante consumo de recursos financeiros públicos e também à ausência de 

planejamento da prefeitura para os gastos orçamentários com obras de vulto 

como a do teatro. Estas críticas, associadas ao ritmo moroso das obras de 

construção, apontavam para a existência de dissonâncias havidas entre os 

poderes municipais quanto a importância do teatro para a cidade paulistana. 

As críticas dos vereadores remontavam ao início de 1903. 

Centrando-se no modo como então o poder executivo havia decidido sobre a 

construção do teatro, representantes da Câmara Municipal manifestam 

discordâncias quanto ao encaminhamento dado pelo prefeito para a questão 

dos investimentos financeiros destinados à sua edificação, chegando a 

equiparar os custos financeiros das obras aos custos sociais que elas 

representaram para o município paulistano. Os debates ocorridos marcaram, 

inclusive, um momento de impasse entre os vereadores, dada a diferença de 

entendimentos quanto à necessidade do poder legislativo decidir se haveria ou 

não liberação de verbas para continuidade de suas obras e, portanto, para a 

sua conclusão. 

No entanto, é preciso assinalar que tais posicionamentos críticos se 

colocaram em relação a questões específicas, depois de já haver transcorrido 

grande espaço de tempo desde o início das obras de construção do teatro. São 

registros que representam a existência de posturas assumidas de forma 
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praticamente isoladas, que não chegaram a alterar de maneira significativa os 

procedimentos até então adotados pelo governo municipal. 

Dessa maneira, busquei refletir sobre o modo como os poderes 

públicos pensaram a cidade e como lidaram com a questão das verbas 

públicas no processo de criação e de construção do teatro municipal; e o 

significado de suas práticas em relação à cidade de São Paulo.  

Grande parte dos estudos sobre o Departamento de Cultura baseou-

se nas pesquisas realizadas na Revista do Arquivo Municipal. Pela variedade 

de assuntos que contém e também pela sua permanência no tempo, a Revista 

do Arquivo é uma importante fonte de pesquisa para os mais diversos assuntos 

relativos a vida da cidade de São Paulo e, especificamente, sobre o 

Departamento de Cultura, no caso do presente estudo. 

A leitura sistemática e seqüenciada de vários de suas edições 

forneceu uma visão de conjunto acerca do Departamento de Cultura, da 

perspectiva política e cultural de seus dirigentes, bem como das iniciativas e 

dos projetos que foram realizados pelas suas diferentes divisões 

administrativas. 

Criada em junho de 1934, como publicação da Diretoria do Protocolo 

e Arquivo da Prefeitura, a Revista do Arquivo Municipal em sua primeira edição 

informava que ela destinava-se “a vulgarizar, ao lado de trabalhos de bons 

autores, numerosos documentos antigos, relativos aos paulistas – e quase 

todos inéditos –“, existentes no Arquivo Municipal1. Este perfil seria mantido 

durante seu primeiro ano de existência quando foram editados os oito primeiros 

volumes da revista. Com a criação do Departamento de Cultura, ela conheceria 

um processo de diversificação e de ampliação de seus assuntos e seções 

editoriais, passando a expressar e a corresponder ao processo de 

desenvolvimento deste órgão administrativo da cultura.  

O acompanhamento das suas publicações permite entrever que, 

paulatinamente, a revista foi sendo acrescida de matérias que diziam respeito 

às atividades desenvolvidas pelas diversas divisões administrativas do 

Departamento de Cultura. Ou seja, ela passou a registrar as ações das 

                                                 
1 “A Revista do Arquivo Municipal”. Em: Revista do Arquivo Municipal, nº 1, de junho de 1934, pp. 5-6. 
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divisões de Documentação Social e Histórica, de Educação e Recreio, de 

Expansão Cultural e de Bibliotecas. 

De um lado, esta ampliação dos assuntos por ela abordados revela 

que a preocupação em registrar as iniciativas do Departamento de Cultura foi 

uma constante, tanto que seus dirigentes se manifestaram neste veículo de 

comunicação, com maior ou menor assiduidade. Nesse sentido, a Revista do 

Arquivo Municipal registra muito do fazer das pessoas responsáveis pela 

cultura no âmbito do governo municipal e, portanto, os projetos culturais por 

elas implementada na cidade de São Paulo, especialmente nos anos de 1935 a 

1938.  

Mas, de outro lado, ela significou pouco em termos de debates de 

idéias no interior da própria publicação, pois não encontramos em seus 

registros contrapontos e diversidade de pontos de vista a respeito dos projetos 

culturais que estavam então sendo postos em prática.  

A Revista do Arquivo Municipal, enquanto veículo oficial de 

comunicação dos projetos e iniciativas do Departamento de Cultura, registra os 

acontecimentos da perspectiva de seus dirigentes; ou seja, seus registros 

expressam, sobretudo, a visão de cultura, de cidade e de política dos 

responsáveis pela cultura no governo municipal.  

Sua divulgação era feita por meio de doações a instituições que 

colaboravam com seus artigos e, também, por assinatura, o que contribuía 

para que o debate e o intercâmbio de idéias permanecessem restritos a um 

círculo de pessoas que mantinham concordância com seus princípios e 

propósitos culturais.  

Observando os assuntos abrangidos pelas publicações da Revista 

do Arquivo Municipal, no período referente à criação e implantação do 

Departamento de Cultura, podemos perceber que houve uma grande 

preocupação, e mesmo um cuidado, por parte dos dirigentes do Departamento 

de Cultura, não só em registrar o que estava sendo feito, como também em 

anunciar as intenções de projetos que pretendiam colocar em prática, ou ainda 

em apresentar suas explicações, motivações e propósitos culturais para várias 

das iniciativas que estavam sendo realizadas. 
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Os dirigentes do Departamento de Cultura procuraram fazer com 

que a Revista do Arquivo Municipal se tornasse um veículo não só de 

informação das iniciativas dos diversos setores e divisões culturais, como 

também que intercambiasse idéias e projetos culturais. Este propósito de 

intercâmbio de acervos, de idéias e de informações, presente entre os 

dirigentes do Departamento de Cultura, por sua vez, não esteve restrito a 

instituições culturais de âmbito local e nacional, estendia-se, também, ao 

estrangeiro. 

Várias edições da Revista do Arquivo Municipal informam os nomes 

dos jornais e revistas que a Divisão de Bibliotecas recebia, contando entre eles 

algumas publicações de periódicos de áreas de conhecimento especializadas, 

produzidos em outras cidades brasileiras e estrangeiras. Podemos, ainda, 

entrever tal intenção nas séries de artigos sobre variados assuntos, de origem 

estrangeira, que eram reproduzidos na revista; assim como nesta eram 

repercutidos os estudos realizados pelo Departamento de Cultura que haviam 

recebido boa acolhida por parte de instituições estrangeiras. 

Desse modo, a Revista do Arquivo Municipal, em razão das 

características acima mencionadas, permitiu situar o leque de assuntos que 

mobilizou os interesses dos responsáveis pelo Departamento de Cultura e 

revelou muito de seus propósitos culturais em relação à vida da população da 

cidade de São Paulo.  

Trabalhar com o material de imprensa, jornais da chamada grande 

imprensa, foi fundamental para os estudos referentes à criação da Secretaria 

Municipal de Cultura. Perceber a perspectiva a partir da qual cada um dos 

jornais e se colocava, como repercutiam as notícias e a maneira como se 

posicionavam em relação às questões da cultura, permitiu uma compreensão 

acerca dos vários interesses que estiveram em jogo no período estudado. 

O presente estudo está organizado em três capítulos. O primeiro, 

aborda o processo de criação do Teatro Municipal de São Paulo, entre os anos 

de 1903 e 1911, respectivamente data de início de suas obras e de sua 

inauguração, buscando situar as discussões realizadas pelo governo municipal 

a fim de dar sustentação e de concretizar esse projeto cultural. Situa essa 

iniciativa em termos do que ela significou em relação aos teatros até então 
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existentes na cidade. Trata, também, da maneira como o governo lidou com a 

questão das verbas destinadas à sua edificação. Busca refletir acerca da 

concepção de cultura que permeou as ações do governo municipal e o 

significado atribuído ao Teatro Municipal. 

O segundo capítulo acompanha a criação e implantação do 

Departamento de Cultura, ocorrida em meados dos anos de 1935, no município 

de São Paulo, buscando refletir acerca da concepção de cultura que norteou as 

atividades de suas divisões administrativas. Aponta a diversidade de aspectos 

que a cultura abrange, ao mesmo tempo em que assinala a existência de 

possibilidades, também, diversas de compreensão de seus significados. 

Finalmente, o último capítulo busca refletir acerca das práticas 

através das quais o governo municipal criou a Secretaria Municipal de Cultura, 

entre os anos de 1975 e 1982. Busca situar algumas das atividades que foram 

realizadas em suas primeiras gestões, a fim de perceber qual noção de cultura 

havia orientado estas iniciativas, bem como compreender seus possíveis 

sentidos para a vida cultural da cidade. 
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“Transformação urbana e cultural” 

 

O processo de transformação verificado na cidade de São Paulo nas 

décadas finais do século XIX e do início do século XX apresenta características 

de uma cidade que se constituiu sob as injunções de acontecimentos que 

imprimiram o ritmo e a marca de seu crescimento, e que propiciou o surgimento 

de novas vivências e experiências culturais. 

A historiografia que trata desse tema revela uma São Paulo em que 

os aspectos coloniais coexistiam com as transformações urbanas que estavam 

em curso; e mostra que a “vila” ia cedendo lugar à cidade em formação. 

As reminiscências sobre o período, como as de Jorge Americano e 

de Ernani Silva Bruno, retratam uma São Paulo com ruas sendo abertas ou 

alargadas; constituída de caminhos entrecortados por chácaras; onde a 

iluminação feita por lampiões a gás convivia com a luz elétrica. São relatos que 

falam de uma cidade em que o burburinho do mercado ambulante, com seus 

cheiros característicos, contrastava com o comércio dos produtos das oficinas 

e das indústrias nascentes que eram vendidos nos estabelecimentos 

comerciais. 

A cidade conheceu, ao longo desse período, um constante processo 

de expansão de seus contornos físicos, “distendendo-se ininterruptamente para 

todos os ângulos”1, a partir da sua região central. Mesmo assim, no início dos 

anos de 1900, de cima do Viaduto do Chá, construído em 1892 sobre o vale da 

Chácara da Baronesa de Itapetininga ligando a região central com os bairros 

em formação, ainda podia-se avistar o Bom Retido, Luz, Mooca e Brás2, bairros 

                                                 
1 “Relatório apresentado à CMSP pelo Intendente Municipal Cesário Ramalho da Silva - 1893”. São 
Paulo: Typ. A vapor de Espindola e Co., 1894, p. 3. 
2 Jorge Americano. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915). 2ª ed., São Paulo: Carrenho Editorial, 
Narrativa Um, Carbono 14, 2004, pp. 90-130. 
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tipicamente operários e que, em 1901, apresentavam a maior concentração 

fabril da cidade3. São Paulo nesse tempo assemelhava-se a uma província que 

se transformava em cidade, num constante processo de diferenciação do 

campo. 

Entre os anos de 1870 e 1920 a cidade de São Paulo cresceu a um 

ritmo acelerado, como jamais visto até então. Esse crescimento expressa o 

acelerado processo de acumulação capitais verificado no estado de São Paulo, 

principalmente a partir de 1880 quando, na expressão de Sérgio Silva, “o café 

torna-se o centro motor do desenvolvimento do capitalismo no Brasil”. No 

interior desse crescimento, com o deslocamento do centro geográfico das 

plantações para São Paulo, praticamente substituindo a produção cafeeira do 

Vale do Paraíba4, a capital paulista transformava-se “no centro político e 

econômico do estado”.5

Para a cidade de São Paulo convergiam os interesses econômicos 

da burguesia cafeeira. Os preços desfavoráveis do café, entre os anos de 1890 

e 1895, podem ter favorecido a “transferência do capital da fazenda para 

empreendimentos comerciais e industriais”6; incrementando o desenvolvimento 

de atividades tipicamente urbanas.  

Gomes Cardim, vereador da Câmara Municipal de São Paulo, 

expressava essa idéia ao vincular as transformações da cidade ao 

desenvolvimento da produção cafeeira. Ele referia-se a São Paulo como 

.... berço dos ousados batedores da civilização que, desde 

1600, vinham pelos sertões abrindo artérias ao progresso da 

pátria, acabava de estremecer ao abalo convulsivo de uma 

agitação econômica que lhe exauria as forças.  

Derramara-se a carapinha verde dos cafezais pelas terras 

despidas, dos virgíneos mantos de suas florestas. O 

                                                 
3 Azis Simão. Sindicato e Estado. Suas relações na formação do proletariado de São Paulo. São Paulo: 
Dominus Editora/USP, 1966, p. 25. 
4 Sérgio Silva. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, 1976, pp. 49-
50. 
5 Heloísa de Faria Cruz. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1890-1915. São Paulo: 
Educ; Fapesp; Arquivo do Estado de São Paulo; Imprensa Oficial SP, 2000, p. 60. 
6 Warren Dean. A Industrialização em São Paulo (1880-1945). 3ª ed., São Paulo; Rio de Janeiro: Difel, 
s/data, p. 50. 
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industrialismo em inesperada invasão sacudira longe, com o 

fracasso de seus martelos, o silêncio morno da cidade 

adormecida à merencória cantilena das serenatas 

acadêmicas. Mercúrio alado, rodopiando em vertiginosos 

vôos, arremessara o ouro de sua bolsa inesgotável e 

desaparecera, com a gargalhada chasqueadora de um deus 

que se diverte.  

Fora a pletora; sucedia-lhe a crise que começava de fazer 

sentir as garras aduncas, iracunda e fera.  

Mas, como sempre a quelque chose malheur est bom, o 

desenvolvimento material de S. Paulo dera um salto 

gigantesco, em surpreendente avanço que a evolução não 

poderia tão cedo alcançar.7

São Paulo aparece, portanto, retratada como “berço dos ousados 

batedores da civilização” e do “progresso da pátria”, “terra dos cafezais” e do 

“industrialismo” que sacudira “o silêncio morno da cidade adormecida à 

merencória cantilena das serenatas acadêmicas”, como se a cidade estivesse 

desde sempre destinada a cumprir uma dada trajetória de “sucesso”. 

Parte da burguesia cafeeira, que havia acumulado riquezas com a 

produção cafeeira e com o processo de industrialização, visando acompanhar 

mais de perto o desenvolvimento de seus negócios, acabou por estabelecer 

residência na capital paulistana.  

Diversificando e ampliando seus negócios, através de mecanismos 

econômicos e financeiros, a burguesia cafeeira instalava na cidade casas 

bancárias, abria estabelecimentos de comércio atacadista e varejista; além de 

                                                 
7 Revista Ilustração Paulista, Ano I, Edição Especial sobre o Teatro Municipal, nº35, São Paulo, 12 de 
setembro de 1911, s/p. A Ilustração Paulista era uma revista de variedades, de publicação semanal, com 
venda avulsa e por assinatura anual. Circulava em todo o Estado de São Paulo e se apresentava com 
intenções de ser “o espelho e o expoente da vida de São Paulo”. Típica revista ilustrada com vasto 
material fotográfico, através de suas seções propunha-se a informar, entre outros assuntos, sobre Vida 
Social, Teatro, Música e Diversões. Dedicou-se a realizar a cobertura de eventos, festividades e 
solenidades oficiais, assim como de aspectos do cotidiano de atividades das elites paulistanas. Semanário 
de propriedade de A. Machado e Comp., contava com a presença de Gomes Cardim entre seus 
colaboradores efetivos. Sobre esses assuntos ver: Heloisa de Faria Cruz (org.) São Paulo em revista: 
catálogo de publicações da imprensa cultural e de variedades paulistana 1870-1930. Coleção memória, 
documentação e pesquisa, 4. São Paulo: Arquivo do Estado, 1997, p. 140. 
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investir nas oficinas e indústrias nascentes. Para além das atividades próprias 

dos negócios econômicos e industriais, ela buscaria expressar seus interesses 

também na política governamental da cidade. 

No período de cinqüenta anos a cidade de São Paulo cresceria 

pouco mais de vinte e cinco vezes em termos demográficos. Sua população 

total, em 1872, era de 23.243 habitantes. Já entre os anos de 1890 e 1900 sua 

população aumentaria quase quatro vezes, passando de 64 mil habitantes para 

239 mil, representando uma elevação de 268% no espaço de tempo de uma 

década. Apenas vinte anos mais tarde, em 1920, a cidade paulistana chegava 

a 580.000 moradores.8

Desse total, pouco mais de 205 mil habitantes eram estrangeiros de 

diversas nacionalidades, que foram atraídos inicialmente pela política 

imigratória do Estado de São Paulo para as fazendas de café, mas que 

acabaram por se instalar na cidade dada as oportunidades de empregos 

criadas pela indústria nascente, além da possibilidade de exercer outras 

ocupações decorrentes do aumento de serviços e do comércio.9 Agora, nas 

ruas da cidade, como diz Heloísa de Faria Cruz, amontoa-se uma crescente 

população que não se pode conhecer. (Cruz: 2.000, p. 60) 

 

“Teatros e vida cultural” 

O crescimento e a expansão da cidade de São Paulo, o aumento e a 

aglomeração populacional, verificados nas últimas três décadas do século XIX, 

expressaram-se também em termos de novas dimensões de vida social e 

cultural e foram acompanhados, desde logo, pela multiplicação de casas de 

espetáculo. As edificações, em geral, eram todas de iniciativa particular; com 

exceção do teatro São José10, que era propriedade do governo do estado de 

                                                 
8 Cf.: Boris Fausto. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, Imprensa Oficial do Estado, 2002, pp. 
160-1; Warren Dean, op. cit. p. 10. 
9 Laura Antunes Maciel e Maria Antonieta Martinez Antonacci. “Espanhóis em São Paulo: modos de vida 
e experiências de associação”. Em: Revista Projeto História. Programa de Estudos Pós-Graduados em 
História e do Departamento de História da PUC-SP, São Paulo: Educ, (12), out. 1995, p. 174. 
10 Em 15 de fevereiro de 1898, o teatro São José foi consumido por um incêndio. Anos mais tarde, em 
1909, entraria em funcionamento o novo teatro São José, na esquina da rua Xavier de Toledo com o 
viaduto do Chá. Ele existiu até 1925, quando foi comprado e demolido para em seu lugar ser construído o 
edifício sede da Light, companhia inglesa de eletricidade, e onde atualmente funciona um “shopping 
center”. 
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São Paulo. Situado no largo São Gonçalo (hoje praça João Mendes), o São 

José costumava ser mencionado na imprensa da época como sendo o maior e 

melhor deles. 

As construções das casas de espetáculos e teatros acompanharam 

as modificações iniciadas na cidade de São Paulo no início da década de 1870. 

O Minerva, um pequeno teatro, era inaugurado em 1873, no lugar onde mais 

tarde se ergueu o Santana.  

Em 1895 também existiam na cidade o Coliseu Paulista (na rua 

Ipiranga), e o Apolo (na rua Boa Vista). Um pouco distante do centro da cidade, 

no largo da Concórdia, no bairro do Brás, situava-se o Colombo, que era o 

favorito dos imigrantes italianos. 

Na rua São João situava-se o Politeama, também chamado de teatro 

Provisório em razão de ter sido construído em pavilhão de madeira e zinco, 

quase sempre mencionado pela imprensa como tendo excelente acústica. Não 

era o único teatro a funcionar em instalação improvisada; também o Teatro 

Eldorado funcionava em barracão de zinco. 

Em atividade desde 1874, por mais de três décadas o Politeama 

manteve uma programação regular, incluindo em suas apresentações algumas 

representações de óperas que foram sucesso na cidade. Ele recebeu em seu 

palco grandes companhias líricas internacionais, sobretudo quando elas 

viajavam pela América do Sul marcando presença, principalmente, no Colón de 

Buenos Aires, na Argentina.  

Havia, ainda na cidade, os teatros de variedades que tanto 

apresentavam concertos e danças, quanto projetavam filmes, como acontecia 

no Bijou Theatre, situado na rua São João; além dos cinematógrafos, salas de 

concertos e salões, como o Radium, que ficava na rua São Bento. 

Ernani Silva Bruno resgata, através de trabalhos de reminiscências, 

de cronistas e de outros estudiosos, os nomes de algumas peças 

representadas na cidade por companhias nacionais e estrangeiras, desde 

1873. Segundo o autor, nos palcos paulistanos, em termos da produção teatral, 

prevalecia o “dramalhão”, ao lado de “comédias nacionais ou estrangeiras, de 

revistas e de operetas, apresentadas por companhias famosas do Rio de 

 18



janeiro e às vezes por estrangeiras como a Dramática de Lisboa”. (Bruno: 

s/data, p. 1288) 

No teatro São José e no Provisório, nas décadas finais do século 

XIX, apresentaram-se alguns dos mais famosos cantores de óperas da França, 

Espanha, Portugal e Itália, entusiasticamente aplaudidos pelo público. Foi o 

que ocorreu com Ernesto Rossi que, segundo assinalou Richard Morse, ao se 

apresentar na cidade em 1879 foi “delirantemente aclamado pelos estudantes 

da colônia italiana”. (Morse, p. 206) 

Além das companhias estrangeiras, ou outras vindas do Rio de 

Janeiro, também marcava presença na vida cultural da cidade os autores e 

companhias nacionais, além de outras de expressão local. No entanto, eram 

mais freqüentes as referências ao sucesso obtido na cidade pelas 

apresentações feitas pelas companhias da Corte ou estrangeiras. 

Por muito tempo, as colunas da imprensa, que divulgavam a 

programação cultural dos teatros e das casas de espetáculos da cidade, foram 

encimadas pelo anúncio das atividades do Politeama, deixando transparecer a 

importância desse teatro na vida cultural paulistana. Na seqüência, ele 

aparecia sucedido de qualquer um dos demais espaços culturais, sem que 

estes tivessem uma ordenação fixa. A alternância da posição de destaque dos 

teatros na coluna da imprensa parecia depender da importância que era 

atribuída a suas respectivas programações. O Teatro Politeama – observou 

Cursino de Moura – conheceu dias de sucesso e era o centro de referência 

cultural na cidade quando a antiga ladeira do Acu (atual avenida São João) 

“começou a se tornar a sede da vida noturna na cidade”.11  

Esta situação iria sofrer uma brusca mudança a partir de 1911. 

Neste ano, com a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo, este é que 

passaria a ocupar de maneira fixa o lugar de destaque das colunas culturais 

dos jornais da imprensa diária paulistana. 

Os teatros que até então haviam alimentado a vida cultural da 

cidade, parte deles mencionados acima, passaram a ser avaliados 

                                                 
11 Cf. Cursino de Moura. São Paulo de Outrora, pp. 70 e 137; citado por Ernani Silva Bruno, op. cit., p. 
1293. 
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negativamente, tanto em relação às suas instalações físicas, quanto à sua 

programação cultural, em função da comparação que o poder municipal 

estabelecia entre estes teatros e o Municipal. 

O vereador Gomes Cardim, em artigo foi publicado na revista 

Ilustração Paulista, em edição especial de 1911, referia-se às programações 

desenvolvidas nos teatros São José, Sant’Anna e Politeama, estabelecendo 

uma distinção entre “bom gosto” e “gosto abastardado” em relação à arte; 

relacionando-os respectivamente à “boa arte” e à “arte brejeira”. Estes teatros, 

dizia ele, estavam geralmente 

... entregues aos interesses da especulação industrial e 

comercial, se nos proporcionavam, de vez em quando 

amostras modelares de boa arte, mas seguiam, como é 

natural, a corrente em que se abastardava o gosto, com 

estações de bregerice alegre em coplas de opereta e 

estimulações picantes de revistas e farsas grosseiras.  

De outro modo, o vereador valorizava o Teatro Municipal 

qualificando-o como digno de atenção e como “teatro-arte”: 

Urgia uma casa de espetáculos onde se impulsionasse o 

gosto artístico, estimulando-o e desenvolvendo-o; criando 

atores para que se manifestassem os autores, e uns e 

outros para que se educasse o público, começando por 

habitua-lo à freqüência do teatro sério, do teatro-

arte..(Ilustração Paulista, edição especial, 1911) 

Buscando justificar eventuais gastos do poder municipal com a 

construção de um empreendimento cultural, Cardim alegava que o teatro 

municipal serviria para “educar e de elevar o nível cultural da população”; mas, 

principalmente, revelava o desejo de que a cidade tivesse um teatro capaz de 

receber companhias consagradas. Insistindo em seus argumentos, o vereador 

tentava justificar seu ponto de vista indagando 

E o que vemos em S. Paulo? Apenas um teatrinho onde se 

não pode estabelecer uma companhia de primeira ordem 

porque, ou elevará os preços de modo a torna-los 
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inacessíveis ao povo em geral ou não terá receita para a sua 

manutenção. E, por altos preços, como chamar o povo ao 

teatro? A freqüência dos teatros é um hábito que o povo 

adquire e torna-se-lhe uma necessidade, do mesmo moco 

[sic] que perde o costume de lá ir, se dele for afastado pela 

elevação dos preços ou por lhe não saberem despertar o 

interesse. (...) 

Habituar o povo a freqüentar o teatro é dar-lhe a 

necessidade da escola de seus sentimentos. (...) 

Estabeleça-se o ponto de coesão das aptidões e o meio 

surgirá, e com ele a arte e os artistas.12

Estes foram alguns dos argumentos usados pelos responsáveis pelo 

governo municipal, no início do período republicano, para dar sustentação às 

primeiras iniciativas do poder público voltadas para aspectos da vida cultural do 

Município de São Paulo. 

Falando em nome da cidade e representando interesses da 

burguesia cafeeira, vereadores e prefeito municipal estabeleciam ligações entre 

o desenvolvimento material do município e a idéia de se investir na construção 

de um empreendimento cultural na São Paulo cidade. 

Em diferentes documentos do governo municipal encontram-se 

referências feitas pelo prefeito Antonio da Silva Prado13, e também por 

                                                 
12 Artigo de autoria do mesmo vereador, publicado originalmente pelo jornal A Platéia, em julho de 1903, 
logo após o início das obras do Teatro Municipal, e reproduzido pela edição especial de Ilustração 
Paulista, op. cit.. 
13 Antonio da Silva Prado foi Conselheiro e Ministro da Agricultura do Império, senhor de escravos, 
fazendeiro e exportador de café, industrial e banqueiro; além de ter exercido o cargo de prefeito da cidade 
de São Paulo por mandatos consecutivos de 07.01.1989 a 15.01.1911. Como ministro da agricultura no 
período imperial desempenhou papel importante no incentivo à imigração de trabalhadores para o Brasil 
(foi um dos dirigentes do Ofício de Imigração), e apoiara a abolição da escravatura, não sem preservar 
interesses da economia de exportação. Filho de um rico produtor de café, Antonio da Silva Prado nasceu e 
cresceu na cidade de São Paulo. O Barão de Iguape, seu avô, e outros parentes ancestrais desempenharam 
atividades comerciais de certa importância já no século XVIII. Antonio Prado, como grande proprietário 
de terras consagradas ao cultivo do café, envolveu-se diretamente na abertura de fazendas no Oeste 
paulista entre os anos de 1866 e 1889 e dedicou-se à exportação de café (Companhia Prado Chaves). Foi, 
também, proprietário e diretor de um dos principais bancos de São Paulo; acionista e diretor presidente de 
ferrovia (Companhia Paulista); tendo organizado diversas fábricas que produziam couro e carne 
congelada, além de fundar, em 1907, a Vidraçaria Santa Marina, que era a principal fornecedora de 
garrafas para a indústria de bebidas, que estava em franco crescimento na época. Estes dados biográficos 
foram extraídos de: Wilson Cano. Raízes da concentração industrial em São Paulo. Rio de Janeiro; São 
Paulo: Difel, 1977. (Coleção Corpo e Alma do Brasil), p. 148; Warren Dean. A industrialização em São 
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vereadores, denominando a cidade de São Paulo como uma “importante 

Capital”; ou inserindo-a na vida do país de modo a destacar a sua importância 

como “a Segunda dos Estados Unidos do Brasil”; ou, então, caracterizando-a 

em função de seu “desenvolvimento e progresso”. Estes aspectos, por sua vez, 

acham-se relacionadas aos seus “habitantes”, os quais eram tidos como “gente 

de iniciativa” e como “povo amante das artes”.14

 

“Cultura e civilização” 

 

Na Câmara Municipal de São Paulo15, os vereadores defendiam a 

idéia de que faltava na Capital paulistana um teatro que se harmonizasse com 

sua pujança e riqueza; ou então, faziam menção à sua ausência como uma 

“lacuna”. Dizendo que a cidade se ressentia de um teatro que se prestasse “a 

toda a sorte de representações da arte dramática, e com especialidade para as 

representações líricas”, enfatizavam as vantagens que um tal empreendimento 

poderia representar para a vida cultural da cidade. 

A falta de um teatro na Capital, diziam os vereadores, destoava “da 

civilização” dos seus habitantes. Alegando que aos olhos do visitante 

“estrangeiro” esse fato seria “desairoso para os paulistas”, sustentavam que a 

construção de um teatro municipal serviria ao estrangeiro como um “atestado” 

                                                                                                                                               
Paulo, 3ª ed., Rio de Janeiro; São Paulo: Difel, 1977. (Coleção Corpo e Alma do Brasil), s/data, p. 53; 
José de Souza Martins. O cativeiro da terra. São Paulo: Livraria e Editora Ciências Humanas, 1979, p. 
112; Sérgio Silva. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, 1976, pp. 
59-60. Seria com o peso dessa tradição e representando interesses de classe que Antonio da Silva Prado 
exerceria o cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Sua administração caracterizou-se pela realização 
de obras de urbanização e de “aformoseamento” da Capital paulistana; além da construção do Teatro 
Municipal. 
14 Papéis Avulsos: Atas da Câmara Municipal de São Paulo – 1892. 
15 A Câmara Municipal de São Paulo era composta por vereadores eleitos após a primeira Constituição 
republicana, promulgada em fevereiro de 1891. Essa Constituição havia instituído o sistema de voto 
direto e universal. Mas, embora tenha eliminado o voto censitário, somente foram considerados eleitores 
os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, com a exclusão de analfabetos, mendigos e praças militares. 
As mulheres foram consideradas implicitamente impedidas de votar, uma vez que a Constituição não 
fazia referência a elas. O voto não era obrigatório e nem secreto, mas, de maneira geral, no início do 
período republicano, segundo Boris Fausto, a maioria da população revelou pouco interesse pelas disputas 
eleitorais, via de regra, encarando “a política como um jogo entre os grandes ou uma troca de favores”. O 
autor apresenta dados em relação ao ano de 1906, quando, apenas, um mínimo de 1,4% da população do 
país votou na escolha presidencial. Ainda assim, diz ele, tal participação eleitoral havia crescido 400% se 
comparada à última legislatura do parlamento imperial. Boris Fausto. História Concisa do Brasil. São 
Paulo: EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, 2002, pp. 139-149. A situação em relação às eleições para o 
legislativo municipal paulistano não era diferente dessa. 
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de que os paulistas eram um “povo civilizado” e amante de tudo quanto 

pudesse elevar seu nível de “desenvolvimento intelectual e moral”. 

Estes foram alguns dos argumentos que serviram de base tanto para 

se alegar que faltava na cidade um teatro a altura do seu “desenvolvimento” e 

“riqueza”, quanto para sustentar a necessidade de construção de um teatro que 

correspondesse ao seu “progresso e civilização”. 

Nessas considerações encontramos a idéia de progresso sendo 

usada no sentido de desenvolvimento material, de riqueza e de prosperidade 

econômica. Mas, é, sobretudo, sob a ótica do “estrangeiro” como 

representação de “civilizado” que os membros da Câmara Municipal faziam a 

defesa dos interesses da burguesia paulistana e assumiam como sua tarefa a 

construção de um teatro no município de São Paulo. 

Essa temática do progresso e da civilização irá adquirir outros 

significados e voltará à cena pública, através da grande imprensa e de 

publicações oficiais, quando da inauguração do teatro.  

Nas discussões iniciais sobre o teatro municipal, as idéias de 

“progresso e civilização” estiveram ligadas às transformações econômicas e 

sociais e ao desenvolvimento material que marcaram a cidade de São Paulo na 

virada do século XIX para o XX – diversificação dos negócios, surgimento de 

novos bairros e expansão de outros já existentes, aumento populacional 

propiciados pelo acúmulo de riquezas provenientes da economia do café e do 

início da industrialização; desenvolvimento esse que não foi uniforme e nem 

beneficiou igualmente seus habitantes. Mas a noção de “progresso e 

civilização” esteve, também, remetida para a questão da arte e, mais 

especificamente, para a música, sendo esta dimensão artística da cultura 

considerada como uma “arte eminentemente civilizadora”.  

É como parte integrante dessas idéias que se apresentam as 

preocupações com a construção de um teatro municipal, enquanto um 

“empreendimento” a ser realizado pelos poderes municipais. 

Nas sucessivas discussões que ocorreram na Câmara Municipal, por 

conta dos vários projetos que antecederam a construção do teatro municipal, 

as exigências então estabelecidas quanto aos aspectos físicos e arquitetônicos 
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que deveriam ser observados na sua edificação, deixam transparecer o desejo 

de que ele simbolizasse na (e para a) cidade de São Paulo as idéias de 

progresso e civilização. 

Alegavam os poderes públicos que era preciso ter na cidade um 

teatro municipal que fosse “o maior possível” para o local de sua construção, 

que na sua edificação fossem observadas as regras da “arquitetura moderna”, 

para que nele pudessem realizar tanto atividades artísticas, quanto exposições 

e certames concorridos ou mesmo festas públicas oficiais. 

A ausência de um teatro nessas condições era motivo de 

preocupação entre os vereadores, que temiam que “a civilização dos paulistas” 

pudesse ser colocada em dúvida. De outro modo, argumentavam que a 

existência dele seria 

...um atestado do invejável gosto artístico, riqueza e 

iniciativa dos paulistas perante seus hóspedes e o mundo 

civilizado.16

Era, portanto, com base nessas idéias de “progresso e civilização” 

que a Câmara Municipal se empenharia em dotar a cidade com um teatro que 

simbolizasse o seu “adiantamento” material.  

Essa idéia foi expressa por Frederico Abranches, autor de um 

projeto apresentado no Senado Estadual em 1900 autorizando o governo a 

construir um teatro na capital paulistana, numa matéria reproduzida pela revista 

Ilustração Paulista, em publicação custeada pelo governo municipal e 

distribuída ao público na data dos festejos inaugurais do Teatro Municipal, em 

setembro de 1911. Nela, dizia o autor, que 

... quando os particulares não podem realizar idéias 

grandiosas, o governo deve realiza-las, porque outro não é 

mesmo o fim do Estado. 

Como exemplo dessa prática, Abranches fazia referência a 

existência de teatros estrangeiros e nacionais edificados às custas dos cofres 

públicos de seus respectivos países ou cidades brasileiras: 

                                                 
16 Papéis Avulsos. Atas da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo, 16.04.1895, Vol. 22. 
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... em Milão vemos o famoso Scala; em Paris a grande 

Opera; em Londres o Conventu-Garden; em Berlim, em 

Vienna, em toda a parte, enfim, existem teatros do Estado. 

No Brasil, igualmente, vemos os Estados construírem e até 

subvencionarem os teatros. No Paraná, há o teatro S. 

Theodoro; no Pará, o Teatro da Paz, que custou alguns 

milhares de contos; no Amazonas, acabou-se de fazer um 

teatro que custou dez mil contos; Pernambuco tem o teatro 

S. Isabel; a Bahia o teatro S. João; Maranhão o teatro de S. 

Luiz. 

Reunindo argumentos de ordem cultural e econômica, Abranches 

afirmava que não havia  

... razão para que S. Paulo não [tivesse] um teatro digno da 

sua capital, que é a segunda da República ... 

Comungando das mesmas idéias, o vereador José Piza, em artigo 

publicado pelo Correio Paulistano17, de 27 de agosto de 1900, defendia que 

Todos os países europeus têm externado carinho a esse 

ramo de manifestações da arte. A França mantém a sua 

Comedie; Portugal o teatro D. Maria II; Francisco José, 

Imperador da Áustria, subvenciona de seu bolso, além de 

outros o teatro real de Buda-Pesth e o Burggearter de 

Vienna; a Alemanha dá ao teatro da Corte um milhão de 

marcos; o rei da Saxônia fornece 600.000 francos ao teatro 

real de Dresde; o da capital da Dinamarca tem 140.000 

coroas de auxílio e alguns da Itália recebem subvenções. 

Infelizmente, no Brasil, somente o Norte tem dado sinal de 

um pouco de amor ao teatro, subvencionando companhias, 

às quais fornece o teatro gratuitamente.  

Gomes Cardim18, em matéria publicada pelo jornal A Platéa, de julho 

de 1901, recorrendo a diversos teóricos estrangeiros, referia-se ao teatro como 

                                                 
17 Citado em Revista Ilustração Paulista, Ano I, Edição Especial sobre o Teatro Municipal, nº 35, São 
Paulo, 12 de setembro de 1911. 
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uma “necessidade popular”, uma necessidade do “povo”, mas também 

identificando o teatro com símbolo de “uma era de adiantamento”: 

Não há negar que, em S. Paulo, se faz mister aviventar o 

aperfeiçoamento moral da população. É uma necessidade 

popular que se denuncia por toda a parte. Para atende-la, 

terá a administração de se desviar de princípios 

estabelecidos pela economia carranca, lembrando-se de 

que, segundo J. Ashey, as teorias econômicas devem ser 

aplicadas de conformidade com condições de tempo e lugar. 

O povo tem necessidade de diversões úteis, como de 

alimento, Leroy-Beaulieu, tratando das necessidades 

humanas quanto a sua extensibilidade e sua importância na 

economia política, acentua “que a educação humana 

consiste, em grande parte, em despertar necessidades 

elevadas e em prepara-lhes a satisfação, como por exemplo, 

a leitura, a música, o desenho e todas as artes”. 

Objetar-nos-ão que não é construindo um teatro que se 

obtém esse fim. Na verdade, não será a consecução de tão 

elevado desideratum por completo; mas evidentemente, 

significará o inicio de uma era de adiantamento. Com Guisot, 

pensamos que “a arte dramática cria para o povo e é ao 

povo que ela se dirige para verificar sua existência moral e 

revelar-lhe faculdade que ele possui, mas ignora. O teatro 

eleva e civiliza a multidão que o freqüenta”. ... [O teatro] será 

o ponto de partida do desenvolvimento das belas artes em 

S. Paulo. 

Desse modo, buscando imitar o que na Europa fazia parte de sua 

cultura, para os vereadores da Câmara Municipal ser civilizado adquiria o 

sentido de ter um teatro que correspondesse à riqueza material da burguesia 

                                                                                                                                               
18 Gomes Cardim era secretário da Câmara Municipal e foi o autor da lei nº 643, que no dia 25 de abril de 
1903, autorizou a construção do Teatro Municipal. Anteriormente, em 1896, juntamente com outro 
vereador, Cardim havia apresentado um projeto de lei que autorizava o Executivo Municipal a abrir 
concorrência para a construção de um teatro, bem como fazer concessão de uso do mesmo com isenção 
de impostos sobre espetáculos, indústrias e profissões, pelo prazo de vinte anos. 
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paulistana. Assim, a construção do Teatro Municipal, expressando essas idéias 

através de sua arquitetura, iria se apresentar como um lugar onde a cultura se 

manifesta, principalmente, através de sua programação artística. 

 

“O custo da civilização” 

 

A criação do Teatro Municipal resultou de iniciativas levadas a cabo 

pelo legislativo municipal, configura-se como uma experiência cultural de 

caráter pontual, à medida que ficou circunscrita ao propósito do governo 

municipal de criar um equipamento destinado a atividades culturais. Esta 

consideração, no entanto, não diminui a importância dessa experiência pelo 

fato de ter sito este o primeiro equipamento cultural da cidade criado sob 

responsabilidade municipal; assim também como por expressar um jeito de 

entender e de lidar com a cultura, que caracterizavam o governo municipal 

naquele início do século XX. 

A documentação produzida pelo poder público municipal - 

constituída por atos de lei, atas da Câmara Municipal de São Paulo, relatórios 

de intendentes e de prefeitos da cidade – registra que havia, naquele período, 

interesses na cidade de que a Câmara Municipal assumisse as 

responsabilidades pela construção de um teatro. Mas será somente a partir da 

primeira legislatura republicana, que havia sido eleita em 1891, que essa idéia 

irá tomar corpo. Desde 1892 até 1901, de modo descontínuo e em momentos 

pontuais, diferentes projetos de lei foram apresentados pelos vereadores, 

propondo a criação de um teatro. Alguns deles chegaram mesmo a contar com 

dispositivos administrativos que permitiam a sua concretização, tal como a 

publicação de editais de concursos públicos para a elaboração dos respectivos 

projetos arquitetônicos. Por razões diversas, que extrapolam os limites deste 

estudo, estas iniciativas não se concretizaram. 

Cabe assinalar, entretanto, que a análise dos respectivos atos de lei 

e das atas das sessões da Câmara Municipal revelou que não havia, entre os 

membros do poder municipal – vereadores e intendentes municipais - 

divergências sérias quanto a esse assunto; bem como que a correlação das 
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forças que compunham a câmara municipal era francamente favorável à 

criação de um novo teatro na cidade. A Câmara Municipal caracterizava-se 

naquela época por exercer um limitado papel de representação dos diversos 

interesses presentes na cidade. Desse modo, suas discussões restringiam-se a 

iniciativas de uns poucos vereadores; situação que se manteria sem alteração 

ainda por um tempo significativo. 

Também a análise dos relatórios de intendentes e de prefeitos - que 

constituem prestações de contas feitas à Câmara Municipal e registram as 

iniciativas do executivo municipal que foram executadas no período de um ano 

– permitem resgatar os argumentos que se consolidaram e que serviram de 

justificativas para a Prefeitura levar adiante a idéia de construção de um 

equipamento cultural sob sua responsabilidade. 

No início dos anos de 1900, o prefeito Antonio Prado, iniciaria 

entendimentos com os arquitetos Francisco de Paula Ramos de Azevedo19, 

Cláudio Rossi e Domizziano Rossi, solicitando-lhes a apresentação de plantas 

                                                 
19 Francisco de Paula Ramos de Azevedo nasceu em Campinas e era filho de um negociante português, 
dono de uma loja de tecidos e armarinhos. Realizou os estudos preparatórios na Escola Militar da Praia 
Vermelha, no Rio de Janeiro, após o que passou a trabalhar como “praticante” nas obras de construção 
das estradas de ferro Paulista e Mogiana. Cursou Engenharia, a partir de 1875, na Escola Especial de 
Engenharia Civil, Artes e Manufaturas, vinculada à Universidade de Gand, na Bélgica, onde também 
cursou Arquitetura e formou-se “engenheiro-arquiteto”. Durante quase todo os anos de 1880, associado 
ao amigo engenheiro Paula Souza, Ramos de Azevedo concentrou as atividades de seu escritório de 
arquitetura na cidade de Campinas. Em 1889 transferiu-se para a cidade de São Paulo, envolvendo-se com 
uma série de negócios ambiciosos junto à “fina flor cafezista”, na expressão de Sérgio Miceli. Buscou 
diversificar seus negócios, valendo-se da Companhia Melhoramentos de São Paulo para negociar terrenos 
e casas na capital e nos subúrbios. Foi diretor técnico e chefe da carteira imobiliária do Banco União de 
São Paulo. Projetou e construiu, em 1895, um palacete para o casal Olívia e Ignácio Álvares Penteado, na 
rua Conselheiro Nébias, esquina com a Duque de Caxias, no então elegante bairro dos Campos Elísios. 
Mas foi na última década do século XIX, Ramos de Azevedo se especializou na construção de palacetes 
para fazendeiros de café e magnatas, passando a contratar os serviços de desenhistas e projetistas de 
talento, como ocorreria um pouco mais tarde com a contratação de Cláudio Rossi e Domizziano Rossi, 
para a construção do Teatro Municipal. Ramos de Azevedo também desenvolveu atividades de 
gerenciamento de algumas das instituições e empreendimentos culturais criadas naquele início de século 
na capital paulista, tais como o Liceu de Artes e Ofícios, a Pinacoteca do Estado (1906), o Teatro 
Municipal (inaugurado em 1911). Envolveu-se, também, com projetos de construção de uma série de 
edifícios públicos do governo do Estado de São Paulo, entre vários deles: os prédios da Tesouraria da 
Fazenda, da Secretaria de Agricultura e da Polícia, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o 
Hospício do Juqueri, a Penitenciária do Estado no Carandiru (1920); várias dessas obras foram 
construídas através do “Escritório Técnico F. P. Ramos de Azevedo”, fundado no ano de 1907. Os 
presentes dados biográficos foram extraídos de: Sérgio Miceli. Nacional Estrangeiro. História social e 
cultural do modernismo artístico em São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, pp. 33-76; 
“Signos de um novo tempo: a São Paulo de Ramos de Azevedo”. Em: Cidade: Revista do Departamento 
do Patrimônio Histórico/Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, jan.98, v.5, diversas páginas; 
Departamento do Patrimônio Histórico. “Adequação da Ordem: Escritório Técnico Ramos de Azevedo e 
o processo de modernização da cidade de São Paulo”. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico; 
Secretaria Municipal de Cultura, 1991, pp. 149-74. 
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e orçamentos de um projeto para a construção do teatro. Somente após esses 

encaminhamentos é que o prefeito Antonio Prado submeteria o projeto à 

apreciação dos vereadores. Com esse modo de tratar o assunto o prefeito 

praticamente relegara ao legislativo municipal a função de ratificar as decisões 

tomadas pelo poder executivo. 

Em sessão tensa da Câmara Municipal, realizada no dia 04 de abril 

de 1903, os vereadores, atendendo pedido feito pelo prefeito, resolveram “abrir 

uma exceção às leis municipais”, concedendo autorização para que a obra do 

Teatro Municipal fosse “executada por administração”.  

A exceção aberta pelos vereadores dizia respeito ao fato de que o 

projeto arquitetônico havia sido escolhido pelo prefeito sem que fossem 

observadas as regras de realização de concorrência feita por meio de 

publicação de edital público, como até então havia ocorrido com outros projetos 

que tramitaram na Câmara Municipal de São Paulo. 

Esta medida de exceção, por sua vez, não era a primeira a ocorrer 

no trato deste assunto. Ela havia resultado da interferência realizada pelo 

executivo municipal nos encaminhamentos do legislativo, pois os vereadores 

apreciaram a proposta de construção do teatro tendo em consideração: 

Que a planta para o edifício, mandada elaborar pelo Prefeito, 

vem recomendada pela autoridade de um ilustre engenheiro, 

arquiteto de reconhecida competência, pelo que se 

prescindiu da concorrência para escolha da planta, visto 

como esta deve corresponder a todas as exigências das 

modernas construções deste gênero, quais sejam o aspecto 

arquitetônico, as condições internas de elegância, 

comodidade, visualidade, acústica, segurança e lotação 

mínima de 2.500 pessoas e mais: (...).20

O prefeito Antonio Prado sustentava a opinião de que a competência 

profissional dos arquitetos Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Domizziano 

Rossi e Cláudio Rossi era bastante conhecida em São Paulo a ponto de 

                                                 
20 Atas da sessão da Câmara Municipal de São Paulo, 12ª sessão ordinária, de 04 de abril de 1903. São 
Paulo: Typografia Espindola, Siqueira e Cia., 1904, p. 105. 
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oferecer “suficiente garantia para aprovação do projeto”. A “exceção às leis 

municipais” incluiu, também, a concessão feita ao prefeito para que as obras do 

teatro fossem executadas por administração e empreitadas parciais. Nesse 

caso, Antonio Prado justificava apenas que esse era “o melhor sistema de 

execução de trabalhos de tal natureza”.21

Assim, no dia 25 de abril de 1903, pela lei nº 643, de autoria do vice-

prefeito Pedro Vicente de Azevedo, era autorizada a construção do teatro 

municipal, “por empreitadas parciais e administração”, podendo a prefeitura 

despender a quantia de dois mil trezentos e oito contos, cento e cinqüenta e 

cinco mil oitocentos e vinte réis (2.308:155$820). Sem definição de prazo para 

a conclusão das obras, ao final de 1907, tendo transcorrido três anos e meio 

desde o seu início em junho de 1903, seu custo perfazia o valor de 

2.409:558$221; superando, portanto, o valor inicialmente autorizado pela 

Câmara. A construção do Teatro Municipal teve início no mesmo ano de 1903 e 

se arrastou por longos oito anos consumindo somas apreciáveis de recursos 

financeiros públicos municipais. 

A partir de 1906, a obra passaria a contar, sucessivamente, com 

créditos suplementares e especiais, concedidos por atos de lei do executivo 

municipal. Nesse mesmo ano, a prefeitura contrairia uma dívida externa em 

razão da realização de um empréstimo externo no valor de até Ls800.000, sob 

o argumento de que o valor destinava-se à conclusão do teatro; o que 

efetivamente não ocorreu nesse momento.  

Como estratégia para conseguir que a Câmara autorizasse a 

liberação de novas importâncias de verbas, agora o prefeito fazia suas 

solicitações serem acompanhadas do argumento de que os recursos 

financeiros seriam destinados a obras de conclusão do teatro para que o 

mesmo pudesse ser inaugurado; o que só viria a acontecer, efetivamente, 

cinco anos mais tarde, em 1911. 

No ano seguinte, Francisco de Paula Ramos de Azevedo lembrava 

ao poder municipal a conveniência de que fossem iniciados os “trabalhos 

acessórios” da edificação do teatro. Esses trabalhos referiam-se às obras 
                                                 
21 Relatório de 1903 apresentado à Câmara Municipal de São Paulo pelo prefeito Dr. Antonio da Silva 
Prado. São Paulo: Typ. De Vanorden e Co., 1904, p. 30. 
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pertinentes à esplanada e ao jardim, os quais não constaram do orçamento 

inicial por ele apresentado à prefeitura e que fora aprovado pela Câmara 

Municipal.  

Novamente argumentando em favor da conclusão das obras do 

teatro, a esse título, em janeiro de 1908, seria concedido um crédito especial 

no valor de 1.082:503$000, equivalente a quase cinqüenta por cento do 

orçamento inicial previsto. Acrescidos aos valores anteriores, até o final de 

1909 seriam gastos com a obra 3.446:995$781. Agora chegava a vez do 

governo federal apresentar sua contribuição, autorizando uma restituição 

parcial à prefeitura paulistana, no valor de 275:973$690, referente os gastos 

feitos com a importação de materiais da Europa. 

Em 1910, a construção do teatro ainda continuava a se arrastar e a 

consumir novas e incessantes quantias de recursos financeiros dos cofres 

públicos municipais. Tal fato provocou debates mais acalorados e acirrou os 

ânimos dos vereadores, que se dividiram em seus posicionamentos quando o 

assunto em pauta implicou decidir sobre a liberação de verbas para a 

continuidade das obras. 

Os vereadores faziam críticas ao prefeito Antonio Prado, divergindo 

do modo como ele havia tomado as decisões iniciais para a construção do 

teatro; assim também quanto aos encaminhamentos por ele dado às questões 

relativas ao investimento financeiro com o qual o município estava arcando 

para que se desse a edificação desse equipamento cultural. 

No início de fevereiro de 1910, o prefeito Antonio Prado solicitava 

outra autorização de liberação de recursos, no valor de 684:770$606, 

destinados às obras complementares de “decoração, guarnição, instalações 

elétricas de luz, ornamentação do jardim e esplanada do Teatro Municipal”. 

Em sessão da Câmara, do dia cinco de março de 1910, o vereador 

Almeida Lima que havia declarado, quando da votação do pedido anterior de 

crédito para as obras do Teatro Municipal, que “não votaria mais verba alguma 

para esse fim” argumentava contra mais esse pedido sustentando que os 

orçamentos eram “mal feitos”, que os vereadores estavam sendo 

“embrulhados”, que as verbas para o teatro eram aumentadas “ano a ano, de 
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seis em seis meses”, através do recurso de concessão de novos créditos. Por 

vezes as verbas foram aumentadas em intervalos de tempo que variou de um a 

três meses, como ocorreu em 1907 quando houve liberação de créditos 

especiais nos meses de janeiro, março, outubro e novembro, acumulando 

apenas nesse período, um total de 703:001$617 de recursos financeiros 

municipais aplicados na construção do Municipal. 

Essas discussões chegaram a marcar um momento de impasse 

entre os vereadores, dada a necessidade de decidirem se a Câmara Municipal 

iria ou não autorizar a liberação de novas verbas para continuidade das obras 

e, portanto, para a conclusão do teatro. Foi somente quando um vereador 

indagou se seria razoável que a cidade ficasse com uma obra do porte do 

teatro municipal inacabada, que as discussões se encaminharam no sentido de 

que fosse autorizada a liberação dos recursos solicitados pelo prefeito Antonio 

da Silva Prado. 

Nesse sentido, o vereador Joaquim Marra admitia como sua 

responsabilidade e dos demais representantes do poder legislativo pelo 

“absurdo” de terem estabelecido “esse sistema de votar uma obra e depois ir 

dando tantos créditos quantos são solicitados”. No entanto, concordava com 

Sampaio Vianna que defendia que “o teatro não há de ficar por concluir!”. 

Almeida Lima, que ao final dessa sessão seria o único vereador a 

votar contra a liberação de tais verbas, insistindo na questão do modo como a 

prefeitura vinha lidando com a questão do orçamento do município, afirmaria: 

... quando pensamos que vamos aplicar as rendas do 

município em melhoramentos necessários ao bem estar do 

contribuinte, temos que despender grandes quantias para a 

construção deste teatro, que naturalmente não será 

freqüentado pelo pobre contribuinte e sim pelas classes altas 

da sociedade, ficando o pobre contribuinte a nadar nesta 

cidade, a andar no meio de águas e de lama, sem ter 

caminhos apropriados. 

... que a prefeitura tome mais cuidado quando fizer uma 

obra, como esta, de grande valor, para nós não vermos as 
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rendas da municipalidade desviadas de obras úteis e 

necessárias ao povo, serem aplicadas num teatro que vai 

servir ao “high-life” paulista. 

A questão da ornamentação do teatro, os seus jardins e as suas 

entradas, todas essas obras, dizia Almeida Lima, “devem estar incluídas no seu 

orçamento”, recomendando à prefeitura que tomasse mais cuidado ao fazer 

obras de grande valor. E, completava o vereador: 

Se soubéssemos que ele [o teatro municipal] custava cinco 

ou seis mil contos, a Câmara não o mandava fazer. É um 

teatro que fica caro à Câmara e, portanto, ao povo.22

Apesar de todas essas discussões, no ano de 1911 seriam abertos 

novos créditos destinados aos pagamentos diversos que seriam realizado ao 

arquiteto Ramos de Azevedo, a órgãos da imprensa de São Paulo e do Rio de 

Janeiro para que publicassem edições especiais sobre o Teatro Municipal e 

sua inauguração que, finalmente, se daria a 12 de setembro. 

 

“Atributos decorativos da modernidade importada” 

 

As obras do teatro municipal tiveram início em junho de 1903 e 

quando foi no princípio de setembro seguinte o arquiteto Cláudio Rossi foi 

enviado para o estrangeiro, com a tarefa de percorrer as principais capitais da 

Europa. A finalidade dessa viagem foi a de possibilitar que o arquiteto 

examinasse “com atenção as instalações dos teatros modernos” e reunisse as 

informações que fossem necessárias e servissem de subsídios para a 

realização de aquisições destinadas às obras de construção daquele 

equipamento cultural. 

Ao longo de praticamente todo o tempo de execução das obras do 

teatro Cláudio Rossi permaneceu na Europa realizando encomendas de 

objetos de decoração feitos em mármore, cobre e bronze, além dos vidros 

artísticos que foram confeccionados especialmente para sua colocação nas 
                                                 
22 Atas da sessão da Câmara Municipal de São Paulo, de 05 de março de 1910. São Paulo: Typografia 
Espindola, Siqueira e Cia., 1904, pp. 38-9. 
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janelas do foyer. No relatório do prefeito, apresentado à Câmara Municipal em 

maio de 1910, Ramos de Azevedo informava que se achavam terminadas as 

aquisições de materiais e de equipamentos para o teatro feitas na Europa; 

porém assinalava que suas entregas só seriam efetuadas nos primeiros meses 

do ano seguinte. 

Outra incumbência que coube a Cláudio Rossi desenvolver durante 

o tempo que permaneceu na Europa foi a de propagandear as obras do teatro 

paulistano junto aos industriais de ferro. Neste caso, o propósito visado era 

conseguir a participação dos mesmos na arrematação que seria feita, mais 

tarde, na Capital paulista para a confecção das estruturas de ferro a serem 

utilizadas na construção do teatro.23

Nos relatórios de prefeito apresentados anualmente à Câmara 

Municipal, na parte referente à prestação de contas das obras do Teatro 

Municipal, Antonio Prado adotou como procedimento transcrever, 

sistematicamente, o relatório elaborado por Francisco de Paula Ramos de 

Azevedo, ao invés de apresentar “qualquer exposição da Prefeitura, a respeito 

dessas obras”.  

Ano a ano, era registrado que o arquiteto Cláudio Rossi continuava 

na Europa adquirindo os materiais necessários às obras diretamente nos 

centros de sua produção. A maior parte dos objetos de decoração artística para 

o teatro foi não só encomendada e importada da Europa. Lá, muitos dos 

objetos foram escolhidos por Cláudio Rossi, que também acompanhou e 

inspecionou diretamente com “suas vistas” a execução dos mesmos.24 

(Relatório de Prefeito: 1904, p. 41) 

Na Europa foram adquiridos praticamente todos os objetos 

necessários à construção do teatro, tanto em relação à sua estrutura, quanto à 

sua decoração, como também em relação aos equipamentos destinados à 

“cena”, isto é a parte artística. Foi preciso fazer vir de países europeus e 

instalar na cidade de São Paulo “quase todos os atributos decorativos das 

fachadas em grés cerâmico”, outros tipos de objetos de decoração, os 
                                                 
23 “Relatório de 1903 apresentado à CMSP pelo prefeito Dr. Antonio da Silva Prado”. São Paulo: Typ. De 
Vanorden e Co., 1904, pp. 6-42 dos anexos. 
24 “Relatório de 1904 apresentado à CMSP pelo prefeito Dr. Antonio da Silva Prado”. São Paulo: Typ. De 
Vanorden e Co., 1905, pp. 36.43. 
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maquinismos de cena e os revestimentos artísticos, além dos elementos da 

escadaria nobre de mármore e dos grupos de bronze de coroamento dos 

pavilhões da fachada principal (Relatório de Prefeito: 1904, p. 42). 

Interna e externamente, do chão ao teto e à cúpula do teatro, em 

todos os seus aspectos arquitetônicos o teatro deveria contemplar a estética do 

moderno. Para tanto, o projeto inicialmente proposto pelos três arquitetos 

sofreria constantes reformulações e teria sua concepção arquitetônica e 

artística constituída no processo de desenvolvimento das suas obras.  

Esses procedimentos visaram corresponder ao propósito de se 

construir um estabelecimento que se pudesse “patentear” o desenvolvimento 

material dos paulistas e acompanhar o progresso do Estado de São Paulo. Tais 

idéias foram traduzidas na exigências estabelecidas para a construção do 

teatro: um grande edifício construído segundo os modernos e mais adiantados 

sistemas, composto de dependências ornamentadas com “gosto e conforto”, 

“elegância e luxo” e onde pudessem acontecer bailes e banquetes. 

A preocupação com o estrangeiro como referência para a 

construção do teatro já havia se apresentado em período anterior, associada à 

experiência profissional dos particulares que se propunham a executar as 

obras.  

O arquiteto Giacomo Leoni, atendendo ao chamamento do edital de 

concurso da Lei nº 336, de 24 de janeiro de 1898, apresentou à Câmara 

Municipal de São Paulo informações sobre sua experiência profissional 

desenvolvida em Roma, “onde projetou e construiu diversos palácios”, com o 

propósito de dar a conhecer sua idoneidade com obras projetadas. Entre elas 

mencionava o Teatro Máximo, cujo projeto de sua autoria havia sido premiado 

em concurso Internacional realizado na cidade de Palermo. 

Giacomo Leoni apresentara, ainda, dados comparativos de teatros 

europeus de Gênova, Lisboa, Parma, Turim, Roma e Modena para em seguida 

afirmar que o projeto para o teatro municipal achava-se em condições de 

igualdade “com os mais importantes da Europa”, que seu “conceito de 

decoração” seria idêntico ao projeto premiado em Palermo, e que as linhas de 
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seu projeto seguiam “a norma dos concursos na Itália”. (Papéis Avulsos, 1898, 

vol 42). 

O arquiteto, no memorial descritivo do seu projeto, deixava 

consignada a interpretação que havia dado às exigências legais feitas pela 

Prefeitura, dizendo: 

... que o Município quer possuir um teatro de primeira ordem, 

de superar todos os que existem no universo, com a idéia de 

assinalar uma era de grande progresso e de civilização para 

se recomendar aos pósteros da atual geração.25

Outro concorrente, que se apresentou como advogado e proprietário na 

Capital paulista, buscando corresponder às exigências da mesma legislação, 

propunha à Câmara Municipal um “projeto grandioso” que concorria 

eficazmente para que a Capital fosse 

... dotada com um teatro capaz de rivalizar com os seus 

congêneres das grandes cidades do mundo civilizado. (P.A., 

1898, v.40). 

Outro arquiteto, de nome Frederico Bender, ao apresentar sua proposta, 

informava julgar-se em condições de  

... poder concorrer com sucesso em vista do seu longo 

tirocínio na arquitetura e especialmente na construção de 

teatros tanto na Alemanha como no Brasil. (P.A., 1898, 

v.42). 

Esses são alguns exemplos que evidenciam a presença da 

preocupação com o estrangeiro como parâmetro de civilização, que permeava 

o governo municipal de São Paulo. 

Para a aprovação da construção do teatro não houve qualquer 

discussão quanto à questão do orçamento; nem no que dizia respeito a sua 

construção, tampouco quanto às demais necessidades culturais da cidade. O 

que se definiu foi um montante de recursos financeiros, isto é, um valor 

estimativo para a execução de suas obras.  
                                                 
25 “Relatório apresentado à Câmara Municipal de São Paulo pelo Intendente de Polícia e Higiene Dr. João 
Álvares de Siqueira Bueno - 07.01.1899”. São Paulo: Imprensa da Casa Eclética, s/data, p. 31. 
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Ou seja, o valor orçado para a construção do teatro parece ter sido 

entendido apenas como um dado contábil, expresso de acordo com o papel 

moeda da época, sem que isso tenha implicado qualquer discussão acerca do 

seu significado na composição do orçamento do município ou da sua 

importância para vida cultural da população paulistana.  

O orçamento, ou antes, o valor estimado da construção do teatro, 

recebeu um tratamento que se caracterizou pelos encaminhamentos 

administrativos verificados entre o executivo e o legislativo municipais. Cabia à 

Câmara a responsabilidade pela execução das obras, no entanto, todas as 

despesas com a edificação do Teatro Municipal correriam por conta das verbas 

da Seção de Obras da prefeitura. Desde 1898, quando foi criado o cargo de 

prefeito e organizado o poder municipal, os assuntos relativos às obras 

municipais passaram a ser controlados pela Seção de Obras, unidade da 

estrutura administrativa pública diretamente subordinada ao gabinete do 

prefeito. (DIÊGOLI, 2001, p. 83). 

Essa situação, aliada ao procedimento inicial de contratação de 

particulares para a execução das obras do teatro municipal, de 

responsabilidade dos poderes públicos municipais, revela uma ação da 

prefeitura pautada por práticas administrativas e de gerenciamento dos 

recursos financeiros. Não há, na documentação pesquisada, qualquer 

referência sequer ao papel fiscalizador do governo municipal quanto ao 

desenvolvimento dessas obras, já que não encontramos referências, por 

exemplo, a análises de algum tipo de planilha de obra ou de questão 

orçamentária.  

Não fazia parte, naquela época, das preocupações dos responsáveis 

pelo governo municipal a questão do orçamento enquanto uma peça passível 

de planejamento. De outro modo, os sucintos relatórios de prestação de 

contas, os dados gerais e os valores gastos são apresentados como 

informações técnicas, com itens que se repetem na composição de quadros 

demonstrativos dos serviços executados a cada ano, acrescidos dos montantes 

registrados até o ano anterior, são indicativos do tipo de tratamento que era 

dado a essas questões. 
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Desse modo, as verbas necessárias aos pagamentos dos serviços e 

obras da construção do teatro seguiram o ritmo estabelecido pelos sucessivos 

orçamentos apresentados por Ramos de Azevedo, diretor das obras do teatro. 

No relatório de 1909, de demonstração de gastos com o andamento das obras 

do teatro, Ramos de Azevedo informava que: 

O quadro ou programa, que serviu de base ao projeto, tem 

recebido sucessivas ampliações no sentido de dotar esta 

Capital de uma casa de espetáculos modelar, embora sem 

as preocupações de magnificência ou esplendor. 

A preocupação com o orçamento, enquanto uma peça da 

administração pública passível de algum tipo de planejamento, como previsão 

de custos e definição da respectiva receita que seria destinada a execução 

orçamentária, surgiria em função do longo período de tempo e de recursos 

públicos gastos com as obras de construção do Teatro Municipal. Não havia, 

até então, por parte do governo municipal, qualquer preocupação com essa 

questão quando da definição de sua construção.  

A partir de 1910, as atas das sessões da Câmara passaram a contar 

com registros mais extensos das discussões realizadas entre os vereadores 

em razão da contratação de funcionário para o desempenho dessa tarefa. 

Anteriormente, as atas registravam basicamente as deliberações finais de cada 

sessão. Assim, pudemos localizar críticas formuladas pelos vereadores em 

relação ao arrastar das obras e de seu incessante consumo de recursos 

financeiros públicos; bem como quanto à necessidade de se planejar os gastos 

orçamentários.  

Estas questões motivaram debates acalorados e acirrados entre os 

vereadores, que se dividiram em seus posicionamentos quando o assunto em 

pauta implicou decidir sobre a liberação de verbas para o teatro. Almeida Lima, 

em sessão de março de 1910, pedia maior atenção da Prefeitura na elaboração 

dos orçamentos: 

... que os seus orçamentos sejam mais bem feitos, e essas 

obras sejam orçadas de maneira que, tendo sido calculadas 

em três mil contos, não venham a custar cinco ou seis mil. 
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“Um monumento à civilização” 

 

A inauguração Teatro Municipal de São Paulo, em 1911, foi 

noticiada pela imprensa como um acontecimento monumental, cuja construção 

simbolizaria as idéias de progresso e civilização almejadas pela burguesia 

paulistana e que, a partir de então, passariam a ser associadas às idéias de 

cultura e educação. 

O teatro aparece como um marco, tanto para assinalar o quanto São 

Paulo havia progredido em sua dedicação à arte e na cultura do belo, quanto 

para sinalizar o início de uma nova fase na vida artística e social da cidade 

paulistana. 

O jornal Diário Popular26, de 12 de setembro de 1911, em matéria 

editorial de primeira página, referia-se à cultura no sentido de culto à arte e às 

feições do belo, afirmando que o Teatro Municipal constituía 

... uma demonstração de que em nossa terra a aspiração 

constante pelo progresso não se limita às variantes de 

caráter material, avoluma-se, pela cultura que lhe temos 

dedicado, à da arte, à qual São Paulo não poupa esforços, 

impelido pela sua tendência para todas as feições do Belo: a 

pintura, a escultura, o teatro, a arquitetura, a decoração, a 

música em todas as feições em que a cor, o som e a linha 

têm de trabalhar o deleite do espírito o confortamento da 

alma, tem de nos falar, de nos fazer sentir.  

Mas também fazia menção à cultura materializada no teatro como 

sendo uma forma de autenticar a educação artística. Nesse sentido, a 

inauguração do teatro Municipal era repercutida pelo jornal como forma de São 

Paulo dar 

Uma prova de seu adiantamento, [revelando], com um 

testemunho positivo, que a par de seu trabalho pela 
                                                 
26 O Diário Popular, fundado em 1884, é um jornal paulista de circulação diária que buscava se 
apresentar como órgão representante dos interesses das camadas populares. 
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prosperidade material, ela labuta, vence e progride na sua 

educação artística. 

Era atribuído ao teatro, em consonância com seus traços 

arquitetônicos, o sentido de testemunho da cultura, do progresso e da arte da 

cidade de São Paulo. Ou seja, o teatro era apresentado como um marco, isto é, 

um acontecimento que deveria demarcar a história artística da cidade. Nessa 

visão, ele deveria servir tanto para assinalar o quanto São Paulo havia 

progredido em sua dedicação à arte e à cultura do belo, quanto servia para 

sinalizar o início de uma nova fase na vida artística e social da cidade. 

A importância atribuída ao teatro não se restringia unicamente ao 

seu traçado arquitetônico ou ao requinte da sua edificação. Projetando-o em 

direção ao futuro, o Diário Popular evidenciava a expectativa cultural que a 

burguesia paulistana depositava no Teatro Municipal. Para ela, o Municipal 

seria 

... o mais poderoso elemento da educação musical das 

gerações que o freqüentarem. Será o templo augusto onde 

os paulistas irão polir e aperfeiçoar o seu senso estético, a 

fonte cristalina onde beberemos os mais puros 

ensinamentos da arte dramática e musical. 

Com sua inauguração, prossegue o jornal 

Poderemos ouvir as jóias mais preciosas das velhas escolas 

dos Verdi e dos Rossini, dos Gounod e dos Bizet, como todo 

o vasto repertório wagneriano e a moderníssimas produções 

de Strauss e Debussy. 

São constantes, ainda, as referências ao Teatro Municipal como 

monumento, no sentido de sintetizar, tanto quanto de potencializar a riqueza 

material da Capital paulistana. Em relação a este aspecto, o Diário Popular 

afirmava que com o Teatro Municipal a Capital paulistana seria 

... enriquecida com um belo monumento à arte, o patrimônio 

municipal aumentado na sua importância moral com esse 

testemunho da nossa cultura, e na abastança de seus 

haveres com esse rico edifício. 
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Da mesma forma, buscava enfatizar o significado simbólico daquele 

acontecimento: 

... festa inaugural do suntuoso monumento de arte 

majestosamente erguido em um dos mais belos pontos da 

capital, para atestar, na grandeza e magnificência de suas 

linhas arquitetônicas, a riqueza de S.Paulo e assinalar uma 

nova fase, promissora dos mais fecundos resultados, em 

nossa vida artística e social.27

Nessas falas, o Teatro Municipal aparece identificado como uma 

“obra de arte”, ao mesmo tempo em que era atribuído a ele um valor de 

sagrado, isto é, um lugar de culto à arte. Desse modo, a festa inaugural 

significou, fundamentalmente, uma celebração das relações entre a burguesia 

paulistana e o poder público municipal. 

O jornal O Estado de São Paulo28, de 13 de novembro de 1911, 

repercutiu a inauguração do teatro apresentando-a como expressão de 

Uma festa da civilização de um povo, vinculada a um belo 

monumento de arte que de ora em diante fulgirá com toda a 

beleza das suas linhas num majestoso anfiteatro do centro 

da Capital, ela assumiu as proporções de um verdadeiro 

sucesso, pondo em evidência o adiantamento de nossa 

cultura. 

                                                 
27 “A festa da cidade”. Diário Popular, de 13.01.1911, p. 1. 
28 “O Theatro Municipal”. O Estado de São Paulo, de 13.01.1911. O jornal O Estado de S. Paulo, 
título adotado a partir de janeiro de 1890, foi fundado em 1875 como A Província de 
São Paulo. De propriedade da família Júlio de Mesquita, desde 1885, fazia questão de 
registrar a “reiterada preocupação política do jornal de – para além de sua função 
informativa – se apresentar como “órgão modelador da opinião pública’”. Cf. Maria 
Helena Capelato e Maria Lígia Prado. O Bravo Matutino. Imprensa e ideologia no 
jornal “O Estado de São Paulo”. São Paulo: Alfa-Omega, 1980, p. 19. Os 
representantes de O Estado de S. Paulo, também nas questões culturais da vida da 
cidade paulistana buscaram “modelar” a opinião pública. Não foram passivos ou 
indiferentes aos acontecimentos culturais da cidade; de outro modo deles participaram 
ativamente e, de maneira geral, manifestaram-se favoravelmente às iniciativas do poder 
público municipal quanto à edificação do Teatro Municipal. 
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O OESP referia-se ao teatro como expressão de grandiosa obra que 

encerrava 

... uma majestade que simboliza não tanto o orgulho de um 

povo pelos cometimentos de que tem dado sobeja prova, 

mas a radiosa conquista da sua cultura, da sua civilização. 

A inauguração do Teatro Municipal contou com três publicações, 

patrocinadas pelo governo municipal: o Programa Oficial contendo sua 

programação artística, uma Monografia do Teatro Municipal de São Paulo29 e 

uma edição especial da revista Ilustração Paulista. Nas três publicações são 

feitas referências ao teatro seja como “templo da arte”, seja como 

“monumento”. 

No Programa Oficial30, contendo a programação das atividades 

artísticas inaugurais, o Teatro Municipal foi apresentado ao público como 

sinônimo de lugar sagrado destinado ao culto à arte: 

... templo da arte, que servirá de expoente da nossa 

civilização.  

O Teatro Municipal foi largamente descrito na Monografia do Teatro 

Municipal de São Paulo, pelo engenheiro Ricardo Severo31, autor do texto e 

sócio de Francisco de Paula Ramos de Azevedo, engenheiro responsável pela 

construção do teatro. Suas descrições abrangem desde a localização do teatro, 

detalhes da sua construção e dos materiais utilizados, os espaços existentes e 

suas respectivas funções, até o estilo arquitetônico adotado, o qual acha-se 

filiado ao estilo “Seiscento” dos artistas italianos. 

Nas várias descrições dos elementos construtivos do teatro, tais 

como portas, janelas, paredes ou determinados espaços, é dada ênfase ao 
                                                 
29 Cf. Monografia do Teatro Municipal de São Paulo publicada no dia da inauguração XI de setembro de 
MCMXI. Texto de R. Severo, São Paulo, 1911. Acervo do Museu do Teatro Municipal/DPH/SMC.  
30 Cf. Theatro Municipal. Inauguração. Setembro de 1911. Programa Oficial. Tournée Titta Ruffo. 
31 Ricardo Severo, entre outros engenheiros, era colaborador e sócio do Escritório Técnico F. P. Ramos de 
Azevedo, aberto em 1907. Ricardo Severo era, também, associado da Sociedade dos Arquitetos e 
Engenheiros de São Paulo, fundada em junho de 1911, a qual e “excluía arquitetos e engenheiros 
italianos”. A Associação “incluía ‘a nata dos profissionais da construção’, a maioria dos quais eram 
brasileiros ocupantes de postos públicos de destaque”. Participavam dela, além do português Antonio 
Severo, Victor Dubugras, Paula Souza, Adolfo Augusto Pinto, Vitor da Silva Freire (diretor de obras da 
Prefeitura), Alexandre de Albuquerque, Samuel das Neves (Secretaria da Agricultura). A este respeito, 
ver: Sérgio Miceli. Nacional Estrangeiro: história social e cultural do modernismo artístico em São 
Paulo. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. 
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estilo arquitetônico do teatro de modo a apresenta-lo como uma obra de arte, 

bem como de associa-lo a aspectos da cultura européia. Assim, uma porta de 

bronze é apresentada como sendo 

... uma obra de fina escultura, composta no estilo barroco, 

com duas formosas cariatides por lado, esculpidas com toda 

a liberdade naturalista e perfeitamente enquadradas no 

estilo do conjunto pelo jogo dos mantos e pela pose 

expressiva dos bustos. (p. 21) 

Do mesmo modo, faz referência a existência de uma “parede que 

divide com o andar nobre” destacando que ela  

... é decorada pela porta-janela central, de bronze dourado, 

e lateralmente pelos dois painéis de mosaico veneziano, 

representando, o da esquerda uma cena do OURO DO 

RHENO de Wagner, e o outro a cavalgada das 

WALKYRIAS”. (p. 21) 

Já em relação aos camarotes existentes nos “dois corpos de 

antescena” o destaque recai sobre a adoção de 

... um novo elemento ornamental, próprio da última fase do 

barroco, a coluna torsa, que muito se aplicou esculpida em 

madeira no interior das catedrais dos séculos XVII e XVIII, 

suportando frontões em volutas, coroados sempre de figuras 

alegóricas. (p.25) 

E, referindo-se à decoração da sala de espetáculos, afirma ser ela 

... igualmente um templo de culto artístico. (p. 25). 

As dimensões físicas dos ambientes, os materiais nacionais e 

estrangeiros utilizados, a ornamentação e o mobiliário e serviços especiais do 

teatro, foram apresentados de modo a destacar a grandiosidade da obra, 

fazendo-a corresponder à importância econômica atribuída à cidade de São 

Paulo: 

O teatro é, com efeito, como uma grande nave em que uma 

população variada, ostentosamente se exibe, e em dois dos 
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seus corpos se acantona; uma parte, os espectadores, 

reclamando todo o conforto e todo o prazer de um luxuoso 

palácio moderno em permanente festa; a outra, dos 

comediantes, vivendo em um meio artificial, por vezes 

distante alguns séculos da atualidade, requerendo todo um 

cenário de efeitos fantásticos, que faça reviver cenas 

feéricas do país dos sonhos, estrofes de antigas epopéias, 

quadros da tragédia humana de todos os tempos. 

O nosso Teatro Municipal realiza sob este ponto de vista, 

uma solução perfeita, digna de uma grande Capital. (p. 32) 

No dia de sua inauguração o teatro era apresentado como um 

monumento e um atestado do progresso paulista: 

O monumento aí está, pois, completo e perfeito, com a sua 

imponente arquitetura, atestando a iniciativa e o progresso 

do Estado de São Paulo, e marcando uma época de notável 

brilho que será a o RENASCIMENTO da nossa formosa 

CAPITAL. (p. 36)  

Ricardo Severo, num artigo denominado “Theatro Municipal 

Architetura Externa”, publicado na edição especial da revista Ilustração 

Paulista, ao identificar o Teatro Municipal como “Monumento” estabelecia uma 

divisão sócio-cultural, simbolizada na hierarquização que estabelecia entre o 

Municipal e as demais edificações que o circundavam 

Em torno tudo se amesquinha, e como vassalos curvados 

sobre os primeiros degraus de um trono régio, os outros 

edifícios se prostram reverentes, tal como uma corte muda, 

humilde e submissa. 

O Teatro Municipal, elevado à categoria de “monumento”, teria uma 

“ação moral e civilizadora” no meio urbano e social, seja generalizando a idéia 

de que 

... os casebres circundantes, de semblantes os mais 

variados, simplórios e feios, dão-nos a idéia de uma 
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mesclada multidão de andrajosos pedintes, que cumpre 

expulsar violentamente das proximidades do no Templo.  

Seja educando e moralizando 

... a multidão que passa, mesmo preocupada na sua lida 

quotidiana, sem tal cuidar, vai tendo cada dia a percepção 

de um detalhe artístico, de cada vez se apercebe de novos 

aspectos, e do conjunto vai guardando a noção rítmica da 

Arte, educando-se na harmonia moral que tem a obra 

fundamentalmente estética.  

Segundo Ricardo Severo, dessas duas funções do “Monumento” 

resultaria o chamado “bom gosto” moldado com base em “princípios estéticos”: 

O que se chama de bom gosto vai progredindo e moldando-

se sobre princípios estéticos; em qualquer meio se podem 

verificar os seus progressos; e entre nós – que a história se 

resume a um curto período – esse bom gosto acusa um 

progredimento de excepcional rapidez. 

Desse modo, estabelecia-se uma estreita correspondência entre 

“progresso material” e “progresso moral”. Ao mesmo tempo, o 

teatro/monumento era apresentado como símbolo que continha o sentido de 

demarcar a passagem de uma situação de atraso para outra de progresso e 

civilização. Para o autor 

... este contraste que ilumina a propaganda desse ideal de 

Arte, que ensina os mais ignorantes e indiferentes.  

O novo edifício do Theatro Municipal, sobreleva os demais, 

aí está na sua missão patriótica de alto funcionário público, 

como uma lição e um estímulo, impondo o progresso da 

Capital paulista. 

E, referindo-se às diversas casas com suas fachadas multicolores 

que circundavam as ruas laterais do teatro, anunciava o destino que os 

poderes públicos destinariam a elas e aos seus moradores: 
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A seu tempo o fará, segundo a nossa tese inicial, o próprio 

monumento, expulsando à picareta esses importunos e 

mesquinhos esmolantes. 

Ricardo Severo finaliza seu artigo afirmando que 

Sob o ponto de vista técnico, é perfeito o edifício do nosso teatro: 

como casa de festas públicas, realiza com os seus luxuosos salões, gabinetes 

e restaurantes de moderna instalação, o máximo conforto dentro dos preceitos 

higiênicos os mais rigorosos, como habitação de uma numerosa coletividade; 

sob o ponto de vista estético e arquitetônico, constitui um Monumento, uma 

verdadeira Obra-prima, de que se deve orgulhar a Cidade de S. Paulo, como 

um atestado imponente do seu progresso, digno de uma grande Capital. 

Do mesmo modo que, para a construção do teatro, foram importados 

os materiais da Europa, também o cenário necessário ao desenvolvimento da 

respectiva programação artística de sua inauguração seria trazido do 

estrangeiro. 

A apresentação da ópera Hamlet, escolhida do repertório francês, foi 

justiçada pelo Diário Popular, em razão da 

... necessidade de apresentar, na festa inaugural, o trabalho 

gigantesco de Titta Ruffo, o célebre barítono cuja fama já 

nos havia chegado muito antes que a sua imponente figura 

pisasse o nosso palco. (D.P., 13.11.1911). 

Nas matérias publicadas nos jornais O Estado de São Paulo e no 

Diário Popular, sobre a inauguração do Municipal, há uma nítida divisão quanto 

ao público para quem eles se dirigiam – e com o qual compartilhavam as 

“pompas” desse acontecimento – como quanto à parcela da população que não 

tinha tido acesso a ele – ou que apenas puderam participar das atividades 

inaugurais do teatro como espectadores externos. 

As descrições dos aspectos arquitetônicos e decorativos do teatro – 

destacando as belezas e requintes do ambiente – mescladas com as 

referências feitas à respeito do público presente – nomeado como “meio 

elegante” e frisando o requinte de seus trajes e jóias - foram apresentadas na 

segunda pessoa do plural, dando mostras de que a imprensa não só noticiava 
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e repercutia o acontecimento, como dele participava e compartilhava das 

mesmas idéias de cultura. 

O jornal OESP publicou uma extensa lista nominal dos espectadores 

que estiveram presentes na inauguração do teatro, relacionando-os aos locais 

que os mesmos ocuparam no anfiteatro: desde a “avant-scene” do “foyer”, 

passando pelas frisas, camarotes e balcões, e chegando até às cadeiras da 

platéia. Entre os presentes constavam nomes de autoridades municipais e 

estadual; de sócios do Automóvel Club e do Club São Paulo; de componentes 

da Comissão Organizadora da festividade; de diversos membros de famílias da 

burguesia paulistana, alguns dos quais com seus nomes antecedidos pelos 

títulos de barão ou de comendador. 

A burguesia paulistana que havia ido ao Municipal para compartilhar, 

no interior do teatro, das “emoções estéticas” produzidas pelo traço 

arquitetônico do seu edifício e pela programação artística que, em seu 

conjunto, contribuíam para criar uma atmosfera de vida cultural na cidade. 

No entanto, esta listagem nominal, por mais extensa que pudesse 

ter sido, era representativa de uma pequena parcela da população da cidade. 

Comparada com a população que não teve acesso às festividades de 

inaugurais, e que tampouco o teria à sua programação cultural, é reveladora do 

quanto a idéia de cultura materializada no Teatro Municipal era elitizada e 

estava restrita a um pequeno círculo social da cidade de São Paulo. 

Segundo estimativa do jornal OESP, nada menos de vinte mil 

pessoas ocuparam a parte exterior do teatro na noite de sua inauguração. Essa 

população foi mencionada como a parcela da sociedade que havia dado “sua 

contribuição pecuniária” para a construção do teatro. Para o jornal OESP, essa 

população ao se postar em frente e ao lado do teatro, fazia uso “do seu direito 

de ‘revanche’”. (OESP, 13.11.1911). 

Em matéria editorial, de 12 de setembro, o jornal Diário Popular, 

referindo-se à inauguração do Teatro Municipal, dizia: 

enquanto lá dentro uma parte da sociedade de São Paulo 

dava o seu rendez-vous e o Hamlet decorria na 
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interpretação de Titta Ruffo, cá fora o olhar da massa 

deleitava-se ante a mole arquitetônica... 

Espalhados em frente ao teatro, pelos largos e passeios que o 

circundavam se aglomerava um “mundo de gente”, havia anunciado o jornal O 

Estado de São Paulo:  

A massa popular que se aglomerava cá fora era enorme, o 

povo apinhava-se na esplanada e pontos que circundam o 

edifício; atraíra-o o acontecimento artístico, a curiosidade 

pelos que entravam, o todo festivo no recinto. 

“Mundo de gente”, “massa popular” e “povo”, assim foram 

classificados os munícipes que deram sua “colaboração externa” para as 

festividades do teatro, mas que não puderam dela participar. 

Desse modo, o Teatro Municipal apresentou-se como espaço 

público, no sentido de que alguns membros da sociedade paulistana podiam ali 

se expressar e se manifestar. Porém, ele não se apresentou como um 

equipamento cultural público, isto é, como coisa pública, à medida que não 

estava acessível a toda a população.  

A inauguração do Teatro Municipal marcou não só o início de suas 

funções, como também demarcou, a partir de então, a reprodução no âmbito 

da cultura da divisão social existente na cidade paulistana, à medida que 

estabelecia uma divisão sócio-cultural entre os que podiam e os que não 

podiam participar de suas atividades culturais. 

Nas páginas de O Pirralho e Zé Povo, periódicos da imprensa 

cultural e de variedades, encontramos outros pontos de vista acerca destes 

acontecimentos que revelam que os mesmos tiveram significados diversos 

para diferentes setores da população da cidade. Diferenciando-se da imprensa 

diária, estes semanários apresentam, através de recursos de linguagem como 

a ironia e o uso de sotaque caipira ou estrangeiro, a existência de outros 

hábitos e percepções na vida cultural da cidade. 
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O semanário O Pirralho32, periódico independente que costumava 

fazer comentários críticos sobre aspectos da vida artística e cultural da cidade, 

menos de uma semana depois da inauguração, recorrendo a um sotaque 

afrancesado, ironizava a suntuosidade arquitetônica e decorativa do Teatro 

Municipal. Numa clara alusão às referências arquitetônicas apresentadas por 

Ricardo Severo em sua Monografia do Teatro Municipal de São Paulo, o jornal 

O Pirralho publicava, no dia 16 de setembro, uma matéria de primeira página 

intitulada “Le Thèatre Municipale Monographie litteraire à propôs du dit (Cavatin 

du Pirralle)” onde descrevia a “Situation” da seguinte maneira: 

La architecture est simplement dantesque, il faút voir! Il a 

des portes, des janelles et des burraques redondes en divers 

estyles, trés elegants.  

Dentre de la sale el y a des cadères de paillinhe qui custed 

apènes vingt mil reis. 

Il y a aussi des camarotes et des frises et des balcons. 

Emfin, est complète l’harmonie du tout. 

Il y a aussi des cadères pour lórchestre toquer le Guarany et 

les autres ouvrages du nôtre immortel Charles Gôme. 

E, completava com a seguinte nota: 

La nôtre estrémecide ville de Saint-Paul est chaimée, avec 

razon, la Chapitale Artístique – chose très sabíde.33

Enquanto na fala de Ricardo Severo, mencionada anteriormente, as 

descrições sobre a arquitetura do Municipal serviam para equipará-lo a um 

“monumento”34 e para imprimir-lhe notoriedade, deixando clara a intenção de 

transmitir à posteridade uma dada memória desse feito da burguesia 

paulistana; nestas falas de O Pirralho o uso do sotaque afrancesado aliado à 

obviedade dos aspectos mencionados, evidenciava o quanto a presença do 

                                                 
32 O Pirralho, periódico publicado aos sábados, entre os anos de 1911-1918, com circulação na cidade e 
no interior de São Paulo, cuja tiragem variava de 12.200 a 25.000 exemplares. Semanário de propriedade 
e direção de Oswald de Andrade e de Dolor de Brito, caracterizava-se pelo tom humorístico e irreverente 
com que abordava e comentava aspectos da vida política e cultural da cidade. Cf. CRUZ, 1997, pp. 205-6. 
33 O Pirralho, de 16 de setembro de 1911, pp. 1 e 8. 
34 Revista Ilustração Paulista, op. cit. 
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Municipal, com sua arquitetura sofisticada e sua programação, era uma 

situação artificial e contrastante com a vida cultural da maioria da população da 

cidade e representava uma importação de costumes europeus. 

A venda dos ingressos por assinatura foi outro aspecto que também 

mereceu críticas deste semanário. Pela fala de um “caboclo paulista da gema”, 

identificado como um tal Fidencio da Costa, dirigida ao redator do jornal, 

através da seção “Correspondência de Xiririca”, criticava o modo como havia 

sido encaminhada a venda dos ingressos para a apresentação teatral. Na 

carta, escrita com linguajar da fala regional do interior de São Paulo, dizia o tal 

Fidencio: 

... P’ra se destrai um poco, fui inté no Estado comprá um 

viete pra i no theatro municipá... Mais quá seo Redatô, 

aquelles praga vendero tuda as entrada pros atravessadô 

uns tar cambista (num é vendedô de cambio) que me pediro 

duas pellega de 100 por um lugarzinho no gallinhero! Mais 

dexe está: “Sô muito amigo do Numa e do Ramo Zevedo, e 

se elles num mandarem ua entrada p’ro cabroco polista da 

gema, eu escangaio cum tudo e passo um galope nos tais e 

num home de um jorná que é protegedô dos cambista (sic). 

E cum esta, inte a vorta. (p. 8) 

As duas pessoas citadas referem-se a Numa de Oliveira e Francisco 

Paula Ramos de Azevedo, integrantes da Comissão Organizadora dos festejos 

da inauguração do teatro. Neste caso, a crítica revela a prática do privilégio e 

do favorecimento de pessoas particulares que mantinham relações de amizade 

com outras encarregadas de assuntos públicos, deixando transparecer a 

indiferenciação existente entre o público e o privado, cultura política presente 

no governo municipal desde aquele período. 

Zé Povo35, revista de humor e variedade, publicava em sua seção 

“Cartas e Bilhetes”, de 12 de outubro seguinte, uma mensagem enviada por um 

                                                 
35 Zé Povo, semanário cujo tom crítico e irreverente fazia-se presente no próprio modo como denominava 
seus colaboradores: “Mor Daz, Boireau, Wally, Dr. Fines, Herves, Genaro Pagnotta, Melle de Zig-Zag, 
Dr. Mar Tello”. Cf. CRUZ, 1997, p. 270. 
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Genaro Pagnotta e endereçada ao Igregio Amico Colonello Giacó de Cavaglio, 

em que dizia: 

Giá mandei indireitá a casa p’ra i no bailo che von dá no 

fuerô do Tiatro municipar. 

Giá paguei també cento milla reis, p’ro inçistente convitto 

che me mandaro, e che io chero vedê si disforro nas bibidas, 

nus doce, e si posso trazê quarque impadigna e charuti pru 

borso. 

Finisto questa, vi mandando Igregio Colonello os meo 

parabé, per il suo onosmatico, e i miei saluti a tutti di casa. 

Criado muito obligado nem tem di che.36

Finda a temporada inicial, a revista Ilustração Paulista informava que 

o Teatro Municipal permanecia, no início de dezembro, sem programação. Sua 

crítica era dirigida ao desperdício que representava as verbas públicas nele 

investidas. Chamando o teatro de “elefante branco fechado”, afirmava: 

O Municipal continua a ser um mau negócio para o 

município que não tem dinheiro para limpar a cidade, fazer 

melhoramentos urgentes e está com aquele elephante 

branco fechado, representando 7 mil contos empatados, 

parados, sem render juros, sete mil contos que poderiam dar 

de renda no mínimo quatrocentos e vinte contos de réis.37  

F. Cenni, apresenta um balanço das temporadas líricas organizadas 

no Teatro Municipal, por Walter Mocchi, entre os anos de 1912 e 1926. Tais 

temporadas, diz o autor, 

... levaram à cena 88 óperas de 41 compositores, sendo 

dezessete italianos, dez franceses, oito brasileiros, quatro 

alemães e dois russos, compreendendo o repertório geral 

das temporadas nada menos de 270 espetáculos. Os 

elencos contavam com as maiores celebridades da época: 

sopranos Amelita Galli-Curci, Rosina Storchio, Rosa Raisa, 
                                                 
36 Zé Povo, 12 de outubro de 1911, p. 4. 
37 Ilustração Paulista, 2 de dezembro de 1911, nº 46, s/p. 
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Cláudio Muzio; meio-soprano e contraltos Flora Perini, Nini 

Frascani, Elvira Casazza e Gabriella Besanzoni; tenores 

Caruso, Bonci, De Muro, Lazaro, Schipa, Pertile, Gigli, Lauri-

Volpi, Fleta e Merli; barítonos Titta Ruffo, Stracciari, Galetti, 

Snamarco, Giraldoni, Granforte, De Luca e Crabé, e baixos 

de Angelis, Pasero, Journet e Cirino. Gabriella Besanzoni, 

considerada a contralto mais extraordinária que atuou entre 

nós, estreou em São Paulo na temporada oficial de 1918, ao 

lado de Aurélio Pertile, em Aida, sendo regente da orquestra 

o maestro Marinuzzi. Beniamino Gigli, então no limiar da 

celebridade, estreou no Municipal em 1920, cantando La 

Gioconda, a ópera com a qual iniciara a sua carreira em 

1914.38

O Teatro Municipal de São Paulo, ao longo do tempo, além de ser 

usado para a realização das temporadas líricas com as apresentações de 

artistas e compositores consagrados e de renome internacional, também 

conheceria outros tipos de usos. Nele seriam realizados banquetes de políticos, 

convenções partidárias e reuniões festivas da burguesia paulistana que lá faria, 

entre outras festividades, “a folia carnavalesca mais elegante de São Paulo”.39  

Mas, talvez, o acontecimento mais significativo ocorrido no Teatro 

Municipal tenha sido a “Semana de Arte Moderna”, aberta no dia 13 de 

fevereiro de 1922, com a conferência “A emoção estética na arte moderna”, em 

que Graça Aranha afirmava:  

O que hoje fixamos não é a renascença de uma arte que 

não existe. É o próprio comovente nascimento da arte no 

Brasil (...). A vida será, enfim, vivida na sua profunda 

realidade estética. 

No dia seguinte, os poetas presentes leriam algumas de suas mais 

recentes composições. Mário de Andrade declamaria um poema, de sua 

                                                 
38 CENNI, F. Italianos no Brasil, “andiamo in’merica”. São Paulo: Martins, s.d., Apud SEVCENKO, N. 
Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e Cultura nos frementes anos 20. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p. 232. 
39 Adriana Machado. “Teatro Municipal a beira da morte”. Fonte desconhecida, pp. 42-5, acervo do 
Museu do Teatro Municipal de São Paulo. 

 52



Paulicéia desvairada, em que ironizava e criticava, no palco do Teatro 

Municipal, a artificialidade da sociedade paulistana: 

São Paulo é um palco de bailados russos, 

Sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, os crimes 

e também as apoteoses da ilusão... 

Mas o Nijinski sou eu! 

E vem a morte, minha Karsavina! 

Quá, uqá, quá! Vamos dançar o fox-trot da desesperança 

A rir, a rir dos nossos desiguais!40

Além de Graça Aranha e Mário de Andrade, a “Semana de Arte 

Moderna” contou com a participação de Oswaldo de Andrade, Ronald de 

Carvalho, Menotti Del Picchia, Sérgio Milliet, Guilherme de Almeida, Brecheret, 

Anita Malfatti, Rubens Borba de Morais, Zina Aita, Vila Lobos, Lucília Vila 

Lobos, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre vários outros participantes desse 

movimento cultural, que, com suas exposições de artes plásticas e de obras 

escultóricas, com suas poesias e músicas, abalariam os padrões 

conservadores da época.  

Uma década mais tarde, parte dos modernistas irá participar da 

experiência de criação do Departamento de Cultura, buscando, de algum 

modo, aplicar suas idéias na administração municipal de São Paulo. 

 

 

                                                 
40 Nicolau Sevcenko. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 269-72. 
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“Departamento de Cultura: esboço de um projeto para a cultura” 

 

O grupo de intelectuais que compôs o Departamento de Cultura era 

formado por pessoas que tinham trajetórias comuns em termos de atuação na 

vida política e cultural da cidade de São Paulo, embora não tivessem 

necessariamente com os mesmos vínculos e orientações político-partidárias. 

Para além de questões estritamente políticas havia ainda vínculos 

culturais, vindos dos anos de 1920, a unir Mário de Andrade, Sérgio Milliet, 

Rubens Borba de Morais, Paulo Duarte e Nicanor Miranda; além das ligações 

estabelecidas pela participação que tiveram na Semana de Arte Moderna. De 

certo modo essas experiências estariam presentes na ação e nas atividades 

que esse grupo de intelectuais desenvolveria anos mais tarde no Departamento 

de Cultura do Município de São Paulo. 

Entre os anos de 1926 e 1931, esse grupo de pessoas costumava 

se reunir “quase todas as noites”, no apartamento de Paulo Duarte, que ficava 

na avenida São João, no centro da cidade; acalentando sonhos e projetando 

suas convicções políticas e culturais para toda a São Paulo. Outras pessoas 

também compareciam às reuniões, em espaços de tempo menos regulares, 

talvez “duas ou três vezes por semana”, como era o caso de Nicanor Miranda. 

Paulo Duarte rememorando esses acontecimentos lembrou-se de vários outros 

nomes que, em seu conjunto, totalizavam vinte e uma pessoas.1

                                                 
1 Outros nomes citados pelo autor foram os seguintes: Antonio de Alcântara Machado, Tácito de 
Almeida, Antonio Carlos Couto de Barros, Nino Gallo, José Mariano Camargo Aranha, Vitório Gobis, 
Paulo Rossi, Paulo Magalhães, Adriano Couto de Barros, Yan de Almeida Prado, Elisie Houston, 
Benjamin Peret, André Dreyfus, Eugène Wessinger, o barão de Krusenstiern. Paulo Duarte. 
“Departamento de Cultura: vida e morte de Mário de Andrade”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São 
Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, nº 198, 1990, pp. 75-86. As notas seguintes referem-se à 
mesma fonte, salvo indicação contrária. 
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Este grupo, quando se reunia, discutia e construía “coisas” com a 

intenção de “que mais tarde” elas viessem a existir mesmo. E as “coisas” 

discutidas não ficavam restritas aos espaços destas reuniões. Elas eram 

divulgadas na grande imprensa e, portanto, atingiam um público mais amplo. 

Paulo Duarte lembrou-se do Diário Nacional, dizendo 

o jornal era meu, era do [Antonio Carlos] Couto [de Barros], 

era do Mário [de Andrade], era do Partido Democrático e era 

o nosso jornal. (p. 76) 

A intenção de conquistar parcelas de poder e disputar a hegemonia 

política do país também se fazia presente entre os propósitos destes 

intelectuais. Essa era uma das idéias que com certa freqüência animava as 

conversas e discussões que aconteciam naquelas reuniões noturnas. Os 

modernistas, que ali discutiam acaloradamente, tinham planos de realizar seus 

projetos de sociedade “numa organização brasileira de estudos de coisas 

brasileiras e de sonhos brasileiros”.  

Mas, como planos dessa ordem requeriam dinheiro para poderem 

ser concretizados, o grupo decidiu que um dia seria 

governo. Só para fazer tudo aquilo com dinheiro do governo. 

(p. 77) 

Mário de Andrade e Paulo Duarte, além de cultivarem amizade 

recíproca, faziam parte do Partido Democrático; o que significava que tinham 

projetos políticos comuns que, certamente, ajudou que se mantivessem unidos 

e a se reunir com regularidade durante aqueles anos todos. Assumir 

responsabilidades municipais na área da cultura, na cidade de São Paulo, pode 

ter sido uma estratégia, desses e dos demais intelectuais do grupo, dentro de 

um projeto político mais amplo. 

Paulo Duarte, em suas memórias, recorda-se dos passos que foram 

dados para a elaboração de um “anteprojeto”, que depois resultaria num 

“primeiro projeto” para a criação do Departamento de Cultura. Segundo seus 

relatos, o projeto foi composto com base em idéias, dados e informações 

fornecidos por Mário de Andrade e Fernando de Azevedo; além de 
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contribuições oferecidas por outras pessoas. A primeira versão do projeto, 

lembrou-se Paulo Duarte,  

... esboçava um sistema de parques infantis, e restauração e 

publicação de documentos históricos, teatros, bibliotecas. (p. 

78) 

Estas iniciativas foram tomadas ainda em setembro de 1934, poucos 

dias após a posse de Paulo Duarte no governo municipal, como assessor do 

prefeito Fabio Prado. Elas envolveram articulações e entendimentos entre 

pessoas desse grupo de intelectuais, dependeram de aprovação do prefeito 

Fábio Prado e, também, do governador do Estado de São Paulo Armando 

Sales de Oliveira, até que se configurasse o projeto definitivo. 

A possibilidade de criação do Departamento de Cultura se colocou 

objetivamente para esse grupo de intelectuais – formado por poetas, literatos, 

romancistas e jornalista – à partir da posse de Fábio da Silva Prado no governo 

municipal em 1934, por indicação de Armando de Sales Oliveira, interventor 

nomeado no ano anterior para o governo do Estado de São Paulo. 

Parte dos componentes desse grupo de intelectuais iria compor a 

equipe de governo de Fábio Prado. No entanto, inicialmente, apenas Paulo 

Duarte assumiu responsabilidades municipais como assessor do prefeito desde 

o primeiro momento de sua gestão.  

Posteriormente, Nicanor de Miranda – que mantinha vínculos com o 

Partido Comunista – assumiria a responsabilidade de conduzir os trabalhos da 

Divisão de Educação e Recreio; Rubens Borba ficaria com a tarefa de 

organizar uma Divisão de Bibliotecas; Sérgio Milliet responderia pela Divisão de 

Documentação Histórica e Social; e, caberia a Mário de Andrade assumir a 

direção do Departamento de Cultura, além de dirigir a Divisão de Expansão 

Cultural. 

A criação do Departamento de Cultura2 significou organizar a cultura 

administrativamente no âmbito do governo municipal. No entanto, isto não 

                                                 
2 O Departamento de Cultura foi criado, juntamente com cinco outros departamentos, quando da reforma 
administrativa realizada no início da administração do prefeito Fábio da Silva Prado, através do Ato nº 
768, de 10.01.1935; e, organizado pelo Ato nº 861, de 30.05.1938. 
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implicou que a atuação de seus dirigentes fosse pautada por uma relação 

burocrática de tipo hierárquica. 

Os responsáveis pelas diferentes divisões do Departamento de 

Cultura, como foi dito anteriormente, 

Não eram funcionários que não se conheciam e que cada 

um ia tocando sua divisão dependendo de um diretor e 

consultando o diretor.3

Rubens Borba de Morais, ao se recordar de sua atuação no na 

Divisão de Bibliotecas, diferentemente de caracterizá-la individualmente, incluiu 

os demais dirigentes do Departamento de Cultura, e afirmou sem titubear: 

Nós éramos políticos. 

Nas ações, nos projetos e nas práticas do Departamento de Cultura 

estão presentes muito do modo de pensar e de agir destes intelectuais 

modernistas, que propuseram esse projeto cultural e assumiram a sua direção 

no governo municipal de São Paulo, em meados da década de 1935.  

 

“Projetos diversos / cultura no singular” 

 

Há algumas idéias que são comuns a praticamente todas as 

atividades realizadas pelas divisões do Departamento de Cultura, embora se 

expressassem de modo diferente dependendo do assunto ou do setor do 

departamento a que elas se referiam.  

Buscando estabelecer vínculos com o município, os responsáveis 

pelo Departamento de Cultura, em diversos momentos de sua atuação, 

estabeleceram relações entre os mais variados aspectos da cidade e da 

cultura, como forma de potencializar iniciativas pontuais que, a princípio, 

respondiam a propósitos específicos, tais como: palestras e discursos 

                                                 
3 Margarida Cintra Godinho. “O Departamento de Cultura: um sonho que não se realizou 
completamente”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 
nº 198, 1990, pp. 10-22. 
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proferidos em determinadas ocasiões e circunstâncias e com objetivos e 

motivações diversas, ou se referiam a estudos temáticos. 

O mesmo ocorria, também, com outras falas de pessoas de fora do 

governo – jornalistas, acadêmicos, médicos, por exemplo - que apoiavam e 

buscavam contribuir para a repercussão das idéias e concepções culturais que 

norteavam as atividades do Departamento de Cultura e de suas divisões 

administrativas. 

Muito das atividades do Departamento de Cultura foram registradas 

na Revista do Arquivo Municipal4, que teve seu projeto editorial reformulado de 

modo a divulgar as iniciativas que os dirigentes culturais das diversas divisões 

administrativas estavam levando adiante. A própria Revista era um instrumento 

de cultura dos planos dos intelectuais modernistas, tanto que ela era distribuída 

pelo Brasil inteiro, para instituições culturais e de ensino, tais como o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro; além de ser também divulgada no exterior.  

Nos registros publicados na Revista do Arquivo Municipal são 

constantes as afirmações dos dirigentes do Departamento de Cultura quanto 

ao caráter inovador e exemplar das ações culturais que estavam sendo 

realizadas na cidade de São Paulo, bem como das bases científicas que lhes 

davam fundamento. De modo um pouco mais esparso, mas nem por isto 

                                                 
4 Desde sua primeira edição, em junho de 1934, e durante toda a sua existência, a publicação da Revista 
do Arquivo Municipal tem sido uma constante, embora registre algumas interrupções. Inicialmente ela 
contou com edições de periodicidade mensal, tendo crescido quanto à sua composição em termos de 
seções, de volume e de diversificação de suas matérias, sobretudo no período do Departamento de 
Cultura, quando a Revista foi transformada em órgão oficial de suas realizações. A partir dos anos 
quarenta a periodicidade de sua publicação passou a apresentar uma irregularidade, tendo a revista vindo 
a público em espaços de tempo que variou em torno de um a três meses. Nos anos cinqüenta e sessenta 
sua divulgação seria ainda mais irregular, implicando menor número de volumes editados, como ocorreu 
com a publicação de um único volume correspondendo ao período de abril de 1961 a dezembro de 1966. 
Sua publicação decresceu significativamente durante o regime militar, e a partir dos anos setenta ela 
passaria a ser editada anualmente. Esta periodicidade perdurou até o ano de 2001, ano de sua edição de nº 
201, que, a exemplo de outras oportunidades anteriores, consistiu em um volume índice de todos os 
números anteriores. A primeira interrupção da publicação da Revista do Arquivo Municipal ocorreu nos 
anos oitenta, já no período de existência da Secretaria Municipal de Cultura, por cinco anos não 
consecutivos. Depois de quase meio século de existência da Revista do Arquivo Municipal, sua 
publicação era interrompida em 1983 e novamente em 1985, período em que, contraditoriamente a cidade 
conheceu uma certa efervescência cultural, dentro de um quadro geral de movimentação política e de 
lutas pelo fim da ditadura militar e pela conquista do Estado de Direito e de liberdade democrática. Nova 
ausência de publicação ocorreria entre os anos de 1987 a 1989. A Revista do Arquivo Municipal voltou a 
ser publicada em 1990, com a reedição do volume 106, publicado em 1946 como lembrança pelos 45 
anos da morte de Mário de Andrade, seguida de outras publicações até o ano de 1992. Ela sofreria nova 
interrupção entre os anos de 1993 a 2000. O volume mais recente de sua publicação é o de nº203, do ano 
de 2004. 
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menos significativo, eram feitas referências atribuindo ao governo municipal 

responsabilidades no sentido de proteger e subsidiar a produção cultural ou 

mesmo de promover a elevação cultural da cidade de São Paulo. 

Outras vezes, era pela fala de políticos e personalidades e/ou de 

instituições de fora do governo, mas não exclusivamente, que as atividades 

realizadas pelo Departamento de Cultura eram repercutidas na cidade 

paulistana.  

Várias dessas manifestações, em diferentes oportunidades, eram 

feitas em tom de elogio, ou buscavam enaltecer e destacar a pertinência e as 

qualidades das atividades e iniciativas do Departamento de Cultura; algumas 

vezes associando-as a figura do Prefeito Fabio Prado e ao governo municipal. 

Mas, também, havia outras falas cujo intuito declarado era o de prestar 

esclarecimentos a críticas que eram dirigidas ao Departamento de Cultura. 

A recorrência de alguns temas é indicativa da importância que os 

mesmos tiveram enquanto norteadores do fazer do Departamento de Cultura. 

Nesse sentido, a questão da cultura se manifestou como uma problemática que 

foi entendida e enfrentada de diferentes formas. Ela foi motivo de avaliação 

constante, por parte dos dirigentes desse departamento, em relação a vários 

de seus aspectos. De modo geral, os aspectos relacionados às artes foram 

qualificados como “precários” e associados à idéia de que caberia aos “poderes 

públicos” a responsabilidade por essa situação. 

Mário de Andrade, apontando os problemas da cultura, diria: 

Porque não é apenas a cultura que anda desnorteada por aí, 

antes a reação moral diante dos problemas da cultura é que 

ainda não se elevou nada; anda réptil, viscosa, preguicenta, 

envenenando tudo.5

E indicava a necessidade de haver alguma ação por parte do 

governo como forma de proteger a cultura: 

Sem o alicerce duma proteção oficial os conservatórios, as 

orquestras, os corais, os conjuntos de câmara, a 

                                                 
5 Mário de Andrade. “Cultura Musical”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de 
Cultura e de Recreação, nº 26, agosto de 1936, pp. 77. 

 59



composição permanente, ainda não poderão existir entre 

nós. (...) 

Nesta contingência, esperar que a sustentação da música 

nasça da riqueza particular é o mesmo que deixar a 

herdeiros, a esperança. Nós só podemos realmente contar 

com as iniciativas oficiais. (pp. 80-1) 

A preocupação com a cultura também esteve relacionada a 

atividades desenvolvidas nos parques infantis, tanto como responsabilidade do 

governo municipal quanto em relação ao papel que este teria a cumprir nas 

questões voltadas para a educação recreativa. Mário de Andrade, 

demonstrando sua confiança na ação cultural do governo municipal, dizia 

Os filhos de operários “já não querem outra vida, senão esta 

que o governo lhes dá em lenta e eficiente obra de educação 

social”. (...)  

De fato, para os filhos de operários de São Paulo, são 

pedaços de céu os parques que o Departamento de Cultura 

oferece.6

A cultura também foi tratada no âmbito das atividades culturais 

desenvolvidas no Teatro Municipal, onde ocorreu parte das atividades do 

“Primeiro Congresso Brasileiro de Numismática”, realizado na cidade de São 

Paulo em março de 1936, empreendido pela Sociedade Brasileira de 

Numismática e que teve o historiador Affonso E. Taunay como responsável 

pela sua Comissão Central Organizadora. Essa atividade parece ter 

surpreendido o próprio Departamento de Cultura pelo interesse que ela 

despertou:  

Não se havia imaginado fosse tão grande em nosso país o 

número dos que se interessam por esse gênero de cultura. A 

exposição aliás, esteve de molde a atrair a atenção até 

mesmo dos leigos, pela variedade e pelo número de 

                                                 
6 Dr. Waldemar de Oliveira. “Uma opinião nacional...”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 35, maio de 1937, pp. 272-4. 
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exemplares de moedas e medalhas antigas ali 

apresentadas. 7

O Departamento de Cultura pensou a cultura, ainda, relacionada às 

idéias de “elite”, “popular”, “povo” e “folclore”: 

Ao passo que um instituto criado e defendido 

financeiramente pelo Governo, conformado pelas exigências 

culturais da vida universitária, se destinará fatalmente à 

formação das elites técnicas, das elites didáticas, dos 

compositores e alta virtuosidade. E poderá forçar as portas 

ainda apenas entreabertas para nós, das expressões 

coletivas da música. E assim definido o instituto universitário 

em crisol selecionador das elites, esta nossa casa [o 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo] se definirá 

milhormente em sua finalidade primeira de vulgarizadora da 

música no povo, esta finalidade igualmente virtuosa em que 

a não compreendem e atacam os enfastiados do endêmico 

diletantismo nacional.8

Mário de Andrade referindo-se a um convite que o Departamento de 

Cultura havia recebido, para participar de um Congresso Internacional de 

Folclore, assinalava que:  

de acordo com a Sociedade de Etnografia e Folclore, 

fundada recentemente sob seus auspícios e prestigiada 

pelos mais ilustres nome da Etnografia paulista, [o 

Departamento de Cultura] resolveu estabelecer 

imediatamente três ou quatro cartas geográficas de certos 

costumes populares do nosso Estado, por ser a cartografia 

folclórica o assunto especializado do congresso.9

                                                 
7 “Primeiro Congresso Brasileiro de Numismática”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 21, março de 1936, pp. 179-80.  
8 “Cultura Musical”, op. cit., p. 83. 
9 Mário de Andrade. “Congresso Internacional de Folclore. A participação da Sociedade de Etnografia e 
Folclore”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 34, 
abril de 1937, pp. 201-8. 

 61



Aliás, esta idéia de que é preciso ter/fazer tal ou qual coisa porque 

outras cidades e países as têm/fazem, foi um tipo de argumento 

constantemente utilizado em associação a iniciativas adotadas pelo 

departamento, dando a impressão de que as mesmas seriam um sucedâneo 

para o “desequilíbrio” que, no entender dos dirigentes do Departamento de 

Cultura, caracterizava a cidade de São Paulo. Este tipo de argumento seria 

associado a várias situações que foram enfrentadas pelos dirigentes da cultura, 

por vezes adquirindo um cunho legitimador de suas iniciativas.  

O Dr. João de Deus, médico sanitarista responsável pelos parques 

infantis, manifestava sua crença no saber dos institutos de dietética dos velhos 

países como referência para superação dos problemas de alimentação 

verificados entre as crianças. Dizia ele: 

Como e quando procurar corrigir as falhas apresentadas 

pela distribuição de alimentos nos parques é questão que 

também exige da educadora sanitária conhecimentos 

especializados e, como prova de sua relevância, aí estão os 

vários Institutos de dietética de velhos países a afirmar a 

importância do problema que se apresenta multiforme em 

todo o mundo.10

Outra questão que foi uma preocupação constante entre os 

dirigentes do Departamento de Cultura, diz respeito à idéia de progresso. Esta 

idéia tanto esteve associada às artes, como também ao pensamento científico; 

ambos, de diferentes formas, como fatores de progresso: 

Higiene da raça, evolução da puericultura, infância e eugenia 

são assuntos que falam, no progresso pela ciência nestes 

últimos tempos, em favor das novas gerações. (p. 38) 

Algumas idéias associadas à cidade de São Paulo diziam respeito à 

uma dada concepção quanto ao seu desenvolvimento histórico e social e ao 

caráter inovador atribuído à criação do Departamento de Cultura e às suas 

iniciativas culturais. 

                                                 
10 Dr. João de Deus Bueno dos Reis. “Análise dos Programas para o concurso de educadoras sanitárias de 
Parques Infantis”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de 
Recreação, nº 32, fevereiro de 1937, pp. 35-40. 
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Mário de Andrade, em discurso comemorativo do aniversário da 

cidade, em janeiro de 1936, afirmava ser São Paulo uma “cidade velhíssima”, 

que até aquele momento vivido “quase sempre do seu presente”; porém, dizia 

que em relação à sua idade ela poderia ser considera “apenas recém-nascida”: 

Não foi propriamente um engano, uma “ilusão americana” 

essa falta de paciência moral que designou para destino das 

cidades da América o viver exclusivo do presente. Foi antes 

uma necessidade violenta de termos chegado tarde por 

demais numa civilização já feita. E disso veio o enorme 

desequilíbrio. (...) São Paulo sempre foi uma cidade 

incompleta, desprovida daquele totalismo civil, que torna os 

grandes centros da civilização européia, conglomerados 

polimorfos, donde irradia e para os quais chega sempre, não 

tal ou qual manifestação especializada da atividade humana, 

mas o homem em toda a sua inenarrável grandeza. 11

O Departamento de Cultura assumia a tarefa de pôr fim ao 

desequilíbrio existente na cidade de São Paulo em relação aos “grandes 

centros da civilização européia”. Esse era o tom da fala de Mário de Andrade 

ao anunciar que 

Hoje, aniversariante, com os ouvidos do Brasil à escuta da 

sua voz, São Paulo escolhe o mais novo de seus 

organismos culturais para anunciar à terra natal que este 

desequilíbrio está acabando e que isto se dará pelo 

completamento da cultura do espírito. Agora São Paulo não 

é mais um mercado comercial predominante como foi um 

dia, não é mais um reduto de independências nacionais 

como noutros avatares de seu destino, não é mais uma fonte 

de advogados apenas, nem muito menos dormita 

saudosisticamente embevecida pela função histórica das 

bandeiras do passado. São Paulo é sempre uma fonte sim, 

                                                 
11 Mário de Andrade. “Dia de São Paulo”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento 
de Cultura e de Recreação, nº 19, janeiro de 1936, pp. 271-4. Discurso irradiado na Hora do Brasil 
comemorativa do dia da fundação de São Paulo. 
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porém livre de especializações de emergência, fonte, fonte 

grande apenas, fonte total que pretende ser uma das 

reservas mais totalizadas do país.(pp. 272-3) 

Estas questões eram assumidas como uma tarefa pelos intelectuais 

e dirigentes culturais no desempenho de suas responsabilidades públicas. 

Nessa perspectiva, para o Departamento de Cultura tratava-se de encontrar as 

formas para a superação do desequilíbrio cultural que havia caracterizado a 

vida da cidade até então, fazendo com que a cidade voltasse a ter vida: 

A grande cidade, até hoje indestinada em seus tão 

diferentes destinos, está por fim consciente da sua 

maravilhosa predestinação. (...) São Paulo de Piratininga, a 

mais primorosa criatura dos Paulistas, renascida e festiva, 

glorifica o Brasil na volúpia de ser dele uma das forças mais 

perfeitas e uma das fontes mais fecundas. 12

O Departamento de Cultura, por sua vez, ao ser qualificado como 

uma “novidade”, ganhava um lugar de destaque à altura das responsabilidades 

que o projeto político e cultural, que aos poucos ia se delineando, reservava 

para a cidade de São Paulo. 

O Departamento de Cultura de São Paulo é uma novidade 

mesmo em São Paulo, sempre tão na dianteira do Brasil. 

Mas não é novidade nos Estados Unidos e em alguns 

países, principalmente, os nórdicos, da Europa... 

Às iniciativas inovadoras do Departamento de Cultura, aliavam-se a 

“infatigável atividade remodeladora” da administração Fabio Prado, fazendo 

coincidir os destinos da cidade e do país: 

Percorrendo a cidade que sua Prefeitura revolve, alinha, 

calça, distende em avenidas, furando túneis, traçando o 

futuro, com a consciência, e a solução adequada pelo 

                                                 
12 “O Departamento de Cultura de São Paulo”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 30, Seção Noticiário, dezembro de 1936, pp. 262-6. No 
corpo deste artigo acha-se transcrito aqueles que foram considerados “os trechos mais importantes” de 
uma carta que o professor Afrânio Peixoto enviara a “um amigo da imprensa”, com impressões elogiosas 
aos “fatos” e “obras” do Departamento de Cultura. Assim, fazendo uso da “palavra de uma autoridade 
consagrada” registrava-se “um julgamento que honra a administração atual da Prefeitura de São Paulo”. 
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estudo; (...) vendo entre os homens afanados que vão a 

“business”, mulheres elegantes que vão às compras, as 

crianças fortes que vão à escola, ou aos “playgrounds”... – 

uma grande esperança me fez bater o coração. O Brasil, 

graças a São Paulo, será todo assim amanhã... 

O Brasil todo será exaltado... São Paulo começa na 

dianteira, caminho da terra futura da promissão. Exemplo de 

emulação, imitação, sugestão.(p. 266) 

As constantes afirmações do caráter inovador do Departamento de 

Cultura e das iniciativas de seus diferentes setores administrativos, à medida 

que se apresentavam de maneira indiferenciada do conjunto da vida da cidade 

de São Paulo, revelam a intenção de fazê-los servir de exemplo a ser seguido 

por outros municípios do país, ou mesmo para outros países. 

Nicanor Miranda, chefe da Divisão de Educação e Recreio, tinha em 

mente proporcionar incentivos para que o sistema educativo dos parques 

infantis: 

seja largamente difundido e procurará fazer com que as 

municipalidades do interior organizem, também, serviço 

idêntico de forma a não realizar-se uma atividade 

circunscrita a uma cidade, e portanto unilateral, e sim uma 

atividade completa e por conseguinte pertinente, se possível, 

a todos os municípios do pais (...).13

Na opinião de um ex-chefe da Higiene Escolar de Recife, os 

processos de educação social, aplicados nos parques infantis da cidade de 

São Paulo, estariam realizando  

... uma obra sem similar na América do Sul. O que são 

esses “parques de recreio”, não os têm as melhores capitais 

do nosso continente. Não são os parques de ginástica de 

Buenos Aires. Muito menos os “rincõnes” de Montevidéo. O 

mecanismo do seu funcionamento é o mais interessante (...) 

                                                 
13 Nicanor Miranda. “Plano inicial da Seção de Parques Infantis”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São 
Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 21, março de 1936, p. 95-8. 
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e bom seria que por todo o nosso país, desamparado de 

semelhantes iniciativas sociais, pudessem os “parques de 

recreio” da capital bandeirante multiplicar-se de modo a 

concorrer, com os governos, aos mesmos propósitos de 

educação assim sanitária como social.14

Horace B. Davis, relator de uma pesquisa realizada pela Seção de 

Documentação Social e Estatística, da Divisão de Documentação Histórica e 

Social, registrava que, ao que parecia, aquela “era a primeira pesquisa sobre 

operários da cidade de São Paulo”.15

Nas apreciações de outra pesquisa, desta mesma divisão, Nicanor 

Miranda, chefe da Divisão de Educação e Recreio, colocava em destaque o 

“método” então utilizado no intuito de se “encontrar modos de vida social” 

presentes na cidade de São Paulo, filiando-o ao pensamento científico norte-

americano: 

Aplicou-se pela primeira vez este processo de estudo dos 

problemas sociais urbanos na cidade de Columbus, no 

Estado de Ohio, nos Estados Unidos da América do Norte, 

aproximadamente há 15 anos. Desde então tem sido 

empregado em Nova York, Chicago e numerosas outras 

cidades norte-americanas. Parece-nos que ainda não foi 

posto em prática na América do Sul. Portanto, se o plano do 

Departamento de Cultura for levado a bom termo, São Paulo 

será a primeira cidade latino-americana a aplicar uma das 

mais novas técnicas da sociologia ao estudo dos seus 

problemas.16

Já, a fala de um vereador da cidade sugere que não se tratava 

apenas de fazer com que as atividades do Departamento de Cultura e do 

governo municipal servissem de exemplo para o país, antes se tratava de não 

perder a posição que a Capital paulista ocupava na federação: 
                                                 
14 “Uma opinião nacional...”, op. cit., p. 272. 
15 Horace B. Davis. “Padrão de vida dos operários da cidade de São Paulo”. Em: Revista do Arquivo 
Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº13, agosto de 1935, p. 113-66. 
16 Nicanor Miranda. “Projeto de Pesquisa da Densidade e Distribuição da População da Capital de São 
Paulo – Apreciações Gerais sobre o escopo da pesquisa”. Em Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 19, maio de 1936, p. 179-219. 
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São Paulo, que tem tido iniciativas brilhantes, é natural que queira 

conservar sempre a primazia nas grandes iniciativas do nosso querido Brasil.17

Nos diversos projetos e ações desenvolvidos pelo Departamento de 

Cultura está presente uma concepção de cultura pensada no singular. É uma 

visão de cultura totalizante, porque o tempo todo eles estavam pensando em 

São Paulo como modelo para o Brasil. Nesse sentido, estava presente no 

pensamento e nas práticas dos modernistas a idéia de brasilidade. 

Agora, diferentemente do modo como a cultura foi entendida no 

início do século XX, quando da criação do Teatro Municipal de São Paulo, não 

se tratava mais de copiar ou trazer a cultura da Europa para implanta-la aqui; 

de outro modo, os modernistas queriam conhecer o que tinha no Brasil, a sua 

cultura, o seu modo de viver. Mas, ao mesmo tempo, tinham a idéia de que o 

Brasil havia chegado tarde na civilização, que a cidade de São Paulo tinha 

experiências presentes, mas não tinha passado; São Paulo era antiga, mas ao 

mesmo tempo não era.  

Nesse modo de pensar a cultura e a cidade prevalece a idéia do 

“nacional” ou da “brasilidade”, elementos que homogeneízam e apagam as 

diferenças e os conflitos. O povo –o operário, que aparece como categoria 

sociológica – era beneficiário das ações do Departamento de Cultura. Daí a 

idéia de que caberia ao Departamento de Cultura, como órgão público, levar 

cultura ao povo. E isso seria feito por intermédio das suas diferentes divisões , 

que a partir de suas atribuições específicas iriam traduzir essas idéias no seu 

fazer cultural para a cidade de São Paulo. 

 

“Decisões tomadas conjuntamente” 

 

Os dirigentes do Departamento de Cultura mantiveram, em seu 

cotidiano de trabalho, um tipo de prática que se caracterizou pela tomada de 

decisões em conjunto, com relação as diferentes iniciativas culturais por eles 

adotadas. 

                                                 
17 Dr. Antonio Vicente de Azevedo. “Pela Cultura”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 28, dezembro de 1936, pp. 287-306. 
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A memória de Paulo Duarte e a de Rubens Borba de Morais 

coincidem ao lembrarem do modo como enfrentaram as questões de trabalho. 

Dizem eles, respectivamente: 

Para todos os problemas do Departamento nos 

consultávamos. De boca, pelo telefone, recadinhos curtos 

(...).18

E nós discutíamos nossos projetos em conjunto, nós nos 

reuníamos quase que diariamente. (...) pra ver o que se fazia 

e discutíamos todos os programa, todos os projetos, todas 

as realizações, nós sempre discutíamos em conjunto com 

muita franqueza, com muita lealdade, muita brincadeira.19

Este modo de lidar com os trabalhos, por um lado, significava 

compartilhar responsabilidades e se apoiar “integralmente”, mesmo que a 

iniciativa tivesse partido de apenas um dos dirigentes do Departamento de 

Cultura. Por outro lado, de reunir, de discutir e de estar sempre avaliando a 

própria prática do departamento, permitia que fossem configurando um plano 

de ação cultural com propósitos comuns a ser traduzido pelas iniciativas de 

cada uma das divisões administrativas. 

No entanto, embora discutissem “em conjunto”,  

A decisão final tinha que sair da Prefeitura, do Prefeito 

[Fabio Prado]. (p. 14) 

Também neste caso, não se tratava de uma relação hierárquica 

pautada na autoridade do cargo. De outro modo, o prefeito assumir as 

responsabilidades pela “decisão final” liga-se ao fato de que o Departamento 

de Cultura era diretamente subordinado ao gabinete da prefeitura. Mas ao 

mesmo tempo, revela o grau de entrosamento e articulação política então 

existente entre os dirigentes destas duas instâncias organizativas do governo 

municipal. 

 

                                                 
18 Paulo Duarte. “Departamento de Cultura: vida e morte de Mário de Andrade”. Em: Revista do Arquivo 
Municipal. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, nº 198, 1990, p. 81. 
19 “O Departamento de Cultura: um sonho que não se realizou completamente”. op. cit., p. 14. 
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“Ação educativa em comum” 

 

O Departamento de Cultura instituiu, a partir de setembro de 1935, a 

prática de realização de concursos anuais sobre assuntos de história, de artes 

dramáticas, de música, de dança e de literatura. Desta data até fevereiro de 

1937 foram divulgados os editais dos concursos20 promovidos pelo 

Departamento de Cultura, através de sua diretoria, bem como pelas divisões de 

Documentação Histórica e Social, de Bibliotecas, de Expansão Cultural e por 

sua Seção de Teatros e Cinema. 

Cada uma das divisões realizou concursos culturais de acordo com 

o seu perfil e propósito cultural. As características gerais, presentes no 

conjunto dos editais, revelam que houve uma orientação geral norteando o 

desenvolvimento destas atividades, o que dava uma certa organicidade ao 

próprio departamento. 

Os concursos foram abertos à participação de escritores nacionais e 

estrangeiros ou naturalizados. As obras concorrentes, em se tratando de 

produção de textos, deveriam ser inéditas, originais e escritas na língua do 

país. Seriam conferidos prêmios em dinheiro aos autores das obras 

classificadas em primeiros lugares. 

Um outro critério estabelecido pelos editais, que também variou em 

razão da natureza do concurso, foi o tratamento dispensado pelo 

Departamento de Cultura às primeiras obras classificadas: comprometia-se em 

publicar as obras na Revista do Arquivo Municipal21; definia que a Prefeitura 

Municipal ficaria “com os direitos autorais e de publicação dos três primeiros 

milheiros das obras premiadas”22; ou que o Departamento de Cultura ficaria 

                                                 
20 Os editais dos concursos foram publicados em vários números da Revista do Arquivo Municipal, no 
período compreendido entre setembro de 1935 e abril de 1937. Alguns deles, repetidos com pequenas 
diferenças de dias em relação ao período de início e término das inscrições, porém mantendo os mesmos 
temas; outros aparecem com temas agrupados num mesmo edital. Considerando que os concursos tinham 
periodicidade anual, podemos supor tratar-se de estratégia de divulgação dos mesmos. 
21 Sergio Milliet da Costa e Silva. “O Concurso Histórico instituído pelo Departamento de Cultura”. Em: 
Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº19, janeiro de 
1936, pp. 173-6.  
22 Rubens Borba de Moraes. “Concurso de um livro sobre o Brasil e outro sobre São Paulo”. Em: Revista 
do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 20, fevereiro de 1936, pp. 
210-1. 
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“provisoriamente de posse” das peças teatrais premiadas, reservando-se “o 

direito à primeira representação” das mesmas, além de publicá-las “ainda 

inéditas”23, ou que ele ficaria com a “propriedade” das partituras das peças 

premiadas, cabendo-lhe também “o direito de primeira execução”24, embora 

reconhecendo que “a propriedade artística e direitos autorais” 25 caberia aos 

seus autores. 

Nos casos das publicações na Revista do Arquivo Municipal ficava 

estabelecido que aos autores premiados e/ou classificados seria oferecido uma 

“separata” de quantidade variável de exemplares da revista em cujo número 

fossem publicados os seus trabalhos. 

Com o propósito de avaliar o “valor” dos trabalhos, caberia ao 

Departamento de Cultura indicar os nomes de intelectuais “paulistas” ou 

“brasileiros” ou dos “membros” que comporiam a comissão julgadora. Esta, por 

sua vez, teria por atribuição “classificar ou não os trabalhos” dos concorrentes 

inscritos no concurso, bem como “apresentar o resultado do julgamento” e a 

distribuição dos prêmios dentro dos prazos estabelecidos para cada 

concurso.26 Em três dos editais de divulgação dos concursos, dois de 1936 e 

um de 1937, consta que o autor premiado em 1º lugar seria “membro nato” do 

concurso de mesmo gênero que se realizasse no ano seguinte.  

Também em relação ao montante dos prêmios em dinheiro, a serem 

distribuídos às obras classificadas, houve variações e alterações de valores e 

de seus critérios de distribuição, ao longo do tempo em que os concursos 

foram realizados.  

Inicialmente, no período de setembro de 1935 a fevereiro de 1937, 

os prêmios conferidos, em geral aos três primeiros lugares dos trabalhos 
                                                 
23 Mário de Andrade. “Concurso dum drama e duma comédia”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São 
Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 20, fevereiro de 1936, pp. 208-9. 
24 Mário de Andrade. “Concurso duma suíte para banda”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 20, fevereiro de 1936, pp. 211-2. 
25 Mário de Andrade. “Concurso de composições musicais”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São 
Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 20, fevereiro de 1936, pp. 212-3. 
26 As comissões julgadoras dos trabalhos variaram quanto ao número de componentes, bem como quanto 
a origem de seus membros. No caso dos concursos de peças teatrais, por exemplo, o júri seria constituído 
pelo conselho técnico da Divisão de Expansão Cultural, ou por “três intelectuais brasileiros”. Cf. 
“Concurso dum drama e duma comédia”, op. cit. Já no caso do “concurso sobre assunto histórico, 
referente à Cidade ou ao Estado de São Paulo, a comissão julgadora foi composta por cinco intelectuais 
paulistas; eram eles: Alcântara Machado, Djalma Forjaz, Fernando Azevedo, Paulo Prado e Plínio 
Ayrosa. Cf. “Concurso Histórico instituído pelo Departamento de Cultura”, op. cit., p. 175. 
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classificados, perfaziam o total de 10:000$000 e de 7:000$000, para cada 

concurso, em valores não desdobráveis.  

No entanto, num concurso realizado em 1937, embora o montante 

da premiação em dinheiro tenha se mantido em 10:000$000, buscou-se 

otimizar os recursos orçamentários, já que os valores seriam desdobrados 

entre dois colocados para cada uma das três primeiras classificações. Mas, ao 

mesmo tempo, instituía-se “a título de estímulo” um prêmio de 200$000 aos 

demais trabalhos que fossem classificados.27

O primeiro destes concursos foi promovido pela Divisão de 

Documentação Histórica e Social. Em edital de 24 de setembro de 1935, Sergio 

Milliet da Costa e Silva, comunicava que o Departamento de Cultura havia 

instituído uma prática de realização de concursos e estavam abertas as 

inscrições para um “concurso sobre assunto histórico referente à Cidade ou ao 

Estado de São Paulo”28. O prazo estabelecido para a entrega dos trabalhos 

concorrentes iria até o final de dezembro daquele ano.  

Já em março do ano seguinte eram abertas as inscrições para o 

segundo concurso histórico, sobre o tema “biografia de personagem da história 

de São Paulo”29, porém definindo um prazo mais elástico aos interessados em 

nele se inscrever, mas também fixado para se encerrar no mês de dezembro. 

Esta medida, certamente, buscou corresponder à periodicidade anual que 

havia sido estabelecida, quando do lançamento do primeiro dos editais, para os 

concursos. 

Num e noutro caso, o caráter histórico dos referidos concursos 

ficaria por conta do critério de tempo a ser observado no desenvolvimento dos 

temas, isto é, “mais de 30 anos”. Este mesmo critério também seria utilizado 

para concursos temáticos das outras divisões administrativas do Departamento 

de Cultura.  

Ao primeiro concurso concorreram dezesseis trabalhos, o que foi 

considerado por Sergio Milliet, “um êxito completo”, tendo o mesmo revelado 

                                                 
27 Sergio Milliet da Costa e Silva. “Concurso de Trabalho Histórico”. Em: Revista do Arquivo Municipal. 
São Paulo: Departamento de Cultura e Recreação, nº 33, abril de 1937, pp. 171-2. 
28 “O Concurso Histórico instituído pelo Departamento de Cultura”. op. cit., p. 174. 
29 “O segundo concurso histórico do Departamento de Cultura”. op. cit., p. 172. 
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“toda uma plêiade pujante de novos historiadores”. Entre os premiados 

constam os nomes de Serafim Leite, Afonso E. Taunay, Batista Pereira e Omar 

Simões Magro.  

Visando facilitar o julgamento dos trabalhos que concorreriam ao 

segundo concurso histórico, por sugestão da comissão julgadora, ficou definido 

“a maneira como ele deveria ser tratado”: uma biografia histórica de um 

“paulista ilustre” que tivesse influído em nossa história.  

A Divisão de Documentação Histórica e Social realizou dois outros 

concursos históricos. Com inscrições abertas no início do ano de 1937, um 

deles repetia o tema uma “Biografia de um personagem, da história de São 

Paulo, falecido há mais de trinta anos” e outro sobre a “Situação Histórica de 

São Paulo no Século XVIII”.30  

A Divisão de Bibliotecas, por sua vez, realizou dois concursos, 

ambos abertos ao público em fevereiro de 1936. Tratava-se de concursos de 

livros que seriam destinados a leitura de público adulto e infantil.  

O edital que estabelecia as condições do “concurso de um livro para 

crianças”31, com idades entre seis e dez anos, não fazia qualquer referência ao 

tema a ser tratado, apenas definindo que a obra deveria ser ilustrada e 

constituída de narrativa única ou de série de contos. Dele só poderiam 

participar escritores brasileiros natos ou naturalizados.  

Já em relação ao concurso de dois livros para leitura de público 

adulto, era lembrado que as obras deveriam “ter caráter de vulgarização a bem 

servirem às populações proletárias das Bibliotecas Populares Circulantes”; 

assim como, deveriam “ser acompanhadas de farta documentação gráfica e 

fotográfica”. 

Poderiam concorrer escritores nacionais ou estrangeiros, desde que 

as obras fossem escritas na língua do país. Embora sua regulamentação não 

definisse os temas a serem tratados, ficava estabelecido que ambas as obras 

deveriam “constituir sínteses completas de seus respectivos assuntos, 

contendo tudo o que um indivíduo de ainda pequena cultura deva saber sobre 
                                                 
30 “Concurso de Trabalho Histórico”. op. cit. 
31 “Concurso de um livro para crianças”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de 
Cultura e de Recreação, nº 20, fevereiro de 1936, pp. 209-10. 
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o ‘Brasil’ e sobre ‘São Paulo’ em todos os domínios do conhecimento e da 

atividade humana,32 o que mostra a preocupação em contribuir para a elevação 

do nível cultural da população menos favorecida. 

A diretoria do Departamento de Cultura promoveu a realização de 

três concursos, todos abertos em meados de fevereiro de 1937, sendo dois de 

música e um de teatro, cujas condições definidas demonstram a preocupação 

em colocar em destaque idéias relacionadas aos termos nacional e brasileiro.  

As obras concorrentes ao “concurso de peça instrumental” deveriam 

“se inspirar nos caracteres, tendências e processos da música nacional”, para 

serem executados por “pequena orquestra de 10 a 15 instrumentos já 

nacionalizados, inspirada nas composições instrumentais dos ‘choros’”.33  

Tendo como referência as “tendências e processos da peça coral 

nacional”, as obras de “peça coral”34 deveriam ser “compostas sobre poesias 

ou estrofes soltas, extraídas da ‘Sátira’ de Gregório de Matos”. Não só o 

assunto era definido pelo regulamento deste concurso, como também a edição 

da obra a ser consultada pelos seus concorrentes: a da Academia Brasileira de 

Letras, volumes 4º e 5º. No caso do concurso de “peças dramáticas”35 – sendo 

um de drama e outro de comédia – ficava estipulado que as respectivas peças 

teatrais deveriam “sempre girar em torno de problemas sociais brasileiros”.  

Aos autores premiados nestes concursos caberia “a propriedade e 

direitos autorais de suas obras”, porém só após à sua primeira ´execução” ou 

“representação” pelo Departamento de Cultura.  

Pela Divisão de Expansão Cultural, também sob a direção de Mário 

de Andrade, foram realizados três concursos. Com inscrições abertas em 

janeiro e março de 1936, eles versariam sobre música, peça teatral e dança, 

este último promovido pela sua Seção de Teatros e Cinemas. 

                                                 
32 Rubens Borba de Moraes. “Concurso de um livro sobre o Brasil e outro sobre São Paulo”. Em: Revista 
do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 20, fevereiro de 1936, pp. 
210-11. Grifos meus.  
33 Mário de Andrade. “Concurso de Peça Instrumental”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 32, fevereiro de 1937, p. 131. 
34 Mário de Andrade. “Concurso de Peça Coral”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e Recreação, nº 32, fevereiro de 1937, p. 132. 
35 Mário de Andrade. “Concurso de Peças Dramáticas”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 32, fevereiro de 1937, p. 134. 
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Os critérios estabelecidos ao concurso de uma suíte para banda 

definiam que a mesma deveria conter “uma série de danças populares 

nacionais, cujos temas serão de preferência colhidos no folclore musical 

brasileiro”36.  

Já as peças de composições musicais sobre “uma temática de livre 

invenção do próprio compositor” – uma para sinfônica e outra para quarteto de 

cordas – deveriam “se inspirar nos caracteres, tendências e processos 

rítmicos-melódicos da música nacional brasileira”, porém sem que fossem 

“utilizados temas colhidos diretamente de folclore musical brasileiro.”37

Por fim, o concurso de peças teatrais – uma dramática e outra 

comédia ou sátira – definia que o assunto da peça dramática deveria “de 

qualquer forma girar em torno dos problemas sociais provocados pela crise 

econômica do café em 1929”, enquanto que o da comédia deveria “de qualquer 

forma criticar ou mesmo satirizar, a paixão desordenada da mocidade, pelos 

esportes, em detrimento da cultural intelectual.”38

Nos vários concursos realizados pelo Departamento de Cultura 

esteve presente a idéia de educar o povo a pensar, a conhecer sua história e a 

representá-la através da literatura, da música ou do teatro. 

 

“Recreio para educar o corpo” 

 

Segundo Nicanor Miranda, Chefe da Divisão de Educação e Recreio 

do Departamento de Cultura, foi a “organização técnica do serviço” que os teria 

obrigado a “traçar um plano de trabalho” que lhes servisse de “lema e que ao 

mesmo tempo adjetivasse as determinações substantivas da lei”. 

Assim, em março de 1936 era divulgado o “Plano inicial da Seção de 

Parques Infantis”39, apresentando a definição de Parque Infantil, sua finalidade 

e a concepção de trabalho e das ações que deveriam ser seguidas pela Seção 

                                                 
36 Mário de Andrade. “Concurso duma suíte para banda”. op. cit., pp. 211-2. 
37 Mário de Andrade. “Concurso de composições musicais”. op. cit., pp. 212-3. 
38 Mário de Andrade. “Concurso dum drama e duma comédia”. op. cit., 208-9. 
39 Nicanor Miranda. “Plano inicial da Seção de Parques Infantis”. op. cit., pp. 95-98. 
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de Parques Infantis. Cada um destes aspectos foi tratado detalhadamente, 

demonstrando um esforço em sistematizar um conjunto de idéias e de práticas 

de modo a atender as exigências administrativas de um órgão público 

municipal.  

Do mesmo modo, como “fruto da experiência adquirida na prática 

corrente e na observação quotidiana feita nos Parques Infantis já em 

funcionamento”40, seriam elaborados programas de concursos públicos 

destinados a selecionar instrutores e educadoras sanitárias para neles 

atuarem.  

Através de documentos e artigos produzidos (ou reproduzidos) pela 

Divisão de Educação e Recreio e demais setores do Departamento de Cultura 

podemos apreender a concepção de parque infantil que informava a ação de 

técnicos e especialistas responsáveis por seus trabalhos, bem como a 

compreensão que tinham acerca de seus freqüentadores e da ação cultural a 

ser desenvolvida junto aos mesmos. 

Os parques infantis foram concebidos como espaços de recreação 

e, principalmente, como espaços para ação educacional e social, isto é, como 

um “educandário ao ar livre”.  

Havia por parte da Divisão de Educação e Recreio a preocupação 

em diferenciar a recreação enquanto fator educativo, do processo de educação 

escolar. Seu propósito era o de educar seus freqüentadores ao ar livre, porém 

orientados por um tipo de educação que não se confundisse com processo de 

escolarização. Entre o serviço oferecido pelos parques infantis e o escolar não 

havia  

... nenhum traço de conexão. São duas coisas inteiramente 

independentes. (...) Dependências diversas do pavilhão que 

é o eixo de toda a atividade do parque, estão destinadas ao 

estudo, à leitura, ao trabalho de quem quiser estudar, ler ou 

                                                 
40 “Análise dos Programas para o concurso de educadoras sanitárias de Parques Infantis”. op. cit., p. 35. 
Colaboraram na elaboração dos programas o Prof. Geraldo de Paula Souza, Diretor do Instituto de 
Higiene da Universidade de São Paulo, Nicanor Miranda, Chefe da Divisão de Educação e Recreio e o 
Dr. José Martins Ferreira, do Serviço Médico dos Parques Infantis, além do autor deste artigo. 
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trabalhar. Tudo sem horários, sem os deveres de regime 

escolar, sem as obrigações de tarefa.41

Este propósito fica claro, ao estabelecerem que sua finalidade era a 

de “trazer ao conhecimento da criança os elementos da vida física, moral e 

intelectual, sob a forma exclusivamente recreativa”. Esta idéia era enfatizada 

com a afirmação de que no parque infantil a “atividade da criança é brincar” e 

que suas ocupações “visam uma determinada finalidade educativa, 

previamente estabelecida”.42

Tais princípios, resgatados do “Kindergarten”, idealizado por 

Froebel, serviam para respaldar uma concepção de parque infantil considerada 

“moderna”, que consistia em: 

proporcionar à criança uma ocupação de acordo com sua 

própria natureza, robustecer o seu corpo, exercitar os seus 

sentidos, estimular o seu espírito que começa a despertar e 

fazê-la conhecer pelos sentidos a natureza e o próximo, 

orientar principalmente o coração e as paixões, guiar estas 

no sentido original da vida, unindo as crianças entre si. (p. 

95) 

No dizer de Nicanor Miranda a idéia de educação dos parques 

infantis fundamentava-se “numa concepção tanto mais ampla e integral quanto 

possível” e abarcava os aspectos físico, moral, intelectual, social e de higiene. 

As atividades de recreação eram consideradas de grande 

importância para o “organismo infantil”, na medida em que: 

sua verdadeira higiene e sua compreensão pelos nossos 

homens; a ginástica educativa, a verdadeira higiene 

intelectual, a higiene do espírito são assuntos todos de 

grande interdependência e de grande responsabilidade na 

                                                 
41 Dr. Waldemar de Oliveira. “Uma opinião nacional...”. op. cit., pp. 273-4. Uma nota inicial esclarece 
que tratava-se de transcrição de artigo publicado no “Jornal do Comércio” de Recife, no dia 3 do mês 
anterior, sob o título “Os parques de recreação de São Paulo”. E, quanto ao seu autor, informa que o 
mesmo era ex-Chefe da Higiene Escolar de Recife, escritor e jornalista pernambucano, que havia visitado, 
em companhia de Nicanor Miranda, “alguns dos admiráveis parques”. 
42 “Plano inicial da Seção de Parques Infantis”. op. cit., p. 96. 
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formação do caráter das crianças de hoje, homens de 

amanhã.43

Com esses propósitos, traduzidos numa programação “flexível” e 

“elástica”, pretendia-se educar o corpo, a mente e o coração das crianças 

através de uma série de atividades físicas, lúdicas, dramáticas, literárias, 

musicais, bem como de dança e artes.  

No detalhamento das ocupações recreativas, estabelecidas pela 

Divisão de Educação e Recreio, encontravam-se os valores sociais e morais 

então visados pela Seção de Parques Infantis, para serem concretizados junto 

aos seus freqüentadores, tais como: solidariedade, lealdade, companheirismo e 

justiça e dever social. 

Educar o físico implicava incentivar na criança “a afeição ao grupo 

social e fomentar a solidariedade humana”, despertar “um nobre sentimento de 

luta” e solidificar “o companheirismo fraternal”. Desenvolver o raciocínio e 

estimular a imaginação e o espírito de observação eram tarefas da educação 

intelectual. 

A estes aspectos juntavam-se os da educação moral e social que 

consistiam em incutir-lhes o “conceito de comportamento social, o sentimento 

de justiça e de lealdade, a noção do dever no parque, na escola, no lar e na 

sociedade” e preparar-lhes “os hábitos da vida coletiva” e da “solidariedade 

humana”. Além da educação higiênica que, pelo ensinamento dos seus 

princípios mais elementares, objetivava que as crianças aprendessem “os 

meios de defender, proteger, cultivar e amar sua saúde”.44

Embora se dissesse que os parques estavam abertos a quaisquer 

crianças que quisessem transpor suas “portas acolhedoras” e ali “brincar e 

saltar”, era, sobretudo, para as “crianças de baixo nível social”45, de “famílias 

pobres” e para os “filhos dos operários” 46, que esta educação era dirigida. 

Com esta ação educativa almejava-se “criar no pré-pubere a 

tendência para a verdadeira noção de seu lugar na sociedade e na vida” e 

                                                 
43 “Análise dos Programas para concurso de educadoras sanitárias de Parques Infantis”. op. cit., p.39. 
44 “Plano inicial da Seção de Parques Infanis”, op. cit., pp. 96-7. 
45 “Análise dos Programas para o concurso de educadoras sanitárias de Parques Infantis”. op. cit., p. 38. 
46 “Uma opinião nacional...”. op. cit., p. 273. 
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exercitá-lo no convívio social “mediante espírito de uma harmoniosa 

colaboração em constante proveito do progresso e do bem estar da 

comunidade”.47

Nicanor Miranda, Chefe da Divisão de Educação e Recreio, numa 

palestra em comemoração ao “Dias das Mães”, explicitava a finalidade deste 

processo educativo: 

modificar os seres humanos em seus hábitos, em suas 

atitudes, fazendo-os diferentes, melhores do que eram, (...) 

para exercer funções reais na vida, como indivíduos e como 

fatores da comunhão social.48

A Divisão de Educação e Recreio realizou dois concursos visando 

selecionar instrutores e educadoras sanitárias para atuarem nos parques 

infantis. Considerando-se o grau de exigência estabelecido pelos concursos, 

podemos supor que a sua realização atendeu tanto a necessidade de se ter 

pessoas com conhecimento e formação específicos para o desempenho das 

tarefas nos parques infantis, quanto sugere que os próprios concursos eram 

uma forma de incentivar que, profissionais interessados em participar desses 

trabalhos, se dedicassem aos estudos do tema, porém dentro de determinados 

princípios de educação e higiene. 

Os programas desses concursos apresentaram, de forma 

pormenorizada, os pontos teóricos e práticos a que seriam submetidos os 

candidatos que neles se inscrevessem. Através de mais de cinqüenta itens, 

dos dois programas, é possível vislumbrar não só como os parques infantis 

estavam sendo pensados em termos de concepção de espaço físico, 

recreação, educação e higiene; como também, o modo como a criança, objeto 

de sua ação, era vista.  

Os referidos programas, bem como o detalhamento das suas 

exigências foram elaborados a partir da experiência adquirida pela Divisão de 

                                                 
47 “Plano inicial da Seção de Parques infantis”. op. cit., p. 97. 
48 Nicanor Miranda. “O papel supremo das mães”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 23, maio de 1936, 208. Trata-se de uma palestra realizada na 
Associação Cristã de Moços de São Paulo. 
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Educação e Recreio na prática corrente e na observação quotidiana feita nos 

Parques Infantis49.  

Com base nesses programas, as crianças e adolescentes seriam 

objeto de investigação nos diversos aspectos de seu desenvolvimento físico, 

intelectual, psicológico e moral; ao mesmo tempo, seriam estabelecidas 

múltiplas relações existentes entre o seu crescimento físico e suas funções 

mentais. Também os seus hábitos e costumes, como os de seus pais e 

familiares, não escapariam ao olhar atento dos técnicos e responsáveis pelos 

parques infantis. 

Nas pesquisas e estudos realizados pela Divisão de Educação e 

Recreio, as crianças e adolescentes seriam apreendidas através de uma lente 

que buscaria focalizar, principalmente, seus aspectos problemáticos.  

Desse modo, o público infantil foi reconhecido como “mal nutrido”, 

formado por “crianças que respiram, falam, vêm e ouvem mal”. Mas, também, 

como portadoras de vários “defeitos físicos e psíquicos”: “deformidades”, 

“desvios raquidianos”, “má formação da bacia”, “mal formações escrufulosas” e 

“tara”, entre outros. Quanto à saúde das crianças ela foi avaliada como sendo 

vulnerável a todo tipo de moléstias e suas conseqüências: “tuberculose”, 

“anemias”, “avitaminoses”, “raquitismo” e “anomalias constitucionais”.50 Esse 

conjunto de aspectos mostra as carências físicas e de saúde das crianças e, 

também, a dimensão dos problemas que a Divisão de Educação e Recreio se 

propunha a enfrentar. 

As crianças e adolescentes eram observadas em suas “atitudes 

defeituosas”; em seus “vícios da voz e da ortofonia” ou pelos problemas 

decorrentes de serem “filhos de pais alcoólatras”. Atitudes e comportamentos – 

como posturas no andar e no falar -, hábitos e costumes alimentares e de 

descanso, eram outras dimensões do viver das crianças, que foram 

inspecionados, muitos dos quais vistos como sinônimo de problemas a serem 

corrigidos.  

                                                 
49 “Análise dos Programas para o concurso de educadoras sanitárias de Parques Infantis”, op. cit., p. 35. 
50 “Programa do concurso para instrutor” e “Programa de concurso para educadora sanitária”. Em: Revista 
do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 30, dezembro de 1936, pp. 
255-60. 
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Acreditava-se que  

conhecer as boas atitudes e procurar corrigir as más 

posturas são detalhes que fazem com que as crianças, 

mesmo fora do ambiente dos parques infantis, continuem a 

zelar e a se orgulhar do seu corpo perfeito.51

Apreendidas como problemas, as crianças seriam objeto das ações 

de técnicos – instrutores e sanitaristas - dos parques infantis, através de um 

programa de “educação funcional e atrativa” que previa a prática de “prêmios e 

castigos” a serem aplicados às crianças para o “problema da disciplina num 

Parque Infantil”.52

Mas as crianças seriam, sobretudo, objeto de um vasto programa de 

higiene, que visava a formação de uma consciência sanitária: “mental”, 

“intelectual”, “pessoal”, “da habitação”, “do sono”, “da atitude”, “das 

percepções”, “da alimentação”; e ainda, higiene “intelectual”, “dos 

ensinamentos”, da “educação” e do “sistema vegetativo”. Enfim, educar pela 

recreação nos parques infantis sintetizava a expectativa da Divisão de 

Educação e Recreio de que com ela seria possível obter a “higiene da raça”, 

compreendendo a “evolução da puericultura, infância e eugenia”. 

Assim, nos parques infantis, a criança era, antes de mais nada, 

objeto de investigação e estudos, que serviam para subsidiar um tipo de 

educação social cujo objetivo maior era a “formação do homem forte de 

amanhã”. Para tanto era preciso criar as condições propícias ao almejado 

“melhoramento da raça”. 

Assim, as crianças eram negadas em sua maneira de ser e em seu 

modo de viver, à medida que projetava-se nelas uma dada perspectiva de 

sociedade a ser instaurada e formada por  

indivíduos normais sob todos os pontos de vista físico, 

intelectual, moral e social, eis o verdadeiro problema pátrio, 

                                                 
51 “Análise dos Programas para o concurso de educadoras sanitárias dos Parques Infantis”. op. cit., p. 38. 
Grifos meus.  
52 “Programa do concurso para instrutor”, op. cit., p. 256-8. 
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problema que, generalizando, vem a ser o magno problema 

universal.53

As crianças, em momento algum, foram pensadas pelas suas 

próprias características. De outro modo, elas foram pensadas ou pelo que elas 

deveriam ser, ou pelo que elas não eram. Ou seja, na visão de cultura dos 

dirigentes do Departamento de Cultura, as crianças foram apreendidas pelo o 

que consideraram ser suas ausências, ou então pelo que queriam que elas 

fossem. 

 

“Conhecer para transformar” 

 

Na grande maioria da documentação pesquisada, em meio as mais 

diversas falas e assuntos relativos ao Departamento de Cultura, encontramos 

referências que demonstram preocupação seja em respaldar as afirmações em 

estudos em dados científicos (nacionais ou estrangeiros), seja em alertar para 

a necessidade de realização de pesquisas e estudos deste tipo. 

As atividades realizadas pela Divisão de Documentação Histórica e 

Social, chefiada por Sergio Milliet da Costa e Silva, foi a que mais 

especificamente traduziu o pensamento cientificista, característico da época, 

através das suas atividades de pesquisas.  

Contando com a colaboração da Escola Livre de Sociologia e 

Política, do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, partindo de 

inquéritos realizados pelo Instituto de Higiene de São Paulo, ou então de dados 

colhidos pelo recenseamento estadual em diferentes anos, a Seção de 

Documentação Social e Estatística, da Divisão de Documentação Histórica e 

Social, buscou captar e analisar o cotidiano operário54 da cidade de São Paulo. 

                                                 
53 “Análise dos Programas para o concurso de educadoras sanitárias dos Parques Infantis”. op. cit., pp. 39-
40. 
54 Sobre o cotidiano operário fora dos locais de trabalho, nas décadas de 20 e 30 na cidade de São Paulo, 
suas condições de vida e as formas de controle - explícitas ou veladas postas em prática pelos setores 
dominantes - a que esteve sujeito, bem como seus conhecimentos e práticas sociais, ver: Maria 
Auxiliadora Guzzo Decca. A vida fora das fábricas: cotidiano operário em São Paulo (1920-1934). Rio 
de janeiro, Paz e Terra, 1987. 
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A Divisão de Documentação Histórica e Social empenhou-se em 

mobilizar todo um conhecimento, teórico, metodológico e científico, com o 

propósito de conhecer aspectos do cotidiano de vida e de trabalho da 

população operária. Seus trabalhos, articulados com os serviços e atividades 

realizados pelas demais divisões, revelam a intenção de transformação cultural 

voltada para este setor social – e a partir dele - da sociedade como um todo. 

Em agosto de 1935, ao publicar uma pesquisa realizada sobre o 

padrão de vida de um conjunto delimitado de famílias operárias da cidade de 

São Paulo, a Seção de Documentação Social e Estatística informava que ela 

poderia servir de “exemplo do que é possível realizar”. E, mencionando que a 

pesquisa havia sido orientada por um “professor especializado”, considerava 

que ela poderia servir “de modelo ou base para inquéritos mais amplos e 

complexos.”55

Com a referida publicação o que se queria era “dar uma amostra do 

gênero e importância dos serviços a serem executados pela seção de 

Documentação Social, noutra escala e com outros recursos”. 

Feito um polvo, diria Mário de Andrade em janeiro de 1935, as 

pesquisas sociais tudo abarcam com uma audácia incomparável que permitirá 

muito em breve à cidade conhecer-se em todas as suas condições, tendências 

e defeitos.56

Na visão da Divisão de Documentação Histórica e Social, conhecer 

a cidade em seus diferentes aspectos – urbano, nível de vida e composição 

social, entre outros – e compreender suas necessidades significava adquirir 

“consciência social”.57

A Divisão de Documentação Histórica e Social, principalmente 

voltada para os problemas da classe operária, empenhou-se na realização de 

                                                 
55 Horace B. Davis. “Padrão de vida dos operários da cidade de São Paulo”. Em: Revista do Arquivo 
Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e Recreação, nº 13, Seção Documentação Social, agosto 
de 1935, pp. 113-66. Horace B. Davis era professor contratado da Escola Livre de Sociologia e Política, 
dirigiu os trabalhos e foi, também, o relator das suas conclusões. Esta pesquisa contou com a colaboração 
material e intelectual das seguintes instituições e estabelecimentos: Departamento de Psicologia Aplicada 
do Instituto de Educação – impressos; Instituto de Higiene de São Paulo – preparação e análise final; Dr. 
Paula Souza e Dr. Ulhôa Cintra, ambos do referido instituto – análise dietética; Casa Pratt – colocou à 
disposição, “com despesas quase nulas”, seu aparelhamento para tabulação mecânica. p. 115. 
56 “Dia de São Paulo”. op. cit., p. 273. 
57 “O Departamento de Cultura de São Paulo”. op. cit., p. 265. 

 82



uma série de pesquisas e estudos sobre variados aspectos da vida da 

população da cidade de São Paulo, entre os quais, padrão de vida58, nível 

social59, nacionalidade60 e densidade e distribuição61 da população na cidade. 

Em todos os relatórios de análises destas pesquisas acham-se 

explicitados o método que foi utilizado, os critérios que nortearam a definição 

do campo social de investigação e os procedimentos adotados para a sua 

realização; bem como são mencionados os instrumentos de pesquisa que 

foram utilizados, os dados coligidos, tabulados e classificados e que resultaram 

na organização de mapas, quadros e tabelas estatísticas. 

A explicitação do método de pesquisa, via de regra, serviu de base 

para afirmações que buscaram demonstrar o mérito do estudo realizado e 

enfatizar o esforço despendido para “dar às pesquisas caráter de seriedade e 

segurança” e de “mensuração justa e objetiva”62 ou, ainda, que o método 

utilizado merecia “ser tomado em linha de conta em estudo posterior”.63

Apesar de afirmarem que o propósito dos estudos era o de “apenas 

ressaltar alguns aspectos que se prestaram à mensuração”, ou que os mesmos 

não tinham caráter de “resultados definitivos”, de maneira geral a explicitação 

do método científico serviu, principalmente, para dar sustentação e validar as 

conclusões e sugestões de encaminhamentos apresentadas para os problemas 

identificados pelas pesquisas.  

Assim, sob a aparência de objetividade e racionalidade, baseando-

se em “dados seguros e de significação” as pesquisas se apresentaram como 

uma possibilidade real de a Divisão de Documentação Histórica e Social falar 

                                                 
58 “Padrão de vida dos operários da cidade de São Paulo”, op. cit. 
59 “Ensaio de um método de investigação no nível social de S. Paulo pela distribuição da profissão dos 
pais de alunos das escolas primárias públicas”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 23, maio de 1936, pp. 189-206. 
60 “Ensaio de um método de estudo da distribuição da nacionalidade dos pais de alunos dos grupos 
escolares da cidade de São Paulo pelo Departamento Municipal de Cultura – Sub-Divisão de 
Documentação Social e Estatísticas Municipais, em colaboração com o Instituto de Educação – 
Laboratório de Psicologia”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de 
Recreação, nº 25, julho de 1936, pp. 197-237. 
61 “Projeto de Pesquisa da Densidade e Distribuição da População da Capital de São Paulo – Apreciações 
Gerais sobre o escopo da pesquisa”. Em: Revista do Arquivo Municipal, nº 19, maio de 1936, pp. 179-219 
62 “Padrão de vida dos operários da cidade de São Paulo”, op. cit., p. 116. 
63 “Ensaio de um método de investigação no nível social de S. Paulo pela distribuição da profissão dos 
pais de alunos das escolas primárias públicas”. op. cit., pp. 189-206. 
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“com autoridade”64 à respeito dos diversos aspectos da vida cultural da cidade 

por ela investigados. 

As pesquisas, embora correspondessem a objetivos específicos, 

possibilitaram à Divisão de Documentação Histórica e Social se apropriar de 

aspectos mais amplos, da vida de parcelas da população da cidade, do que os 

que haviam sido visados inicialmente. 

A pesquisa sobre padrão de vida tinha por objetivo “examinar 

minuciosamente o regime alimentar” e verificar quais eram os “problemas 

ligados ao padrão de vida”65 de um grupo de 221 famílias operárias, 

distribuídas em trinta e nove bairros paulistanos, entre os quais os do Ipiranga, 

Cambuci e Bela Vista.  

No entanto, este estudo permitiu à Divisão de Documentação 

Histórica e Social conhecer também outras informações, entre elas, a condição 

de alfabetização, habitação e número de componentes das famílias 

pesquisadas, além da nacionalidade de parte delas. 

Quanto a nacionalidade ficaram sabendo que, num grupo de 151 

famílias do total pesquisado, o “chefe” de 80 delas havia nascido no Brasil e 

que os das outras, “53 procediam: da Itália (32), da Espanha (12) e de Portugal 

(9)”. Identificaram, ainda, outras “três famílias de imigrantes japoneses, três da 

Lituânia e três da Austrália (...), sendo que as restantes (...) provinham da 

Inglaterra, da Yuguslávia, da Polônia, da Alemanha, da Síria, Argentina, Rússia 

e Hungria”. 

A questão da nacionalidade seria investigada através de uma outra 

pesquisa que buscou conhecer a nacionalidade dos pais de alunos dos grupos 

escolares da cidade de São Paulo. Este estudo teve por base dados obtidos 

pelo Instituto de Educação e outros do recenseamento de 1934 e de registros 

de nascimento de 1920 a 1928.  

O relatório contendo seus resultados, divulgado em julho de 1936, 

informa que, neste caso, a Seção de Documentação Social e Estatística 

orientou-se pelo princípio de que era “possível determinar a existência e 
                                                 
64 Projeto de Pesquisa da Densidade e Distribuição da População da Capital de São Paulo – Apreciações 
Gerais sobre o escopo da pesquisa”. op. cit., p.  
65 “Padrão de vida dos operários da cidade de São Paulo”, op. cit., p. 115. 
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localizar, aproximadamente, as colônias estrangeiras no município” e obter 

“algumas indicações sobre o ambiente cultural em que vivem as crianças das 

várias zonas da cidade”.66

A “conclusão definitiva” a que chegaram foi a de que 

... 50 a 60 por cento das crianças de São Paulo [eram] de 

pais estrangeiros. A significação do fato sobressai ainda 

mais se nos lembrarmos de que, em 1920, somente 35% da 

população da Capital era estrangeira, não parece haver 

razão para supor maior proporção hoje. 

... Para as escolas o fato significa que a tarefa presente é de 

ensinar e guiar os alunos, filhos de pais estrangeiros, de 

modo a tornarem-se cidadãos brasileiros, úteis e leais. 

Significa, também, que tal tarefa se torna ainda mais difícil, 

dado o fato de uma porcentagem considerável de crianças 

viver em meios estrangeiros ou semi-estrangeiros, 

desfavoráveis à cidadania eficiente. Quer dizer ainda isto 

que um número muito grande de crianças se acha em 

conflito sério com os seus lares e vizinhança, conflito que se 

estabelece entre a cultura de pais e companheiros, 

parcialmente assimilados ou não assimilados, e a cultura da 

escola e da comunidade em geral. São exatamente 

condições desta ordem que levam a conflitos psicológicos, 

ao desenvolvimento de hábitos anti-sociais, ao ajustamento 

social inadequado, a baixos padrões morais e ao crime.67  

Num estudo anterior a Sub-Divisão de Documentação Social e 

Estatística em colaboração com o Laboratório de Psicologia Aplicada, do 

Instituto de Educação da Universidade de S. Paulo, havia pesquisado um grupo 

de, aproximadamente, 6.000 crianças, de oitenta e quatro escolas, o que 

significava a quase totalidade dos grupos escolares públicos da Capital. 

                                                 
66 “Ensaio de um método de estudo da distribuição da nacionalidade dos pais de alunos dos grupos 
escolares da cidade de São Paulo pelo Departamento de Cultura”. op. cit., pp.197-8. 
67 “Ensaio de um método de estudo de distribuição da nacionalidade ...”, op. cit., p. 237. 
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Apoiando-se em estudos da psicologia social, avaliou-se que para 

que os atributos potenciais dos indivíduos se manifestassem era “indispensável 

o concurso do meio”. O passo seguinte foi considerar que era na escola que a 

“diversidade de ambiente sobre as condições da inteligência” se manifestaria. 

Seguindo nesta linha de raciocínio e considerando que “o meio desempenha 

um grande papel na produção dos líderes”, concluíam que então ele não diria 

respeito a “um problema de eficiência no ensino”, antes seria “um problema de 

democracia...”.68

É interessante notar a motivação que ensejou este estudo em 

relação às suas conclusões finais. Inicialmente estimou-se que para que os 

“atributos potenciais” dos indivíduos se manifestassem era “indispensável o 

concurso do meio”. A constatação a que chegaram, e que pareceu-lhes muito 

“promissora”, foi a de que o grupo denominado “operário”, na análise dos 

dados coligidos, era “dominante” na população escolar pesquisada. 

Tal constatação foi possível pela investigação de dados pertinentes 

“a medida dos salários e o preparo essencial necessário às várias profissões” 

dos pais ou tutores de alunos dos grupos escolares. Este critério, por sua vez, 

foi estabelecido em razão da consideração de que havia “alta correlação entre 

o nível social e cultural dum lado e o nível econômico de outro”. 

Neste estudo, como no anterior, a Sub-Divisão de Documentação 

Social, obteve informações que extrapolavam seus objetivo iniciais. Neste 

caso, puderam saber que, em termos de composição social, existiam “zonas 

típicas nas várias partes do município, reveladoras de níveis sociais diversos”. 

Mas, tal constatação, permitia-lhes “afirmar que a maioria da população escolar 

primária da Capital vem de classes operárias”. 

Consta de um relatório deste mesmo período dos estudos acima 

mencionados, de maio a julho de 1936, que a Divisão de Documentação 

Histórica e Social havia incluído em seus planos de pesquisa uma “análise 

minuciosa dos dados colhidos pelo recenseamento estadual de 1934, 

referentes à população da cidade de São Paulo”. 

                                                 
68 “Ensaio de um método de investigação no nível social de S. Paulo pela distribuição da profissão dos 
pais de alunos das escolas primárias públicas”, op. cit., p. 191-2. 
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Segundo Nicanor Miranda, esta análise seria complementada  

... com estudos objetivos “do campo da pesquisa, a fim de se 

comprovarem as conclusões a que se chegar”; na verdade, 

os resultados encontrados e os dados complementares 

servirão de guia e base para as pesquisas subseqüentes, 

relativas às condições atuais dominantes na cidade e à 

maneira pela qual as condições consideradas indesejáveis 

podem ser melhoradas.69

O propósito da Divisão de Documentação Histórica e Social ao 

realizar tais pesquisas era o de “encontrar modos de vida social, convenientes 

ou não ao bom estar da comunidade associados às diversas influências 

mesológicas”. Mas, também, que as mesmas fornecessem “provas” que 

permitissem “a determinação das alterações necessárias àquelas condições 

indesejáveis e da direção a que devem obedecer”. 

Da perspectiva da Divisão de Documentação Histórica e Social a 

cidade foi pensada, sobretudo, em termos de “problemas”. Estes, uma vez 

“convenientemente compreendidos e objetivamente descritos”, forneceriam “as 

respostas às indagações” do Departamento de Cultura que projetava promover 

a “melhoria progressiva das condições sociais”. 

Isto porque, o Departamento de Cultura buscava respostas para, por 

exemplo, indagações referentes “à freqüência do crime entre as colônias de 

imigrantes, estabelecendo-se quais autores e os móveis; à freqüência escolar, 

ao trabalho infantil e à vagabundagem das crianças; à mortalidade em geral, à 

mortalidade infantil e à nati-mortalidade”. (pp. 181-2) 

Através de estudos, pesquisas e análises a Divisão de 

Documentação Social realizaria um verdadeiro inquérito de costumes da cidade 

de São Paulo, o qual iria servir de subsídio para as atividades realizadas pelas 

demais divisões do Departamento de Cultura. É o que podemos supor a partir 

de algumas das apreciações gerais que constam do estudo sobre a densidade 

e distribuição da população na cidade de São Paulo. 

                                                 
69. “Projeto de Pesquisa da Densidade e Distribuição da População da Capital de São Paulo – Apreciações 
Gerais sobre o escopo da pesquisa”. Op. cit, p. 179. 
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É o próprio Nicanor Miranda, Chefe da Divisão de Educação e 

Recreio, e autor deste documento que nos oferece esta possibilidade ao dizer 

que  

A localização e o modo de distribuição exatos das crianças 

da comunidade é um problema de significação social 

importante. Convém saber em que proporção elas se 

encontram nas áreas de prostituição, vício, crime ou 

quaisquer outras atividades que ofereçam riscos ao seu 

desenvolvimento moral sadio; (...) se os parques infantis 

estão igualmente colocados em pontos convenientes ao 

aproveitamento máximo com os centros de recreação e de 

folguedos das crianças e se são em número e tamanho 

adequados; convém saber qual a relação entre a 

delinqüência infantil e a concessão dessas oportunidades 

educacionais e recreativas. São estes alguns dos muitos 

problemas relativos às crianças, que o estudo planejado pelo 

Departamento de Cultura deverá esclarecer grandemente, 

lançando fundamentos de pronta determinação através de 

investigações suplementares”. (p. 182) 

 

“Biblioteca: símbolo de vida intelectual” 

 

A Divisão de Bibliotecas encontrou grande dificuldade para 

concretizar o seu plano cultural neste período. As dificuldades enfrentadas 

transparecem em várias das falas de Rubens de Moraes, cuja tônica era a de 

projeção futura e de apresentação de idéias que estavam sendo planejadas 

para serem efetivadas. Neste sentido, elas enunciam antes os planos então 

existentes, do que as realizações que efetivamente estavam sendo 

concretizadas pela Divisão de Bibliotecas. 

Isto significa que parte dos propósitos desta divisão administrativa 

permaneceu como projeto - isto é, como uma possibilidade de ação que não 

chegou a ser testada pela prática social; ou que o foi, porém, com duração 
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efêmera. Seus planos e projetos revelam, sobretudo, as intenções que a 

Divisão de Bibliotecas tinha para a cidade de São Paulo.  

A Divisão de Bibliotecas tinha como propósito organizar dois tipos de 

bibliotecas: uma destinada ao “estudo” e outra à “leitura”, respectivamente na 

região central e nos bairros da cidade de São Paulo. A idéia de Rubens Borba 

de Morais era criar uma Biblioteca Central, como lugar “de referência, de 

estudo e de consulta”; e outra, como lugar para “se ler ou pesquisar”.  

Rubens Borba, em suas memória, lembra que  

A maior [delas] estava prevista na Mooca, que naquele 

tempo era o bairro operário de São Paulo, uma 

concentração habitacional enorme. 70

É de maneira indireta que podemos ter uma idéia da concepção de 

biblioteca popular que norteou as ações da Divisão de Bibliotecas. Ou seja, ao 

divulgar um artigo, em outubro de 1936, que trazia referências de experiências 

de bibliotecas circulantes e populares realizadas em vários países estrangeiros 

– dentre outros, Inglaterra, Alemanha, Japão, Suécia, Índia, etc. –era dito que 

suas informações evidenciavam  

Claramente o quanto precisamos realizar ainda para 

conseguir no Brasil e em S. Paulo uma real organização 

bibliotecária servindo à cultura do povo. 

As idéias associadas a bibliotecas populares deixam transparecer 

que a Divisão de Bibliotecas acreditava que ela era “o mais eficiente de todos 

os meios de ensino extra-escolar”, bem como de “popularização dos 

conhecimentos”, o qual apresentaria “um aspecto eminentemente nacional”. 

Sendo que um dos propósitos deste tipo de biblioteca era o de 

Exercer, progressivamente, maior influência na vida 

intelectual do povo.71

                                                 
70 “O Departamento de Cultura: um sonho que não se realizou completamente”. op. cit., p.18. 
71 “Bibliotecas Populares no Estrangeiro”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento 
de Cultura e de Recreação, nº 28, outubro de 1936, p. 274. Trata-se de um artigo com notícias extraídas 
das colunas da “Revue Nouvelle”, da Hungria, e do “Library Journal”, do Canadá, respectivamente de 
agosto e setembro de 1936.  
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Estas foram algumas das idéias que permaneceram como 

propósitos da Divisão de Bibliotecas para a cidade de São Paulo.  

Uma das realizações da Divisão de Bibliotecas foi a criação da 

Escola de Biblioteconomia, no ano de 1936.  

Esta atividade surgiu de uma avaliação quanto ao estado de 

organização e de conservação do acervo da única biblioteca que naquela 

época compreendia a Divisão de Bibliotecas, isto é a da “Rua 7 de Abril”; bem 

como do entendimento de que o ato de colecionar e organizar livros, até então, 

era feito por pessoas que não tinham um preparo especializado para tal, mas 

que faziam este tipo de trabalho por uma questão de dedicação pessoal e 

motivadas pelo prazer da leitura. 

Estas idéias foram expressas por Rubens Borba de Morais nos 

seguintes termos: 

A biblioteca era antiquada, antiquadíssima, não só antiquada 

quanto ao acervo, que tinha parado, mais ou menos em 

1910. As novidades eram de 1910 e tecnicamente não havia 

nenhuma orientação. Não havia orientação nem na 

catalogação e não havia nem classificação. Os livros eram 

arrumados. Não eram nem classificados. Enfim, não havia 

técnica nenhuma. Então eu tive que enfrentar este problema. 

Era preciso, primeiro, formar gente. Formar bibliotecários 

que soubessem funcionar como bibliotecários.  

Havia na biblioteca um grupo de rapazes e moças muito 

esforçados, com vontade e queriam aprender, mas não 

tinham onde e como.72

Rubens Borba buscou imprimir duas diretrizes políticas à ação da 

Divisão de Bibliotecas: uma estabelecia a ampliação do horário de 

funcionamento das bibliotecas, no intuito de que “todos” pudessem freqüenta-

la; outra procurava renovar, ampliar e atualizar seus acervos.  

                                                 
72 Rubens Borba de Morais. “O engenheiro, o bibliotecário e o sentido de um projeto cultural”. Em: 
Revista da Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, v. 50, 1992, pp. 54-
59. 
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Juntamente com essas iniciativas procurou ampliar o acervo de 

revistas, jornais e papéis manuscritos de uma maneira geral. Colecioná-los, 

organizá-los e dar-lhes acessibilidade pública era um dos desafios que a 

Divisão de Bibliotecas se propunha realizar. 

Essas iniciativas foram acompanhadas do estabelecimento de 

critérios para a compra de livros, visando: 

1º) completar coleções; pois existiam sérias faltas e falhas 

nas coleções da biblioteca; 2º) completar o material científico 

das bibliotecas da Universidade; 3º) manter em dia ao 

menos a bibliografia nacional, por não ser possível faze-lo 

mais amplamente; 4º) continuar as coleções de revistas 

literárias e científicas; 5º) organizar uma mapoteca.73

Entre os materiais que compunham estes acervos, ao livro era 

atribuído um “valor” especial, à medida que ele era considerado “um fenômeno 

de cultura” que teria a capacidade de “nos reverter à nossa antiguidade”. A 

esse respeito, Mário de Andrade dizia: 

Nós existimos pouco, demasiadamente pouco. Nós 

existimos em desordem. É que nos falta antiguidade, nos 

falta tradição inconsciente, nos falta essa experiência por 

assim dizer fisiológica da nossa moralidade que, por si só, 

torna a palavra “passado” duma incompetência larvar.74

Rubens Borba de Morais, relembrando a situação da biblioteca 

pública da Rua 7 de Abril, a única que ele encontrou quando da criação da 

Divisão de Bibliotecas, conta que 

O acervo era pobre, era desatualizado e pior que isso, era 

uma biblioteca que não podia ser usada, porque ela não 

tinha livros. Os livros que ela tinha eram antiquados, salvo 

                                                 
73 “Discurso do vereador, dr. Antonio Vicente de Azevedo, na Câmara Municipal, nas sessões de 23 e 25 
de outubro de 1936”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de 
Recreação, nº 28, outubro de 1936, pp. 287-306. 
74 Mário de Andrade. “Curso de Biblioteconomia – Homenagem à professora Adelfa Silva Rodrigues de 
Figueiredo”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 
34, abril de 1937, pp. 208-11.  
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os manuais adotados nas escolas dos cursos secundários. 

O resto não existia.  

Então, eu tive que fazer compras e obtive verbas do prefeito 

Fábio Prado, verbas grandes, de maneira que eu pude 

triplicar em poucos anos, o acervo da biblioteca e pôr em dia 

assunto por assunto.75

A Divisão de Bibliotecas seria criticada pelos gastos efetuados com 

a compra de livros e de acervos no exercício de 1936 – ano em que ela 

adquiriu a biblioteca Félix Pacheco -; o que repercutiu na elaboração do 

orçamento para o ano de 1937. Para este exercício a Divisão de Bibliotecas 

sofreria cortes em seu orçamento, o que a levaria a restringir seus gastos com 

os acervos; bem como com os concursos literários de sua divisão que ficaram 

reduzidos a apenas dois, os de escritores cujas obras fossem destinadas à 

leitura dos públicos infantil e proletário. 

Segundo Rubens Borba, havia uma distância entre gostar de ler e 

conhecer o trabalho de uma biblioteca. Dizia ele 

Éramos bibliotecários porque gostávamos de ler. E isso é 

um desastre. Então tive idéia de fundar uma Escola de 

Biblioteconomia. (...) junto à Prefeitura, junto ao 

Departamento, junto à Biblioteca.76

Com base nestas avaliações, a Divisão de Bibliotecas obteve 

autorização do Prefeito Fabio Prado para, então, fundar uma escola de 

biblioteconomia. Inicialmente pensou-se na criação de uma “escola modesta”, 

com atuação voltada “quase que exclusivamente” para a cidade de São Paulo, 

de maneira a propiciar que  

os bibliotecários e os funcionários que trabalhavam em 

bibliotecas tivessem a oportunidade de aprender. 

O curso de formação de bibliotecários era composto de um 

programa que compreendia matérias de “catalogação, de classificação e de 

história do livro”, além de uma que tratava da organização de bibliotecas.  

                                                 
75 “O engenheiro, o bibliotecário e o sentido de um projeto cultural”. op. cit., p. 55. 
76 “O Departamento de Cultura: um sonho que não se realizou completamente”. op. cit., p. 20. 
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As atividades da Escola de Biblioteconomia tiveram início com o 

curso de “Classificação e Catalogação”. Sua primeira turma contou 157 alunos 

inscritos, número “maior do que o previsto” pela Divisão de Bibliotecas, como 

se lembrou Rubens Borba de Morais. 

Uma consulta à listagem das bibliotecas representadas neste curso, 

num total de 35, permite entrever que o curso de biblioteconomia buscou 

alcançar um público amplo, que extrapolava os limites da administração 

municipal e mesmo do município paulistano. Fazem parte desta listagem, por 

exemplo, além de bibliotecas da cidade de São Paulo, duas outras de 

Piracicaba e de Campinas, respectivamente das áreas agrícola e agronômica. 

Detendo-nos na denominação das bibliotecas podemos perceber a 

diversidade de áreas de conhecimento e, portanto, a abrangência de interesses 

que este curso buscou abarcar. Da listagem constam nomes de bibliotecas de 

instituições públicas, ligadas aos governos municipal e estadual; e de uma 

organização sindical de trabalhadores da educação. Ainda a julgar pela 

denominação das mesmas, havia também algumas particulares, tais como as 

bibliotecas: “do Prof. Mário de Andrade” e a “do dr. Silvio Portugal”.77

Investir na formação e preparo de pessoas para o exercício de 

ocupação especializada, que supõe determinado conhecimento técnico, pode 

ter sido uma estratégia da Divisão de Bibliotecas no sentido de articular 

interesses de diferentes setores sociais da cidade de São Paulo. 

O número de bibliotecas e de pessoas inscritos para o curso de 

biblioteconomia indicam que houve um grau significativo de adesão à esta 

iniciativa da Divisão de Bibliotecas. Ou seja, a criação de um serviço, visando 

habilitar profissionais em assuntos bibliotecários, parece ter respondido a uma 

necessidade cultural presente no cotidiano do município de São Paulo, como 

também no de algumas outras cidades paulistas. 

                                                 
77 “Diversos”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, 
nº 27, setembro de 1936, pp. 317-8. A título de exemplo mencionamos, da referida listagem, entre várias 
outras, as seguintes bibliotecas: “Infantil” e “Pública Municipal” – da Divisão de Bibliotecas -; “do 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo”; “da Câmara Municipal”; “da Penitenciária do 
Estado”; “da Light and Power Co.”; “do Instituto do Café”; “do Centro do Professorado Paulista”, além 
de outras de instituições ligadas à então recém criada Universidade de São Paulo.  
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No entanto, a adesão a esta atividade não foi unânime, ao menos no 

município de São Paulo. Em outubro de 1936, quando do início das atividades 

da Escola de Biblioteconomia, a Divisão de Bibliotecas, através de um vereador 

da cidade, teria que justificar seus gastos com este empreendimento e mostrar 

que os mesmos respondiam a imperativos da política pública estabelecida para 

as bibliotecas municipais.  

E não se tratava apenas de cumprir as exigência legais a que estão 

submetidas a administração municipal, especificamente, quanto a submeter à 

aprovação da Câmara Municipal sua peça orçamentária. Tratava-se, de outro 

modo, de responder a críticas que estavam sendo dirigidas ao Departamento 

de Cultura como um todo e, portanto, à Divisão de Bibliotecas em particular. Às 

quais era respondido que 

A conservação de uma Biblioteca, a manutenção de um 

fichário minucioso, a catalogação cuidadosa exigem pessoal 

habilitado e consumo apreciável de material.78 [p. 296].  

Em janeiro de 1937, a Escola de Biblioteconomia ganharia respaldo 

legal para a realização de suas atividades, com a aprovação da lei nº 2839, 

pela Assembléia Legislativa. O respectivo projeto desta lei bibliotecária foi 

apresentado ao legislativo estadual por iniciativa de Paulo Duarte, que agora 

era deputado estadual. 

Esta legislação definia as medidas a serem adotadas em relação à 

profissão de bibliotecário e dispunha sobre as competências cabíveis ao 

Estado e ao Município em matéria de serviços bibliotecários.  

Rubens Borba de Morais saudou esta sua iniciativa com sendo “do 

mais alto interesse”, pois em sua avaliação, antes desta legislação  

Enquanto no mundo inteiro se multiplicavam os institutos de 

cooperação intelectual (...), nós, dentro do nosso 

individualismo “racial”, nada podíamos realizar em matéria 

                                                 
78 “Discurso do vereador, dr. Antonio Vicente de Azevedo, na Câmara Municipal, nas sessões de 23 e 25 
de outubro de 1936”. Op. cit., p. 296. Trata-se da apresentação dos objetivos, realizações e planos 
referentes a cada uma das divisões do Departamento de Cultura, justificando os gastos com as suas 
realizações e iniciativas que estavam em andamento; bem como destacando a pertinência e contribuição 
dos mesmos para a cidade de São Paulo. Segundo o vereador, “de todos os departamentos da Prefeitura de 
São Paulo é o encarregado da Cultura o preferido para os ataques e críticas”. 
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bibliotecária, pela falta de um organismo respeitado por 

todos e acima do indivíduo, traçando diretrizes e obrigando 

os bibliotecários de S. Paulo a agirem em conjunto em prol 

de uma coletividade ansiosa de saber.79

Possivelmente o “alto interesse“ despertado pela legislação 

bibliotecária estivesse relacionado, com suas medidas que regulamentavam a 

profissão de bibliotecário, mas também pelo fato de que a lei bibliotecária viria 

dar legalidade a atividades que já estavam em funcionamento na Divisão de 

Bibliotecas. 

O diretor do Departamento de Cultura, discursando à primeira turma 

de alunos do curso de bibliotecário, destacaria a favor desta atividade, em abril 

de 1937, que o mérito “grave e primeiro” da biblioteconomia, seria porque ela 

torna os livros como os seres perfeitamente acháveis e 

alimpa o trabalho dos estudiosos da suja confusão.Fichando 

o livro, isto é, escolhendo em seu misterioso e confuso uma 

verdade, pouco importa qual, que o define, a biblioteconomia 

torna a verdade útil, quero dizer: não o objeto definitivo do 

conhecimento, mas um valor humano, caridoso, fecundo de 

contemplação.80

Entretanto, nem os argumentos dos dirigentes do Departamento de 

Cultura, nem o amparo legal dado a esta atividade seriam suficientes para 

fazer frente às mudanças que iriam ocorrer em razão da instauração do Estado 

Novo. Uma das primeiras medidas de Prestes Maia, indicado interventor para o 

governo municipal, foi determinar o fechamento da Escola de Biblioteconomia.  

A partir de então, Rubens Borba de Morais buscaria o apoio de 

outras entidades que pudessem acolher a Escola de Biblioteconomia. Como 

um dos fundadores da Escola de Sociologia e Política e, também, como amigo 

de Ciro Berlinck, professor da Escola Álvares Penteado, ele conseguiria 
                                                 
79 Rubens Borba de Moraes. “A Lei das Bibliotecas”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: 
Departamento de Cultura e de Recreação, nº 32, fevereiro de 1937, pp. 125-30. 
80 Mário de Andrade. “Curso de Biblioteconomia – Homenagem à professora Adelfa Silva Rodrigues de 
Figueiredo”. Em: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento de Cultura e de Recreação, nº 
34, abril de 1937. Estiveram também presentes no encerramento do curso: Rubens Borba de Morais, 
chefe da Divisão de Bibliotecas; Antonio de Almeida Jr., diretor geral do Ensino; Benjamin Hunnicutt, 
presidente do Colégio Mackenzie; Ari de Carvalho, diretor superintendente da Rádio Educadora Paulista. 
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mobilizar estas duas instituições que acabaram por acolher a Escola de 

Biblioteconomia, possibilitando a continuidade de desenvolvimento de suas 

atividades. 81

 

* * * 

* * 

“Higiene, Educação e Cultura” 

 

Em 1945, com o fim da ditadura do Estado Novo e a redefinição 

política do país, a organização da estrutura administrativa da prefeitura seria 

ampliada dada a reestruturação de várias de suas áreas, entre elas as da 

Higiene, Cultura e Educação, dando origem a novos departamentos e 

secretarias municipais.  

As reformas administrativas ocorridas entre os anos de 1945 e 1947 

foram implementadas pelas gestões dos prefeitos Abrahão Ribeiro e Christiano 

Stockler das Neves, em consonância com as políticas de “melhoramentos” e 

“modernização” da cidade, e visavam atender às demandas geradas pelo 

constante crescimento populacional do município paulistano que passara de 

cerca de 700 mil habitantes, na década de 192082, para 1.326.261 habitantes 

na década de 194083. 

Em razão dessas reformas administrativas promovidas pelo 

executivo municipal, o Departamento de Cultura seria sucessivamente 

deslocado na estrutura de organização da prefeitura. Primeiro, sendo separado 

do Gabinete do Prefeito para passar a integrar uma nova Secretaria, a de 

Cultura e de Higiene; posteriormente, sendo desmembrado desta secretaria 

para dar origem à Secretaria de Educação e Cultura. 

                                                 
81 “O Departamento de Cultura: um sonho que não se realizou completamente”. op. cit, pp. 20-1. 
82 Revista do Arquivo Municipal. “Formação administrativa da cidade de São Paulo, 1554-1954”. São 
Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 199, 1991, p. 48. 
83 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. Apud DIÊGOLI, Leila Regina. 
Desenhos e riscos de São Paulo: a estética dos espaços públicos do centro da capital paulista entre os 
anos 40 e 60 do século XX. Tese de doutorado em História Social. São Paulo/PUC, 1996, p. 84. 
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Abrahão Ribeiro, no início de sua gestão em dezembro de 1945, 

apresentava os argumentos que fundamentaram a reforma administrativa por 

ele instituída. No preâmbulo do decreto-lei nº 333, o prefeito considerava que: 

... a atual organização da Prefeitura de há muito se vem 

revelando inadequada para atender com a necessária 

segurança e amplitude aos magnos e complexos problemas 

do nosso Município; 

... o crescimento extraordinário da metrópole e a 

complexidade dos interesses econômicos e sociais que a 

envolvem, criando e desenvolvendo variadas necessidades 

de ordem urbanística e social, está a exigir, a exemplo do 

que ocorre nas grandes capitais, um grau mais avançado e 

superior do seu aparelhamento diretor (...); 

... só um regime de descentralização administrativa, 

permitindo melhor especialização de funções e ao mesmo 

tempo liberando a autoridade superior para a sua verdadeira 

função coordenadora e diretiva, seria capaz de assegurar ao 

executivo municipal as condições de que necessita para a 

realização de largos programas administrativos, com 

equilibrada e harmoniosa satisfação de todas as 

necessidades sociais e urbanísticas, sem o risco da 

prevalência de umas sobre as outras especialidades 

funcionais; 

... dentro desse pensamento de descentralização, 

especialização e melhor definição de responsabilidades, 

cumpre também agrupar os serviços que sejam afins ou 

correlacionados, por forma a se garantir a necessária 

eficiência e unidade de ação... 

Com essa reforma administrativa que visou imprimir “maior 

racionalização e eficiência” aos serviços municipais, sob os argumentos de 

atender a complexidade dos interesses econômicos, bem como de assegurar 

ao executivo municipal condições para a realização de programas 

 97



administrativos voltados para questões sociais e urbanísticas, o Departamento 

de Cultura era agregado ao de Higiene, juntamente com os serviços relativos 

ao Estádio Municipal, passando a constituir a Secretaria de Cultura e Higiene. 

Assim, os dois departamentos – de Cultura e de Higiene – passavam 

a figurar lado a lado, cada qual com seus serviços organizados numa estrutura 

administrativa específica, sem que ficasse definida pela legislação de criação 

dessa secretaria qualquer atribuição geral que articulasse suas atividades.  

Em março de 1947, Christiano Stockler das Neves, assumia a 

administração municipal por indicação do governador Adhemar de Barros, líder 

do Partido Social Progressista então em ascensão no quadro político do Estado 

de São Paulo. Prefeito da cidade por apenas cinco meses, Christiano Stockler 

implementou uma nova reforma que reorganizava a estrutura administrativa da 

Prefeitura. 

Assim, o Departamento de Cultura sofreria outro deslocamento por 

força do desmembramento da Secretaria de Cultura e Higiene em duas outras 

secretarias a de Higiene e a de Educação e Cultura. Nesta reforma, instituída 

pelo Decreto-Lei nº 430, a Divisão de Educação, Assistência e Recreio era 

desmembrada do Departamento de Cultura e transformada em departamento e 

ambos passavam a constituir a Secretaria de Educação e Cultura. Este foi o 

último deslocamento do Departamento de Cultura na estrutura organizacional 

da Prefeitura, onde permaneceria por quase três décadas, até que em 1975 a 

cultura ganhasse status de Secretaria Municipal. 

Acompanhando esses deslocamentos do Departamento de Cultura e 

as constantes redefinições de atribuições pelas quais ele passou, podemos 

localizar algumas mudanças em relação a suas atividades iniciais, tanto no que 

diz respeito à sua estrutura de funcionamento, quanto aos seus propósitos 

gerais que foram sendo também alterados em sua relação com a vida da 

cidade de São Paulo. 

No decreto-lei nº 360, de treze de setembro de 1946, que definia a 

organização da Secretaria de Cultura e Higiene, não mais aparece a finalidade 

do Departamento de Cultura de criar uma estação de Rádio-Escola, como 

projetado na época da criação do departamento e que até então não havia sido 
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implantado. Voltada para o público adulto, a Rádio-Escola pretendia ser um 

instrumento de “aperfeiçoamento e extensão da cultura”. Para tanto, tinha 

como objetivo a instalação de uma estação transmissora destinada à 

radiodifusão de uma programação composta sessões literárias e artísticas, 

concertos, óperas, discursos, palestras, cursos e conferências de institutos 

universitários a toda a cidade e também a algumas cidades do interior84. 

Alguns dos serviços, que anteriormente faziam parte das atividades 

e realizações das divisões e seções administrativas, ganharam maior amplitude 

e passaram a ser um objetivo geral do Departamento de Cultura, como ocorreu 

com os concursos públicos. No entanto, ao contrário do que se poderia supor, 

esta mudança não significou um maior número de realizações dos concursos. 

Em 1939 foi realizado um Concurso Internacional de Bibliografia. A considerar 

pelos registros que constam da Revista do Arquivo Municipal, este tipo de 

atividade ficaria silenciada por dezesseis anos, voltando a ser realizada entre 

os anos de 1955 e 195985. 

A preocupação com a infância, que inicialmente esteve mais afeita 

aos serviços desenvolvidos pela Biblioteca Infantil e pelos parques infantis, 

passou igualmente a ser uma responsabilidade geral do departamento, agora 

englobando a adolescência. Na década anterior, nos primeiros anos de 

experiência desses setores da cultura, suas ações e atividades estiveram 

voltadas para a questão da infância visando à construção da “educação 

higiênica, moral, social e estética das crianças”. Aspectos esses que foram 

amplamente trabalhados, sobretudo, nos parques infantis. 

Em 1946, dentro do quadro geral da chamada “democracia liberal” 

que marcava a política da vida brasileira86, permanecia como responsabilidade 

da cultura a questão da infância, mas sua ação era ampliada também para a 

adolescência. Diferente do período anterior, agora a ênfase das atividades 

                                                 
84 Patrícia Tavares Raffaine. Esculpindo a Cultura na Forma Brasil. O Departamento de Cultura de São 
Paulo (1935-1938). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001, p. 76. 
85 Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, v. 201, 2002. Este 
volume-índice encontram-se os registros dos seguintes concursos: LVII de mai.1939 - Concurso 
Internacional de Bibliografia; CLIX, de jul.1955/mar.1957 – 5º Concurso Mário de Andrade; CLXI, de 
jun/jul.1955 – 6º Concurso Mário de Andrade; CLXIII, de abr.jun.1959 – 7º Concurso Mário de Andrade; 
CLXIV, de jul.set.1959 – 8º Concurso Mário de Andrade; CLXV, de out.dez.1959 – 10º e 11º Concurso 
Mário de Andrade; pp. 117-8. 
86 Revista do Arquivo Municipal, 1991, op. cit, p. 68. 
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culturais recaíam na questão da formação do cidadão. Pelo decreto-lei nº 360, 

cabia ao Departamento de Cultura, entre outras atribuições a de: 

contribuir para o harmônico desenvolvimento físico, moral e 

intelectual da infância e adolescência, visando a formação 

integral do cidadão87. 

Nesse período, o Departamento de Cultura encontrava-se ampliado 

em sua composição. Além das divisões de Expansão Cultural, de Bibliotecas e 

de Educação e Recreio, esta incluindo o caráter de Assistência; ele contava 

com uma nova divisão, a do Estádio Municipal, e ainda de duas outras, a 

Divisão de Estatística e Documentação Social e Divisão do Arquivo Histórico, 

originadas do desmembramento da Divisão de Documentação Histórica e 

Social. 

A criação da Divisão do Arquivo Histórico, por sua vez, expressa a 

ampliação e consolidação dos serviços desenvolvidos de modo sistemático 

pela Divisão de Documentação Histórica e Social, desde 1935 quando então se 

estabeleceu que documento antigo era “todo aquele existente no arquivo 

municipal de trinta anos para trás”88. Este serviço tinha como objetivo 

recolher, restaurar e conservar os documentos antigos, de caráter 

histórico, pondo-os em condições de serem consultados e publicados. 

Mas a principal alteração ocorrida nas atividades do Departamento 

de Cultura, dizia respeito às suas finalidades gerais na vida da cidade. No 

artigo segundo do decreto-lei nº 360, pela primeira vez apareceria como 

competência do departamento a realização de atividades destinadas a: 

traçar, organizar e fazer executar o plano geral do 

tombamento e defesa do patrimônio artístico e histórico do 

Município. (DL-nº360, p. 343) 

Fazia parte dos propósitos do Departamento de Cultura, desde a sua 

criação, a preocupação com o patrimônio histórico, e várias de suas atividades 

foram realizadas pautadas pela definição, entre outras, de sua finalidade de 
                                                 
87 Decreto-Lei nº 360, de 13 de setembro de 1946. Decretos e Leis do Município de São Paulo – 1946, pp. 
343-50. 
88 Ato nº 861, de 30 de maio de 1935. Atos do Município de São Paulo – Ano 1935. São Paulo: Empresa 
Gráfica da “Revista dos Tribunais”, 1936, p. 276. 
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recolher, colecionar, restaurar e publicar documentos antigos, 

material e dados históricos e sociais, que facilitem as pesquisas e estudos 

sobre a história da cidade de São Paulo, suas instituições e organizações em 

todos os domínios da atividade. (Ato nº 861, p. 252) 

Naquele momento, porém, as iniciativas desenvolvidas pelo 

Departamento de Cultura tiveram como objetivo, principalmente, conhecer a 

vida da cidade em suas diferentes dimensões históricas e sociais. Passados 

onze anos, o propósito dessas atividades recaía não mais na questão das 

pesquisas para o reconhecimento da história da vida paulistana, mas sim 

visava a defesa do patrimônio cultural e artístico da cidade. 

Sem dúvida esta mudança representou um avanço em relação à 

questão do patrimônio cultural da cidade. Mas, esse avanço expressava, 

sobretudo, a campanha organizada por Paulo Duarte em 1937, denominada 

“Contra o Vandalismo e o Extermínio”, denunciando o precário estado em que 

se encontrava o patrimônio histórico de São Paulo. Esta iniciativa desdobrou-se 

na elaboração de um projeto de lei sobre preservação e conservação do 

patrimônio histórico, apresentado por Paulo Duarte à Assembléia Legislativa do 

Estado, visando à criação de um serviço especial para a defesa do patrimônio 

histórico de São Paulo e que daria origem ao CONDEPHAAT.  

É o próprio Paulo Duarte que nos relata a visão de patrimônio 

histórico que norteou sua campanha: 

Nenhum dos presentes ignorava o valor que representa para um 

povo o seu patrimônio histórico, que se constitui de uma parte valiosíssima de 

documentos materiais e de outra parte ainda mais valiosa que era a 

contribuição mental que esse patrimônio pode oferecer aos estudiosos. Os 

velhos papéis que apodrecem em arquivos públicos mal cuidados e mal 

resguardados, uma vez lidos, restaurados, até pode-se dizer, traduzidos e 

publicados é que vão trazer o olhar arguto dos críticos e dos rebuscadores 

minúcias e pormenores sobre episódios remotos que conhecidos, quanta vez 

não constituem o orgulho dos povos mais adiantados e civilizados! 

Ora, São Paulo possui poucos monumentos que mereçam o 

carinho dos contemporâneos para que possam narrar mais 
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tarde aos que estão por vir as belezas de sua formação. 

Esse pouco, entretanto precisa ser conservado, e essa 

conservação é um dever que a terra paulista impõe à atual 

geração89. 

A campanha “Contra o Vandalismo e Extermínio” foi amplamente 

registrada pela Revista do Arquivo Municipal ao longo dos meses de julho a 

dezembro de 1937. Nela encontram-se reproduzidas várias manifestações de 

apoio que foram dirigidas a Paulo Duarte, partindo de diferentes setores da 

sociedade e também de cidades do interior do Estado de São Paulo. Muitas 

delas haviam sido publicadas na grande imprensa – nos jornais O Estado de S. 

Paulo e Folha da Noite -; outras se referiam a manifestações apresentadas em 

sessões da Assembléia Legislativa do Estado ou de institutos culturais90. 

Apesar da grande repercussão dessa campanha, que chegou a ter a 

sua direção entregue aos cuidados do Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo, ela significou pouco ou quase nada em termos de se instituir 

mecanismos que possibilitassem a efetivação do princípio de defesa e de 

preservação do patrimônio histórico no âmbito do município. A normatização do 

tombamento municipal – conjunto de medidas legais definidas pelo poder 

público com o objetivo de preservar os bens culturais, impedindo juridicamente 

a sua destruição – só seria instituída em 1985, dez anos após a implantação da 

Secretaria Municipal de Cultura, através da criação de leis específicas sobre 

esse assunto91. 

Outra alteração significativa ocorrida na vida do Departamento de 

Cultura se deu em 1947 com a criação da Secretaria de Educação e Cultura. 

Em razão da implantação dessa secretaria, pela primeira vez estabelecia-se 

                                                 
89 Revista do Arquivo Histórico, nº 38, agosto de 1937, pp. 336-9.  
90 Essas manifestações partiram tanto de instituições públicas e privadas, como de particulares, entre as 
quais encontram-se as seguintes: Instituto de Estudos Genealógicos; Sociedade de Etnografia e Folclore; 
Euclides Parente Ramos e Renato Pais de Barros, leitores da Revista; Batista Pereira, escritor premiado 
num dos concursos promovidos pelo Departamento de Cultura; Alfredo Ellis e Rangel Christoffel, 
deputados na Assembléia Legislativa Estadual; dr José de Almeida Peixe Abade, promotor público de 
Araras; Amador Forense, Chefe da Divisão de Turismo e Divertimentos Públicos; PRH-9, Sociedade 
Bandeirante de Rádio Difusão; Mário de Andrade, assinando como presidente da Sociedade de Etnografia 
e Folclore, mas também mencionado como Delegado do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional; Genésio Candido Pereira Filho, de Jaboticabal. Informações extraídas de diferentes matérias 
publicadas na Revista do Arquivo Municipal, nºs 37 e 38, respectivamente de julho e agosto de 1937. 
91 Tombamento e Participação Popular. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, julho de 
1991. 

 102



uma separação entre educação e cultura, com a definição de competências 

específicas para cada uma dessas dimensões da vida social. 

A responsabilidade pela infância e adolescência, embora fosse uma 

atribuição geral da nova secretaria, ficava dividida em educação, pensada 

como ensino, e cultura pensada como arte. Cabia a este órgão municipal: 

superintender e orientar a educação de crianças e 

adolescentes, até aos 21 (vinte e um) anos; 

difundir o ensino primário, vocacional e profissional; 

estimular a educação física; 

desenvolver o cultivo das artes em geral; 

instituir e manter bibliotecas92. 

O Departamento de Cultura apesar de ter sido todo transferido para 

a Secretaria de Educação e Cultura, dele foi desmembrada a Divisão de 

Educação, Assistência e Recreio, que passou a departamento nessa nova 

estrutura administrativa. A partir de então, caberia a este departamento: 

promover a educação social da infância e dos adolescentes, 

aperfeiçoando-os física e intelectualmente; 

desenvolver nas crianças e nos adolescentes o espírito de 

cooperação e solidariedade humana; 

assistir e recrear as crianças; 

difundir o ensino primário, vocacional e profissional. 

Tais mudanças, em termos de organização da cultura, não 

implicaram alterações das competências anteriores do Departamento de 

Cultura quanto às suas responsabilidades gerais pelo tombamento e defesa do 

patrimônio artístico e histórico do Município, bem como por instituir e manter 

bibliotecas. Entretanto, além destes dois aspectos, o departamento passava a 

ter por objetivos: 

patrocinar campanhas culturais; 

                                                 
92 Decreto-Lei nº 430, de 08 de julho de 1947. Legislação do Município de São Paulo. Leis, Resoluções e 
Atos, 1936. São Paulo: CMSP, 1936, p. 238. 
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promover e incentivar concertos, conferências, recitais e 

espetáculos em geral; 

preparar futuros cidadãos para bem servir à Pátria. (DL-

nº430, p. 238) 

Ou seja, o Departamento de Cultura teria como objetivo realizar 

atividades de caráter pontual e efêmero.  

Analisando-se essas questões de uma perspectiva global da 

secretaria, os objetivos estabelecidos para a área cultural - deste departamento 

e em sua relação com os da Secretaria de Educação e Cultura – implicaram 

restringir a noção de cultura, comparativamente àquela que norteou a 

existência do Departamento de Cultura, anterior às mudanças implantadas com 

a reforma administrativa de 1947.  

Desse modo, embora a cultura e a educação tenham sido elevadas, 

conjuntamente, à categoria de secretaria municipal, a parte referente à cultura 

sofria um encolhimento quanto à noção de cultura que orientaria suas 

atividades culturais, na medida em que as questões referentes à cultura 

passavam a ser remetidas, especificamente, à sua dimensão artística.  

Desse modo, com essa reforma, a cultura e a educação foram 

elevadas conjuntamente à categoria de secretaria municipal. Porém, a parte 

referente à cultura sofria um encolhimento quanto à noção de cultura que 

passaria a orientar suas atividades culturais. Alteração significativa na medida 

em que as questões referentes à cultura passaram a ser remetidas, 

especificamente, à sua dimensão artística. 

Esta noção de cultura, definida como o “cultivo das artes em geral”, 

que passou a nortear as atividades culturais da cidade de São Paulo, seria 

incorporada pela Secretaria Municipal de Cultura, quando de sua criação em 

1975. Ela está expressa como seu objetivo primeiro e definidor de seu campo 

funcional: 
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... promover o desenvolvimento de atividades, instituições e 

iniciativas de natureza artística e cultural no âmbito de 

Município93. 

O Departamento de Cultura, mesmo quando figurou como Secretaria 

– junto com a Higiene e a Educação – continuou sendo um departamento. Quer 

dizer, o que havia eram alguns órgãos culturais – bibliotecas, parques infantis, 

teatros – mas, cada qual atuando dentro das suas características próprias. 

Nesse sentido, a criação da Secretaria Municipal de Cultura 

significou, sobretudo, reconhecer a necessidade de corporificar a política na 

área da cultura, isto é, de organizar politicamente a cultura na cidade, em 

termos da estrutura organizacional da Prefeitura. 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Lei nº 8204, de 13 de janeiro de 1975. In: Leis do Município de São Paulo do ano de 1975. São Paulo: 
Prefeitura Municipal de São Paulo/Secretaria de Serviços Internos, Departamento de Expediente, 1978, p. 
24. 
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O modo como a Secretaria Municipal de Cultura foi criada pelo 

governo municipal de São Paulo, no final de 1974 e início de 1975, é 

representativo de um tipo de prática política imposta pelo regime militar que 

vigorava no país. Esta política caracterizava-se, fundamentalmente, pela 

prática de tomadas de decisão com base na ação centralizada dos 

representantes máximos dos diferentes órgãos de governo, nas três esferas de 

poder. Conseqüentemente, estava ausente dos propósitos do governo militar 

fazer qualquer discussão com os setores da sociedade a quem se destinaria tal 

ou qual decisão. 

Os procedimentos que resultaram na criação da Secretaria de 

Cultura no município de São Paulo, estão dentro desse modo de atuação. 

Miguel Colasuonno, prefeito em final de mandato, enviou o respectivo projeto-

de-lei à Câmara Municipal de São Paulo –CMSP, no dia 16 de dezembro de 

1974. 

Dentro de quatro dias o projeto receberia parecer favorável emitido 

pelas comissões técnicas encarregadas de sua análise. Este curto espaço de 

tempo e a agilidade com que o projeto foi aprovado sugerem que as 

tramitações, visando a criação da Secretaria de Cultura na estrutura 

organizacional do governo municipal, foram antecedidas por entendimentos 

travados entre os representantes da Prefeitura e da Câmara.  

Mas, aqueles procedimentos, indicam, sobretudo, o modo de 

funcionamento da CMSP, num dos mais duros momentos do período de 

exceção militar vivido pelo país. Destituída de suas funções legislativas coube 

à Câmara Municipal, tão somente, cumprir as formalidades legais quanto as 

decisões tomadas pelo poder executivo. Pouco ficou registrado e documentado 

sobre tais decisões do governo municipal, seja na documentação oficial, seja 

na imprensa. 
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O Diário Popular1, de dezessete de dezembro de 1974, registrou 

uma pequena nota informando sobre a iniciativa do Executivo Municipal em 

propor a criação de “mais uma secretaria municipal, a da Cultura”, antecipando 

quais seriam algumas de suas atribuições. O noticioso era encerrado com a 

informação de que para seu funcionamento seriam criados 152 novos cargos 

cujos salários iriam ser aumentados a partir do mês de janeiro seguinte. 

Comentário este que fazia pairar no ar uma certa desconfiança do jornal quanto 

a pertinência do propósito do governo para a área da cultura. 

Nesse período, a atenção da imprensa estava voltada, 

prioritariamente, para as articulações políticas que estavam acontecendo nas 

diferentes esferas do governo e que giravam em torno da questão de quem 

seria a pessoa indicada pelo governo do Estado para assumir o cargo de 

prefeito da cidade de São Paulo. Analistas políticos cogitavam sobre o “perfil” 

do possível prefeito da Capital paulistana. 

Desde os primeiros dias de janeiro de 1975 a imprensa especulava 

em torno do nome de Olavo Setúbal, atribuindo a ele qualidades e construindo 

um perfil que o caracterizava como engenheiro-empresário-banqueiro, ao 

mesmo tempo, possuidor de uma vasta folha de serviços prestados em setores 

da economia privada que contribuíam para firmar uma imagem de executivo 

capaz, hábil e bem sucedido. Simultaneamente, a Capital paulistana era 

apresentada como uma cidade complexa, que apresentava diferentes ordens 

de problemas que deveriam ser enfrentados pela futura gestão municipal. 

O jornal Folha de São Paulo2 oferecia ao público uma imagem 

política de Olavo Setúbal construída a partir da apresentação de traços de sua 

                                                 
1 O jornal Diário Popular manteve, ao longo do período pesquisado, uma postura que oscilou entre apoiar 
a Prefeitura ou cobrá-la quanto as suas responsabilidades de governo na área da cultura. Afirmando ou 
apoiando as idéias, projetos e intenções do governo municipal na cidade; ou colocando-se da perspectiva 
da população, o jornal cobrava iniciativas dos responsáveis pelo governo da cidade, usando de 
expedientes tais como o de transmitir à Prefeitura os apelos feitos por seus leitores quanto aos assuntos 
tratados. A esse respeito ver, por exemplo, a matéria “Ratos, enquanto a biblioteca não vem”, de 
06.01.1979, p. 15, em que o Diário Popular, fazendo uso das falas de alguns leitores cobrava da 
Secretaria Municipal de Cultura medidas quanto as obras de criação de uma nova biblioteca municipal. 
2 O jornal Folha de São Paulo, no período pesquisado, manteve uma posição de distanciamento crítico 
em relação aos assuntos do governo municipal. De maneira geral, este jornal buscava diferenciar o seu 
ponto do apresentado por membros do governo municipal. Em suas matérias procurava explicitar os 
pontos de vista e as informações obtidas ou formuladas por membros do governo. Ao mesmo tempo este 
jornal buscava se posicionar em relação ao assunto abordado, apresentando diferentes pontos de vista a 
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trajetória profissional e empresarial, no âmbito da iniciativa privada. Articulando 

manchetes, textos e imagens fotográficas, o jornal criava uma aparência 

pública para o futuro prefeito da cidade como um executivo bem sucedido no 

espaço de atuação da burguesia empresarial e financeira. Desse modo, o 

jornal Folha de São Paulo, buscava conferir credibilidade administrativa ao 

futuro prefeito da cidade. 

Em diferentes matérias publicadas na Folha de São Paulo, entre os 

meses de janeiro e fevereiro de 1975, encontram-se dados que permitem 

compor uma biografia de Olavo Setúbal. Nesse período, que culminou com o 

anúncio oficial do seu nome para o cargo de prefeito da Capital paulistana, as 

referências a Olavo Setúbal buscaram apresentá-lo como “líder e artífice” de 

uma série de fusões realizadas entre distintas instituições bancárias e que 

resultaram na formação do grupo econômico-financeiro Itaú - um conglomerado 

constituído de empresas de atividades diversas e complementares entre si; o 

segundo então maior banco particular do país. 

Olavo Setúbal foi, também, apresentado através de dados de sua 

formação acadêmica, os quais foram associados a experiências profissionais. 

Neste âmbito, era noticiado que ele se formara engenheiro pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Neste caso, o jornal buscou 

enfatizar o fato de Setúbal ter ocupado cargos de direção em entidades de 

classe e nos governos federal e estadual.3 Desse modo, o jornal Folha de São 

                                                                                                                                               
seu respeito; possibilitando ao leitor a apreensão da existência de contradições e mesmo de interesses 
divergentes em relação aos assuntos tratados. 
3 Alguns traços, da trajetória empresarial e política, destacados pela imprensa eram os seguintes: antes de 
iniciar suas atividades empresariais, Olavo Setúbal foi engenheiro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
e assistente da cadeira de Eletrotécnica, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde se 
formou engenheiro eletrotécnico. Consta da trajetória de Setúbal que, em 1959, iniciou a carreira como 
banqueiro do Banco Federal de Crédito, que pertencia a seu sogro Alfredo Egídio de Sousa Aranha. Era 
lembrado que Setúbal promovera, entre os anos de 1960 e 1970 a fusão desse e de outros bancos com o 
Itaú. Quanto ao perfil de empresário era destacado o fato de ter fundado, em 1947, a indústria Artefatos 
Deca, que em 1975 constituía a Deca S.A. Indústria e Comércio. Em 1957 foi eleito diretor-
superintendente da Duratex S.A. Indústria e Comércio e da Itaú Seguradora S.A., cargos que ocupou até 
assumir o governo municipal de São Paulo. Em 1962, foi nomeado diretor da Carteira de Crédito Geral do 
Banco do Estado de São Paulo; em 1966, 1971 e 1973, foi membro do Conselho Nacional de Seguros 
Privados; em 1970, compôs o Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas; em 1971, foi 
membro da Comissão Consultiva Bancária; em 1974 foi nomeado membro do Conselho Monetário 
Nacional e eleito conselheiro da Ibrasa-Investimentos do Brasil S.A., empresa subsidiária do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico; além de ter ocupado a vice-presidência do Conselho da TV 
Educativa de São Paulo. Esses dados mostram não só a origem sócio-econômica de Olavo Setúbal, como 
principalmente o seu amplo leque de articulações políticas no meio empresarial, financeiro e de 
representação de classe, como também no âmbito dos governos federal e estadual. Em razão desse perfil 
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Paulo, buscava conferir credibilidade técnica e política ao futuro prefeito da 

cidade; completando, assim, a construção de sua imagem de prefeito dotado 

de um perfil que o apresentava como homem-empresário-político. 

Os traços de sua trajetória empresarial eram destacados pela 

imprensa como qualidades, de modo a dar a entender que Setúbal estava 

habilitado a governar a Capital paulistana. Mais do que isso, a Folha de São 

Paulo expressava anseios existentes na cidade de que o futuro prefeito deveria 

imprimir sua marca de “hábil negociador” também na condução do governo 

municipal de São Paulo. Ou seja, a trajetória de homem de negócios da esfera 

privada, que expressa um tipo de relação que é própria do mercado 

empresarial capitalista, era tomada como referência para o tipo de relação que 

se queria ver implantada no governo municipal. 

A escolha de Olavo Setúbal para prefeito foi oficialmente confirmada 

em fevereiro de 1975. Mas, antes que essa definição viesse a público o 

governador do Estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins, já havia submetido 

o nome de Setúbal à aprovação do presidente da República, general Ernesto 

Geisel e de autoridades dos órgãos de segurança, o Serviço Nacional de 

Inteligência. Restava, ainda, que sua indicação fosse referendada pela 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; o que ocorreria pouco tempo 

depois. 

Esse era o alinhamento ditado pela política do governo militar, 

vigente no país desde o golpe de março de 1964 e que perduraria até 1985, 

último ano em que o prefeito da Capital paulista foi indicado pelo governo 

estadual. Tal alinhamento foi assinalado por Olavo Setúbal em seu discurso de 

posse. Ao assumir o governo municipal, no dia 16 de abril de 1975, Setúbal 

declarava 

Vejo o desempenho da tarefa que me foi confiada como 

parte de um todo de atuação governamental e coletiva. O 

                                                                                                                                               
analistas políticos afirmavam, em janeiro de 1975, que a escolha do novo prefeito seria norteada por 
atributos técnicos ou administrativos e, sobretudo, pela capacidade de “fortalecer e liderar na Capital a 
ação eleitoral da Arena no pleito de 1976”, quando seriam escolhidos, pelo voto popular, os novos 
vereadores da Capital paulista e os prefeitos e vereadores do interior do Estado. Essas informações foram 
extraídas, entre outras, das seguintes matérias publicadas na Folha de São Paulo: “Prefeitura, uma 
escolha difícil”, de 14.01.1975, p. 3; “O prefeito é Olavo Setúbal” e “O que determinou a escolha”, de 
15.01.1975, pp. 1 e 3; “Egídio confirma a escolha de Setúbal para a Prefeitura”, de 14.02.1975, p. 3. 

 109



Poder Executivo Municipal assume conscientemente o seu 

papel. Com a orientação e o apoio das Administrações 

federal e estadual, do Judiciário e do legislativo Municipal, 

com o trabalho organizado para a maior eficiência e, 

necessariamente, com a participação integral da 

comunidade paulista, creio que poderei desenvolver a ação 

que a cidade pede.4

O mesmo alinhamento político também se expressava no âmbito 

interno do governo municipal, através das políticas estabelecidas para a 

Secretaria Municipal de Cultura. Setúbal, em seu discurso, acentuava o caráter 

que seria dado à sua gestão administrativa na cidade de São Paulo. Dizia ele: 

Temos de conseguir, agora, uma cidade com significado 

humano, uma cidade na qual a expressão Qualidade de Vida 

Urbana adquira um sentido existencial e quotidiano – em 

termos concretos, e para todos – de acesso às condições 

básicas de higiene, de ar e de sol; de acesso aos processos 

culturais de educação e recreação; de garantia à saúde e 

segurança; de liberdade de locomoção – uma cidade 

criativa, estimulante, inspiradora. 

Estou convencido que isso exige uma consciência coletiva, 

um novo conceito de convivência urbana do qual todos 

devem participar e para o qual todos devem contribuir. 

Essas eram as circunstâncias que estavam colocadas quando o 

Prefeito Miguel Colasuonno, praticamente “no apagar das luzes” da sua gestão, 

sancionava a Lei nº 8204, a 13 de janeiro de 1975, criando a Secretaria 

Municipal de Cultura. Esta secretaria, no entanto, só seria implantada a partir 

do mês de abril seguinte, após a posse do novo prefeito Olavo Setúbal e de 

sua definição quanto ao secretário que assumiria a pasta da Cultura. 

Na exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei enviado à 

Câmara Municipal, o prefeito Miguel Colasuonno estabelecia uma comparação 

entre as circunstâncias da criação do Departamento de Cultura e a da criação 

                                                 
4 “Uma cidade menos dura, menos fria, promete Setúbal”, Folha de São Paulo, de 17.04.1975, p. 15. 
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da Secretaria de Cultura do município, em termos da estrutura da prefeitura e 

da vida cultural da cidade de São Paulo, assinalando que: 

Àquela época, a vida cultural da cidade pôde ser 

centralizada, como o eram também as atividades urbanas. 

Desde então, a cidade descentralizou-se, iniciando seu 

desenvolvimento, tornando-se a metrópole de hoje.5

Essa situação era contraposta a descentralização e desenvolvimento 

verificados desde então na cidade, assim como à “expansão e evolução das 

atividades e da vida cultural de São Paulo”, às quais o Departamento de 

Cultura não mais correspondia.  

Esse descompasso entre a estrutura administrativa e a vida cultural 

da cidade, era explicado em função de o Departamento de Cultura estar 

integrado na estrutura da Secretaria de Educação e Cultura. Esta estruturação 

estaria, por sua vez, dificultando que o Departamento de Cultura 

correspondesse ao desenvolvimento da cidade, já que esta Secretaria 

dedicava-se aos problemas tidos como “prioritários e complexos, relacionados 

ao ensino e recreação”. 

Com base Essas foram as motivações apresentadas pelo prefeito ao 

propor o desmembramento das áreas da Cultura e da Educação. Segundo 

Colasuonno, Cultura e Educação: 

... no campo administrativo, são setores de atividade 

intelectual que não se harmonizam, totalmente, a padrões de 

mesmo tratamento. 

Assim, a racional descentralização e especialização e, por 

outro lado, o vertiginoso crescimento de São Paulo tornaram 

imperiosa providência destinada a possibilitar a que o campo 

artístico-cultural acompanhe o crescente desenvolvimento 

do Município nas demais esferas de sua atuação.  

                                                 
5 “Exposição de Motivos” do Projeto de Lei nº 192, de 16.12.1974, referente Ofício ATL 619/1974 
encaminhado pelo Prefeito Miguel Colasuonno, ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, João 
Brasil Vita. Em: Câmara Municipal de São Paulo: PL 187 a 204/1974.  
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Ou seja, por um lado, a cultura era entendida como setor de 

“atividade intelectual”, que deveria receber dos poderes públicos um tipo de 

tratamento que fosse diverso do que era dispensado ao setor da educação; 

este, destinado a cuidar do ensino e da recreação. Por outro lado, a cultura era 

vista como “campo artístico-cultural”, indicando que o tratamento que seria a 

ela dispensado estaria circunscrito ao campo das artes. 

O projeto de criação da Secretaria Municipal de Cultura recebeu 

parecer favorável das cinco Comissões da Câmara Municipal. Reunidas no dia 

20 de dezembro de 1975, as Comissões de Justiça e Redação, de Cultura, 

Bem Estar Social e Turismo, de Assuntos Ligados ao Servidor Público e de 

Finanças e Orçamento, em brevíssimas palavras ratificaram os argumentos 

apresentados pelo prefeito. Em seu parecer emitido conjuntamente, as 

referidas comissões técnicas alegavam que as áreas de educação e de cultura 

não poderiam ter o mesmo tratamento porque “a excepcional evolução dos dois 

setores” não mais permitia a continuidade da centralização administrativa. 

As comissões técnicas mencionando a estrutura da nova secretaria -

que previa a existência dos departamentos de Teatros, de Bibliotecas Públicas, 

de Bibliotecas Infanto-Juvenis e do Patrimônio Artístico-Cultural –, buscaram 

qualificar a iniciativa do Executivo Municipal como moderna, na medida em que 

caracterizavam a estrutura do Departamento de Cultura como arcaica. 

Firmando posição favorável à criação da Secretaria de Cultura afirmavam 

Com este projeto rompe-se com o arcaísmo que remonta a 

1936 [sic], data da instituição do atual Departamento de 

Cultura, que, embora tenha cumprido bem sua missão, não 

pode permanecer com a estrutura atual.6

Pelo artigo 24, da lei nº 8204, de criação da secretaria de cultura, 

era extinto o Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. Por essa mesma lei eram transferidos para a Secretaria Municipal de 

                                                 
6 “Parecer Conjunto nº 62/74”, de 20.12.1974, referente ao Projeto de Lei nº 192/74, de 16.12.1974. Em: 
Câmara Municipal de São Paulo: PL 187 a 204/1974. 

 112



Cultura o pessoal, o material, os recursos e encargos e dotações consignadas 

no orçamento daquele departamento.7

Com isso a cultura adquiria status e estrutura de secretaria 

municipal, o que significava que ela poderia, a partir de então, definir ações e 

políticas globais para a cidade de São Paulo. A nova secretaria nascia, porém, 

dotada de uma concepção de cultura restrita ao “campo artístico-cultural”. Isto 

é, a noção de cultura que iria nortear as ações da Secretaria de Cultura no 

município de São Paulo estaria assentada numa idéia de cultura identificada 

com as artes. Isto porque, o artigo 1º, do capítulo I, da lei de sua criação, que 

trata da organização e atribuições da Secretaria Municipal de Cultura definia 

que ela estava 

... destinada a promover o desenvolvimento de atividades, 

instituições e iniciativas de natureza artística e cultural no 

âmbito do Município.8

Essa determinação compunha, por sua vez, a base essencial de 

funcionamento dos diversos setores da Secretaria Municipal de Cultura e 

definia que seu campo funcional ficava constituído para: 

Planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas 

que propiciem a oportunidade de acesso da população aos 

benefícios da educação artística e cultural; 

Manter e administrar teatros, museus e outras instituições 

culturais de propriedade do Município; 

Criar, organizar e manter rede de bibliotecas gerais e 

especializadas, zelando pela atualização e ampliação do 

acervo bibliográfico, de acordo com o desenvolvimento da 

ciência, da técnica, da ate e da cultura em geral; 

Organizar e manter documentação relacionada com a 

história da cidade de São Paulo; 

                                                 
7 Cf. Artigo 24, do Capítulo IX, Disposições Gerais da Lei nº 8204, de 13 de janeiro de 1975. Em: Leis do 
Município de São Paulo do ano de 1975. São Paulo: PMSP/Secretaria de Serviços Internos, 
Departamento de Expediente, 1978, pp. 32; e Decreto nº 11.731, de 24 de janeiro de 1975. Em: Lex 
Suplemento. São Paulo: PMSP, 1975, p. 6. 
8 Lei nº8.204, de 13.01.1975, op. cit., p. 24. 
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Promover, organizar, patrocinar e executar programas 

visando à difusão e ao aperfeiçoamento da arte em geral e, 

especialmente, da música, do canto, da dança e da arte 

dramática; 

Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, 

ao tombamento e à defesa do patrimônio artístico e cultural 

do Município; 

Incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira 

a iniciativas particulares ou de caráter comunitário, que 

possam contribuir para a elevação do nível educacional, 

artístico e cultural da população. 

A implementação da Secretaria Municipal de Cultura e, portanto, 

dessa concepção de cultura se daria a partir de meados do mês de abril, com a 

posse de Antonio Sábato Magaldi9, na Secretaria Municipal de Cultura.  

Uma das primeiras medidas dessa gestão foi a de criar, na 

Secretaria Municipal de Cultura, um novo departamento, o de Informação e 

Documentação Artísticas, para dedicar-se especificamente ao setor de arte 

contemporânea em suas múltiplas manifestações, em todos os ramos de suas 

especializações, nos campos erudito, popular e folclórico.10

O projeto-de-lei versando sobre a criação desse departamento havia 

sido encaminhado a nove de abril de 1975, ainda pelo prefeito Miguel 

Colasuonno, para aprovação da Câmara Municipal de São Paulo. No dia vinte 

e quatro de abril, a Comissão de Justiça e Redação limitava-se a reproduzir o 

argumento que o prefeito havia apresentado em sua exposição de motivos de 

                                                 
9 Sábato Antonio Magaldi, mineiro nascido em Belo Horizonte em 1927, ao ser nomeado Secretário 
Municipal de Cultura foi apresentado publicamente como intelectual e profissional ligado à cultura. De 
sua formação acadêmica e profissional destacava-se: foi professor no Departamento de Teatro da Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade São Paulo-USP, crítico teatral do Jornal da Tarde e procurador 
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Bacharel em Direito pela Faculdade 
de Direito de Minas Gerais em 1949, obteve em 1972, o título de doutor em Ciências Humanas da USP, 
defendendo tese sobre o teatro de Oswaldo de Andrade. Bolsista do governo francês conseguiu em 1953 o 
certificado de Estética da Sorbone – Universidade de Paris. Filiado a entidades nacionais e internacionais 
ligadas ao teatro. Conforme: “A equipe de secretários, dos engenheiros ao crítico de arte”, Folha de São 
Paulo, de 15.04.1975, p. 14. 
10 Lei nº 8.252, de 20 de maio de 1975. Em: Leis do Município de São Paulo do ano de 1975. São 
Paulo:PMSP/Secretaria de Serviços Internos. Departamento de Expediente, 1978, pp. 171-80. 
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que caberia, ao novo departamento, “tombar e supervisionar os acervos de arte 

contemporânea existentes em São Paulo”. 

Já os membros das Comissões de Assuntos Ligados ao Servidor 

Público e de Finanças e Orçamento, ao concordarem com a criação do novo 

departamento, apresentaram argumentos que nos permitem ampliar a 

compreensão acerca de como a cultura era pensada pelo governo municipal, 

mas também da correspondente visão que os mesmos tinham sobre o 

tratamento que deveria ser dado à cultura. 

Na ocasião, a 29 de abril de 1975, os vereadores componentes 

dessas comissões, a exemplo do procedimento adotado pelas comissões 

técnicas que, anteriormente, haviam analisado o projeto-lei de criação da 

Secretaria de Cultura, também firmaram parecer conjunto favorável à criação 

do Departamento de Informação e Documentação Artísticas -IDART nessa 

secretaria. 

Naquele momento, membros da Câmara Municipal apresentaram 

argumentos contrapondo aspectos da estrutura administrativa do município da 

época de criação do Departamento de Cultura que permitiam caracterizar a 

cidade, em meados dos anos de 1970, como “moderna”. Agora, seus 

argumentos buscavam equiparar a cidade, em termos administrativos, ao que 

havia de mais adiantado “no mundo” em termos de cultura. Mas, ao mesmo 

tempo, que estabeleciam uma “ruptura” com os aspectos da estrutura 

administrativa da Prefeitura, em termos culturais colocavam-se como sendo a 

realização dos projetos idealizados por Mário de Andrade.  

A favor da criação do IDART, afirmavam os vereadores: 

Na verdade, propõe-se aqui o que já é feito nos grandes 

centros culturais do mundo: acompanhar, divulgar, ensinar, 

estimular e mostrar ao povo as grandes manifestações do 

espírito humano, de ontem e de hoje. 

Esperamos, assim, que com as novas medidas propostas, a 

Secretaria Municipal de Cultura, esteja à altura de contribuir 

para o desenvolvimento espiritual da sofrida gente de nossa 
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cidade, meta sonhada e delineada pelo mestre Mário de 

Andrade ao idealizar o antigo Departamento de Cultura.11

Nessas falas encontra-se uma idéia de cultura que pressupõe que o 

“povo” não seria capaz de produzir “grandes manifestações” culturais e que o 

“espírito do povo” seria, portanto, pouco “desenvolvido”. Nesse modo de 

entender a cultura está implícita a idéia de que existe na sociedade uma 

divisão social entre “povo” e “elite”; idéia essa que tem como desdobramento o 

estabelecimento de uma divisão entre a cultura do povo e a cultura da elite. 

É interessante notar que o mecanismo que permite o 

estabelecimento dessa divisão social está no fato de que os vereadores ao se 

referirem ao “povo”, dele se excluíam, fazendo com que “o povo” aparecesse 

como sendo o outro. Este “outro” é, contudo, apresentado destituído de 

alteridade uma vez que era afirmado exatamente por aquilo que não 

representava o seu modo de viver e, portanto, sua cultura.12

Outra implicação desse modo de entender a cultura é que nela está 

implícita a idéia de exclusão sócio-cultural, na medida em que não reconhece 

na “gente sofrida da nossa cidade” a possibilidade de expressar sua cultura a 

partir das suas condições objetivas de vida, do seu modo de viver, de valorizar 

e de interpretar o vivido. Isto é o que transparece da confiança manifestada 

pelos membros das comissões técnicas, ao sustentarem que o Departamento 

de Informação e Documentação Artística teria por finalidade “mostrar ao povo 

as grandes manifestações do espírito humano”. Ou seja, a idéia de cultura que 

estava restrita às manifestações artísticas, como de resto já indicava a própria 

denominação do órgão cultural que estava sendo criado na cidade. 

O que significa os vereadores falarem em “mostrar ao povo as 

grandes manifestações do espírito humano”? Como e através de que tipo de 

atividades esta idéia seria posta em prática pela Secretaria Municipal de 

Cultura? 

                                                 
11 “Parecer conjunto nº 4-75, da Comissão de Assuntos Ligados ao Servidor Público e da Comissão de 
Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 44-75”. Em: Câmara Municipal de São Paulo: PL 001/75 
a 050/75.  
12 Estas análises têm como base as seguintes leituras: Marilena Chauí. “Cultuar ou Cultivar”. Em: Teoria 
e Debate. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, nº 8, out. a dez. de 1989, pp. 50-56; Raymond Williams. 
“Cultura”. Em: Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, pp. 17-26. 
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Faz parte dessa visão de cultura a idéia de que é preciso submeter o 

“povo” a um processo de educação, através de atividades culturais, para que 

ele pudesse ser ensinado e estimulado a apreciar “as grandes manifestações 

do espírito humano”, a fim de elevar-lhe o espírito. 

Cabe notar, ainda, que, por um lado, esse pensamento expressa a 

idéia de cultura como o resultado de um tipo de ação que seria externa ao 

“povo”; daí ela precisar ser divulgada, ensinada, estimulada e mostrada ao 

“povo” para ser por ele apreendida. Por outro lado, esse mesmo pensamento 

transformava a cultura em produto cultural a ser mostrado e exposto à 

apreciação de outrem; o que significa identificar a cultura com o instante de 

lazer. 

Segundo o prefeito Olavo Setúbal, a linha que pautou a ação da 

Prefeitura no setor da cultura foi a de “levar as manifestações culturais ao 

maior número de pessoas”. Nessa linha de atuação era destacado como 

função e finalidade da Secretaria Municipal de Cultura 

... preservar a memória paulistana, passada e presente, e de 

elevar no paulistano seu nível de cultura, presente e futura.13

Caberia à Secretaria de Cultura traduzir essas idéias através de 

iniciativas culturais diversas, desencadeando desde o início de sua primeira 

gestão cultural na cidade de São Paulo, visando, segundo essas concepções 

de governo “revitalizar a atuação oficial no movimento cultural de São Paulo”. 

 

“Levar cultura ao povo” 

 

A Secretaria de Cultura organizou e desenvolveu uma série de 

atividades, programas e projetos culturais pautada pela idéia de “levar cultura à 

população” da cidade paulistana. Norteada por essa noção, a secretaria 

apresentaria especial interesse em realizar atividades culturais nos bairros 

                                                 
13 “São Paulo, a cidade, o habitante, a administração: 1975-1979”. Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Administração Olavo Egydio Martins, 16.04.1979, p. 117. Este é o primeiro relatório de prestação de 
contas das atividades desenvolvidas pela Prefeitura a ser encaminhado à Câmara Municipal de São Paulo, 
desde a instauração do regime ditatorial militar no país, em 1964. As notas seguintes referem-se a mesma 
fonte, salvo indicação contrária. 
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distantes do centro da cidade ou em locais públicos de grande concentração 

popular. 

Foram realizadas atividades musicais, de dança e de teatro nas 

diversas regiões da cidade. Porém, com especial interesse, a Secretaria de 

Cultura, visando “levar cultura ao povo”, instalaria “caixas-estantes” – um 

sistema de circulação de livros pelos bairros – para a realização de atividades 

de literatura em conjuntos habitacionais de bairros populares. Com esse 

mesmo propósito a secretaria promoveu, também, a realização de espetáculos 

teatrais e atividades de lazer nas escolas municipais, com o intuito de atrair 

leitores para as bibliotecas infanto-juvenis. 

O propósito de Sábato Magaldi ao realizar atividades para “levar 

cultura ao povo” ligava-se à idéia de fazer com que o público participassem 

delas. O sentido dessa participação, diferentemente de significar a interferência 

de pessoas, grupos ou setores da população no processo de organização de 

atividades por meio de tomada de decisões ou do estabelecimento de 

prioridades, dizia respeito à presença de pessoas na qualidade de 

expectadores das atividades culturais.  

Nessa linha de pensamento, o prefeito Olavo Setúbal, no relatório de 

prestação de contas de sua gestão (1975-1979), explicitava a concepção de 

“direito à cultura” e “democratização da cultura”, que haviam norteado a ação 

do governo na área da cultura. Para Setúbal 

... o acesso à cultura numa sociedade democrática, não 

deve ser privilégio das elites, mas um direito de toda a 

população. (p. 118) 

Setúbal ao estabelece uma diferenciação entre “elite” e “população” 

e, ao mesmo tempo, falar em “acesso à cultura”, expressava um preconceito de 

classe calcado na idéia de que há uma parte da sociedade que “tem cultura” – 

a “elite” - e outra que “não tem cultura” – o “povo”. Daí a política estabelecida 

pela Secretaria de Cultura de “levar cultura ao povo” e de interferir na vida 

cultural da cidade, a fim de promover a “elevação e o desenvolvimento 

espiritual” de sua gente. 
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Desse modo, a intervenção da Secretaria de Cultura na vida cultural 

da cidade se daria, também, em locais públicos, mas, sobretudo, naqueles 

espaços que se caracterizassem por apresentar grande concentração e/ou 

circulação popular, tais como praças, estações do metrô e parques públicos. 

Neles, sua presença se faria, entre outras formas, por meio de apresentações 

de espetáculos musicais e teatrais, ou de exposições fotográficas e de obras 

de esculturas. 

Este foi o caso de uma exposição de esculturas instalada na praça 

da Sé. Para tanto, a Secretaria Municipal de Cultura contratou “15 artistas 

brasileiros de renome” especialmente para que criassem esculturas de modo 

que as mesmas ficassem “integradas ao ambiente” daquela praça. O propósito 

desse tipo de atividade cultural era o de propiciar que as obras escultóricas, de 

autoria de artistas renomados, pudessem ser apreciadas pela população que 

circulava pelo local no dia-a-dia. Setúbal, referindo-se a essas atividades 

afirmaria que com essa iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura: 

Levou-se arte ao povo, com espetáculos nas estações de 

metrô. 

Devolveu-se a escultura à praça pública, onde a obra criada 

do artista pode (sic) ser apreciada no dia-a-dia. (p. 117). 

Literatura, música, dança, teatro e esculturas foram algumas das 

expressões artísticas oferecidas pela Secretaria de Cultura à população 

paulistana, em forma de espetáculos, de exposições e como atividades de 

lazer. 

Por um lado, a idéia de cultura das atividades estava restrita à sua 

dimensão artística e estética, isto é, dizia respeito às formas artísticas dadas a 

aspectos do viver através de diferentes linguagens: teatro, música, literatura, 

artes plásticas, ou outras. No entanto, estas atividades e práticas culturais 

eram apresentadas às camadas populares como “arte”, no singular. Por outro 

lado, estabelecia-se uma associação estreita de cultura como sinônimo de 

lazer, reduzindo a cultura ao momento de descontração e de diversão. A 

questão problemática deste tipo de prática cultural está no fato de tomar a 

parte pelo todo, isto é, de considerar as formas e os momentos de lazer – 
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tempo dedicado ao descanso, divertimento, entretenimento, distração, recreio, 

etc. – como se estes expressassem toda a cultura. 

A política de “levar cultura ao povo” também foi posta em prática no 

Teatro Municipal, equipamento cultural situado no centro da cidade e 

consagrado a atividades culturais destinadas à população de alto poder 

aquisitivo.  

Na gestão Sábato Magaldi, o Teatro Municipal passou a combinar 

sua programação de espetáculos artísticos convencionais – ópera, concerto e 

balé – com a realização de “atividades populares” e de “eventos especiais”. 

Mas, quando indagamos acerca do significado que tais atividades tiveram para 

a primeira gestão da recém criada Secretaria Municipal de Cultura percebemos 

que elas diziam respeito, antes de qualquer coisa, ao público a que se 

destinavam. Ou seja, significava que a programação do Teatro Municipal 

passou a contar com 

... espetáculos populares – não necessariamente quanto ao 

conteúdo de suas apresentações, mas principalmente 

quanto à freqüência de um público novo, atraído para 

manifestações artísticas às quais nunca tiveram acesso. (p. 

119). 

 

“Popularizar a cultura” 

 

É, portanto, na relação com o público a que se destinava – “público 

novo” – e com o preço dos ingressos, que as atividades adquiriam um caráter 

popular. Isto é, as “atividades populares” eram aquelas desenvolvidas no 

Teatro Municipal com ingressos vendidos a preços baixos e destinadas às 

pessoas das chamadas camadas populares. “Popularizar a cultura” para a 

Secretaria Municipal de Cultura significava pôr em prática uma: 

... política de ampla popularização do Teatro Municipal, com 

espetáculos a preços reduzidos e, eventualmente, até 

gratuitos, permitiu o acesso às manifestações culturais ali 
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realizadas a milhares de pessoas que nunca haviam cruzado 

as portas e sequer supunham que um dia pudessem fazê-lo. 

(p. 119). 

Na gestão Sábato Magaldi falava-se em popularizar o Teatro 

Municipal de São Paulo, como forma de “popularizar a cultura”. Esta idéia 

aplicada ao Municipal adquiria o sentido de cultura como sendo as 

manifestações que ocorriam no teatro. Esta mesma idéia esteve presente, em 

1911, quando da criação do Teatro Municipal. Naquele período, essa idéia 

serviu para que os responsáveis pelo governo municipal justificassem a 

edificação do teatro, sustentando a crença de que com a construção de um 

teatro municipal que correspondesse a determinadas idéias de arquitetura, de 

arte e de cultura, a cidade de São Paulo estaria equiparada aos centros de 

cultura da Europa.  

Agora, a mesma associação de que cultura eram as manifestações 

culturais que aconteciam no Teatro Municipal estabelecia uma associação de 

que “cultura popular” era aquela que dizia respeito às manifestações culturais 

e/ou ao gosto cultural das parcelas pobres e empobrecidas da população da 

cidade. Por isso, era preciso oferecer atividades a preços baixos ou gratuitos 

para que o “povo” fosse ao Municipal “adquirir” cultura. 

A política de “popularização da cultura” passava, ainda, pela idéia de 

que as apresentações artísticas deveriam atingir o maior número possível de 

pessoas. A Secretaria de Cultura buscou realizar esse objetivo através da 

quantidade de espetáculos que se propunha a apresentar durante determinado 

período de tempo; ou oferecendo ao público espetáculos gratuitos ou a preços 

baixos, ou, ainda, por meio de alteração dos horários de algumas de suas 

programações. Tais medidas estavam a serviço de uma política que visava 

incentivar a maior afluência de público às atividades culturais programadas 

pela Secretaria Municipal de Cultura. 

A questão da quantidade de pessoas que a Cultura pretendia atingir 

com as atividades culturais, isto é, com a política de “popularização da cultura”, 

adquire significação se entendida como padrão utilizado pela Secretaria de 

Cultura para estimar, ou dependendo do momento avaliar, o êxito de sua 

programação no município. 
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Sábato Magaldi, ao fazer um balanço da sua atuação na Secretaria 

de Cultura do Município – em artigo para a imprensa - referiu-se ao projeto 

“Mês Teatral”, desenvolvido no Teatro Municipal, nos seguintes termos: 

... um sucesso enorme, o teatro estava sempre lotado. Com 

a popularização e a mudança dos Concertos para horários 

mais convenientes, hoje temos um público excelente.14

O projeto “Mês Teatral” teve início em janeiro de 1978, com uma 

programação de peças teatrais apresentadas “a preços populares” e em 

horários coincidentes com o final do expediente de trabalho do setor 

administrativo e também do comércio. Com a adoção dessas medidas a 

Secretaria de Cultura pretendia ampliar o número de apresentações para 

horários até então não convencionais, a fim de atrair o público popular para as 

programações do Teatro Municipal.  

Para Magaldi, com essa política a Secretaria de Cultura teria 

alcançado o “sucesso” esperado em sua gestão. A medida para esta avaliação 

positiva dizia respeito à quantidade de público presente nas atividades teatrais 

do Municipal entre os meses de janeiro a julho de 1978.  

Nesse período, apresentando até quarenta espetáculos em um mês, 

oferecidos a “preços populares”, a programação do “Mês Teatral” atingiria um 

público de “68.800 pessoas”.15

Também o público escolar foi objeto da ação da Secretaria Municipal 

de Cultura. Através de um convênio assinado entre a Prefeitura e a Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, a partir de 1975, a Banda Sinfônica da Polícia 

Militar passou a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo no último 

sábado de cada mês. 

Na primeira experiência, ocorrida em maio desse ano, as crianças 

assistiram, por quase duas horas, a apresentação da Sinfônica nº 1, de Ludwig 

Van Beethoven e outras três sinfonias de óperas: Zampa, de Louis Joseph F. 

Herold; a Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart; e Salvador Rosa, de 

Antonio Carlos Gomes. O objetivo da programação, explicitado por Rubens 
                                                 
14 “Sábato Magaldi faz um balanço da sua atuação na Secretaria de Cultura do Município: continuidade 
para um plano cultural”. Folha de São Paulo, de 07.07.1979. 
15 “Secretário rebate críticas à política do Municipal e à Cultura”. O Estado de São Paulo, de 09.07.1978. 
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Leonelli, maestro-major e regente da Banda Sinfônica, era o de fazer com que 

os escolares passassem “a interessar-se e apreciar a música erudita”. 

O concerto foi apresentado para uma platéia de mil pessoas, das 

quais oitocentos e cinqüenta eram alunos de escolas da periferia da cidade. O 

major-maestro regente da Banda Sinfônica da Polícia Militar expressou o ponto 

de vista da administração municipal da cultura dizendo: 

Temos a obrigação de trazer a criança ao nosso nível e não 

ir ao encontro dela; porque, se baixarmos o nosso nível a 

criança não se elevará, nem apreciará a música erudita. 16

Outro tipo de “atuação oficial” da Secretaria Municipal de Cultura na 

vida cultural da cidade de São Paulo se deu por meio da realização dos 

chamados “eventos especiais”. Sob esse título, em 1978, a programação do 

Municipal foi integrada por eventos relacionados a datas comemorativas. O 

calendário de efemérides contou com atividades referentes ao “Dia do Índio”, 

ao 90º aniversário da Abolição da Escravatura, aos 70 anos de imigração 

japonesa e ao centenário da imigração italiana.17

Quanto a exibição de índios no Teatro Municipal, Sábato Magaldi 

afirmava  

Rompendo velho preconceito e dignificando o índio 

brasileiro, expoliado (sic) por gerações sucessivas, a 

Secretaria só poderia, no Dia Nacional do Índio, trazer a tribo 

Xavante para o Teatro Municipal. (OESP, 09.07.78) 

Bem como, que essa iniciativa seria uma forma de comemorar 

... ali o Dia do Índio, com um grupo xavante apresentando 

várias de suas autênticas manifestações religiosas, diante 

                                                 
16 “No Municipal, boa música para crianças”. Em: Folha de São Paulo, de 01.06.1975, p. 16. 
17 A comemoração dos noventa anos da Abolição da Escravatura contou com um “concerto de música 
erudita e popular de inspiração negra”; a imigração japonesa para o Brasil foi lembrada “com dois 
concertos sinfônicos e apresentação do conjunto da Escola Hoshô, de Tóquio, que encenou peças do 
secular teatro nô”; enquanto o centenário da imigração italiana para São Paulo contou “com seis récitas da 
ópera Aída, de Giuseppe Verdi, por dois elencos distintos, um europeu e um brasileiro”. Cf. Relatório do 
Prefeito Olavo Egydio Setúbal, de 16.04.1979, p. 119. 
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de uma platéia absolutamente repleta por mais de 1500 

pessoas.18

Visando “popularizar a cultura”, e tornar as manifestações culturais 

acessíveis ao maior número possível de munícipes, a Secretaria Municipal de 

Cultura pôs em prática uma política que consistia em capturar a diversidade de 

expressões culturais existentes na cidade de São Paulo, principalmente 

relativas às expressões culturais da população indígena, negra e migrante e 

apresentá-la, na forma de espetáculos, no Teatro Municipal. 

Desse modo, ao promover atividades culturais referentes à 

população indígena, então simbolizada no Dia Nacional do Índio, a Secretaria 

Municipal de Cultura transformava aspectos da cultura indígena em “evento 

especial”, ou mais precisamente atribuía um caráter de acontecimento especial 

a práticas religiosas que fazem parte da cultura grupo Xavante em “evento 

especial”. Com este tipo de procedimento a Secretaria da Cultura atribuía um 

caráter de eventualidade e transformava um aspecto da cultura xavante – a sua 

religiosidade - em espetáculo de arte, isto é, em acontecimento especial capaz 

de mobilizar o interesse e atrair o público para assisti-lo, na forma de 

espetáculo, no Teatro Municipal.  

 

“Memória, no singular” 

 

A Secretaria Municipal de Cultura ocupou-se, ainda, da questão da 

“memória paulistana, passada e presente”, através de dois de seus 

departamentos. O Departamento de Informação e Documentação Artística 

assumiu a função de registrar, por meio de fotografias, filmes, fitas magnéticas, 

impressos e manuscritos, o que estava acontecendo na cidade “nas áreas de 

música, artes cênicas, artes plásticas, cinema, literatura, comunicação de 

massa, desenho industrial e arquitetura”.  

Já o Departamento do Patrimônio Histórico ficou responsável por 

desenvolver uma “política sistemática de recuperação e preservação dos sítios 

                                                 
18 “São Paulo, a cidade, o habitante, a administração: 1975-1979”, op. cit., p. 119. 
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e monumentos históricos da cidade”; assim como realizar exposições 

fotográficas, acompanhadas de textos, mostrando imagens antigas dos 

próprios locais onde os painéis estavam expostos no centro da cidade. 

Parte dos trabalhos desses dois departamentos foram apresentados 

à população através de atividades do chamado “museu de rua” ou “museu a 

céu aberto”. Com esse programa a Secretaria Municipal de Cultura pretendia 

reavivar a “memória coletiva” da população paulistana.  

Segundo a Secretaria de Cultura, com a realizações de exposições 

temáticas e sua apresentação em espaços públicos da cidade, ela 

... deixava de adotar o comportamento usual de esperar 

visitantes e ia buscar seus freqüentadores nos lugares por 

onde passa o público – principalmente o que não vai a 

museus.19

Mas, qual memória a SMC pretendia reavivar? Quais lembranças e 

memórias a Secretaria de Cultura pretendia fazer reviver, estimular ou dar novo 

ânimo na cidade paulistana? Qual noção de memória norteou suas atividades e 

como a questão da memória foi tratada pelo governo municipal? 

A Secretaria de Cultura estabelecia uma associação entre “memória 

coletiva” e “manifestações culturais”, assumindo como sua função precípua a 

de 

... preservar a memória da cidade e incentivar as 

manifestações culturais, tornando-as acessíveis ao maior 

número possível de munícipes.20

As atividades do “museu de rua” tiveram início em janeiro de 1977 

com uma exposição focalizando o “Centro Histórico da Cidade”; nesse mesmo 

ano duas outras exposições de rua abordaram aspectos da história do 

Anhangabaú e do Viaduto do Chá. Essas atividades procuraram mostrar a 

“evolução da paisagem local”. No ano seguinte, uma mostra referiu-se ao 90º 

aniversário da Abolição da Escravatura no Brasil e outra tratou das 

                                                 
19 “São Paulo, a cidade, o habitante, a administração: 1975-1979”, op. cit., p. 123. 
20 “São Paulo, a cidade, o habitante, a administração: 1975-1979”, op. cit., p. 123. 
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transformações efetivadas no Largo da Sé, “coincidindo com a inauguração da 

nova praça e de sua estação de metrô”.  

Na gestão cultural de Mário Chamie (12.07.1979 a 13.05.1982) 

esses mesmos temas voltariam a ser focalizados e, também, seriam 

apresentados em forma de painéis expositivos do programa “museu de rua”. 

Porém, desta vez, a história do Anhangabaú e a do Viaduto do Chá estariam 

associadas à idéia de “evolução urbana de São Paulo numa perspectiva 

geográfica”; enquanto a Abolição seria tratada ligada ao tema da “substituição 

da mão-de-obra na cidade”.21

As atividades de exposições temáticas, acima mencionadas, deixam 

transparecer que na gestão cultural do secretário Sábato na cidade de São 

Paulo, a questão da memória foi tratada associada às idéias de “evolução” e de 

“progresso”. 

Por um lado, ao apresentar a “evolução” pela qual havia passado o 

centro histórico da cidade, a Secretaria de Cultura atuava com uma noção de 

mudança caracterizada pela passagem sucessiva, gradual e progressiva em 

determinada direção, como se cada modificação urbana estivesse definida 

desde a mudança anterior. Assim, o presente transformado era apresentado 

como algo que de início era apenas potencial. Desse modo, a Secretaria de 

Cultura estabelecia, através de suas atividades expositivas, uma vinculação 

direta e linear entre as características da “paisagem local”, de momentos da 

cidade que estavam distantes no tempo – praça da Sé, Vale do Anhangabaú, 

Viaduto do Chá, e outras – e a configuração daqueles mesmos locais agora, 

transformados em termos urbanos em razão, por exemplo, das obras do metrô. 

Assim, estas últimas imagens da cidade eram apresentadas como sinônimos 

de “progresso”. 

Ou seja, a Secretaria de Cultura diferentemente de apresentar a sua 

visão acerca dos acontecimentos passados e presentes da São Paulo, buscava 

construir uma memória unívoca e linear para a cidade, ao mesmo tempo em 

que silenciava acerca de outras experiências e vivências que também eram (e 

são) constitutivas da cidade de São Paulo. 

                                                 
21 “A cultura num tempo de crise”. Folha de São Paulo, de 31.08.1979. 
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Na gestão seguinte, com Mário Chamie na Secretaria de Cultura do 

Município e Reynaldo de Barros no cargo de Prefeito, vários desses projetos, 

políticas e práticas culturais passariam por avaliação. Em alguns casos eles 

seriam não totalmente alterados, porém seus significados não seriam mais os 

mesmos. 

 

“Cultura para uma cidade em crise” 

 

Reynaldo Emygdio de Barros assumiu o cargo de prefeito da cidade 

de São Paulo, tendo por base uma análise geral da situação da cidade de São 

Paulo, que fundamentou a elaboração de seu “Plano de Governo”. 

Correspondendo às regras do regime militar, seu governo se propunha a 

estabelecer uma “política integrada” entre os três níveis de governo – nacional, 

estadual e municipal. 

A gestão do prefeito Reynaldo de Barros (12.07.1979 a 13.05.1982) 

se propunha a abranger, de maneira articulada, duas ordens de questões: as 

ligadas “diretamente do interesse do cidadão paulistano” e outras consideradas 

como estando “na raiz dos problemas da cidade”. 

O governo municipal afirmava conhecer os níveis de contrastes 

sociais existentes na cidade, originados em decorrência da política de 

descentralização industrial levada a cabo até então pelas autoridades federais, 

estaduais e municipais. Com base nessa avaliação e manifestando temor 

frente a possibilidade de o governo poder perder o controle da situação social 

da cidade de São Paulo, foram estabelecidas algumas metas políticas que 

deveriam serem alcançadas durante a sua gestão no Município. 

O prefeito Reynaldo de Barros, em seu “Plano de Governo”22 

afirmava: 

                                                 
22 Prefeito Reynaldo Emygdio de Barros. Plano de Governo 1980/83. Prefeitura do Município de São 
Paulo, São Paulo: Coordenadoria Geral de Planejamento – Cogep, 1980, “Apresentação”, s/p.. As 
citações seguintes referem-se a mesma fonte, salvo indicação contrária. A exemplo do Relatório de 
Prestação de contas da administração Olavo Egydio Setúbal, este é o primeiro Plano de Governo a ser 
encaminhado à Câmara Municipal de São Paulo desde a instauração do regime ditatorial militar no país 
em 1964. O referido plano de governo é constituído de sub-itens relativos às diversas áreas 
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A restrição da oferta de empregos, sem uma redução do 

crescimento populacional, poderá, pelo menos a curto e 

médio prazos, levar ao crescimento de grandes parcelas da 

população subempregadas e mesmo desempregadas, dado 

o modo forte pelo qual está inscrito na consciência dos 

brasileiros o papel da cidade de São Paulo como centro da 

oportunidade para o progresso individual. Esse processo 

poderá produzir tensões sociais de difícil controle. 

Na avaliação da administração Reynaldo de Barros para se evitar o 

agravamento dos problemas sociais era preciso 

... conferir grande ênfase ao atendimento das camadas mais 

carentes da população, utilizando o mais possível os 

recursos institucionais e financeiros disponíveis no 

desenvolvimento de programas concretos voltados para o 

paulistano mais sofrido. 

O governo Reynaldo de Barros reconhecia que a trajetória de 

desenvolvimento do Município de São Paulo havia, nos últimos tempos, 

acentuado e elevado “os contrastes e desequilíbrios” econômicos e sociais 

existentes na cidade, as quais já estariam chegando a níveis “insuportáveis à 

maior parte de sua população”; assim como, considerava que “a falta de uma 

participação efetiva da população nas decisões que dizem respeito a todos os 

munícipes” estavam contribuindo para a manutenção e agravamento das 

tensões sociais. Esses aspectos, entendidos como problemáticos, além de 

vários outros referentes à vida da cidade paulistana, foram identificados como 

estando na base da chamada “crise da cidade”, para a qual a administração 

Reynaldo de Barros se propunha a “apresentar soluções ou encaminhar 

gestões técnicas e políticas”. 

Com base nessa avaliação o governo municipal - como estratégia de 

enfrentamento das questões sociais - decidia incentivar a 

                                                                                                                                               
administrativas que compunham a estrutura organizacional da Prefeitura. Para efeito das próximas 
citações, no que diz respeito à Cultura, mencionarei o título do respectivo sub-item seguido da paginação.  
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... crescente participação comunitária, estabelecida como 

objetivo a ser atingido gradualmente, especialmente através 

da classe política, das Sociedades Amigos de Bairros e do 

novo fórum de audiência aos anseios da população que são 

os Conselhos Comunitários, em cada uma das 17 Regiões 

Administrativas, também poderá levar a redefinições de 

metas setoriais. (“Participação Popular”, pp. 7-8). 

Essa era a estratégia com a qual o governo municipal se “armava” 

para enfrentar a chamada “crise da cidade”. Uma estratégia que previa a 

“participação popular”, isto é, o envolvimento da população de baixa renda nas 

políticas estabelecidas para os diversos aspectos da vida da cidade. 

Dentro dessa visão de governo e de cidade a Secretaria Municipal 

de Cultura seria pensada sob dois aspectos principais: de um lado, como 

estando destinada a oferecer à população “serviços de lazer e de 

complementariedade da educação formal”; de outro lado, devendo assegurar e 

preservar “bens de valor histórico que reflitam a memória ou o próprio 

patrimônio cultural da Nação”. (“Cultura”, p. 27). 

Mario Chamie23 ao assumir a gestão cultural do Município definiu 

três princípios que fundamentariam a política cultural da Secretaria de Cultura:a 

popularização da cultura, a descentralização das decisões sobre as questões 

culturais e a substituição do evento cultural pelo planejamento. 

O conceito de “popularização da cultura”, por sua vez, estava ligado 

às idéias de aproveitar os espaços não tradicionais e fazer uso não tradicional 

de todos os tipos de espaço; assim como, de levar a cultura erudita a ser 

consumida pelas camadas populares; e também, levar as manifestações 

culturais populares ao Teatro Municipal. (FSP, 31.08.79) 

O propósito da política de popularização da cultura não era apenas o 

de tornar a cultura erudita acessível ao “público marginalizado”, facilitando-lhe 

                                                 
23 Mário Chamie foi apresentado na imprensa como intelectual, poeta, autor de livros “considerados 
polêmicos por uns e pretensiosos por outros” e portador, segundo ele próprio, de “uma linguagem erudita, 
de difícil acesso”. Mencionava-se, também, que Chamie havia, anteriormente, exercido a função de 
assessor de planejamento de atividades culturais da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Cf. “A 
cultura num tempo de crise”. Folha de São Paulo, de 31.08.1979. 
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o acesso a espaços tradicionais. Na fala de Mário Chamie, a partir de então se 

trataria de 

... usar novos espaços e eliminar as áreas de cultura da 

escassez ou diminuir o universo desta cultura da escassez, 

através de promoções adequadas.24

Pela primeira vez, na vida administrativa da cidade, os responsáveis 

pela cultura, e mesmo setores da imprensa, começavam a fazer referências a 

questões da cultura denominando-as como parte de uma “política cultural”. Ao 

falarem em “política cultural” referiam-se, especificamente, a dois aspectos: 1) 

a prática de definir o conceito de cultura que iria orientar a ação da secretaria; 

2) a necessidade de que a cultura, tal qual ocorria com outras áreas do 

governo municipal, passasse a planejar as atividades culturais a serem 

desenvolvidas na cidade. 

Desse modo, Chamie definia como política cultural da Secretaria de 

Cultura a noção de “cultura de escassez”. Esta existiria para além da cultura 

popular e da cultura erudita. Em diferentes falas de Mário Chamie a expressão 

“escassez” encontra-se associada a cultura, ao mesmo tempo em que acha-se 

referida às manifestações culturais das parcelas pobres e empobrecidas da 

população paulistana. 

A “cultura da escassez”, dizia Mário Chamie no início de sua gestão, 

era “produzida por populações periféricas e marginais”. A esse respeito, 

afirmava o secretário 

É de escassez porque é a manifestação pobre, sem 

recursos, feita segundo a própria situação de marginalidade 

de determinada comunidade. (FSP, 31.08.1979) 

A questão da “marginalidade” dizia respeito à relação estabelecida 

por Mário Chamie entre as manifestações culturais e a ação dos meios de 

comunicação. Estes, ao não identificarem e nem veicularem a produção 

cultural dessas populações seriam os responsáveis pela produção da situação 

de marginalidade dessas mesmas populações.  

                                                 
24 “A cultura num tempo de crise”. Folha de São Paulo, de 31.08.1979. 
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A Secretaria Municipal de Cultura foi regida por uma concepção de 

cultura que a identifica como mercadoria.  

Na gestão Mário Chamie a cultura foi tratada a partir de uma 

concepção que a identifica como mercadoria, tendo se estabelecido um tipo de 

relação que é própria do mercado. Essa concepção implicou equiparar a 

cultura a um “produto de consumo”. Ou seja, as manifestações culturais das 

populações pobres foram consideradas “periféricas e marginais” em relação ao 

mercado cultural. Do mesmo modo, as manifestações culturais das populações 

pobres eram consideradas “periféricas e marginais” à medida que o Secretário 

de Cultura assumia e representava a centralidade do Município, que falava em 

nome de uma parcela intelectualizada e dotada de recursos materiais que lhe 

garantia o acesso aos bens culturais da cidade paulistana.  

Nessa medida, os grupos culturais em situação de “marginalidade” 

eram aqueles “marginalizados pelo mercado”, entre os quais o Secretário da 

Cultura identificava: os poetas inéditos que não conseguiam publicar suas 

obras; os jovens artistas não consagrados pelos meios de comunicação; os 

artistas plásticos que não encontravam espaços para exporem suas obras, 

músicos que ensaiavam e/ou se apresentavam em garagens e galpões 

existentes na periferia, isto é, nos bairros distantes do centro da cidade. (FSP, 

31.08.1979). 

Mário Chamie estabelecia diferenciações entre o que chamava de 

“cultura da escassez” e a “cultura popular”; assim como, entre a “cultura 

erudita” e a “cultura superior”. Ao falar de “cultura da escassez” referia-se à 

“cultura que se faz pobremente”, porém destacava que a cultura da escassez 

teria “maior poder de representação da vida das pessoas que a produzem”. Em 

relação à “cultura popular” o Secretário afirmava ser ela “a raiz e a fonte da 

cultura de um país”, no sentido de dizer respeito à cultura “da grande maioria 

da população”. 

Mário Chamie definia “cultura popular” como: 

... aquela que está sendo produzida por grandes 

contingentes comunitários, por grandes associações 

comunitárias, tanto da periferia horizontal, quanto da 
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periferia vertical da cidade, essa produção toda 

simplesmente estava fora de qualquer consideração do que 

possa ser o fato cultural.25

Chamie estabelecia, ainda, uma contraposição entre “cultura 

superior” e “cultura popular”: caracterizando esta como “precária e dissociada 

do saber universitário e do saber superior da cultura já consagrada”. (FSP, 

21.07.1981). 

Já em relação a cultura erudita, esta aparecia representada pelos 

bens culturais do chamado “bolsão do centro”, com especial destaque para o 

Teatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade e museus.  

 

“Planejando a cultura” 

 

Segundo Mário Chamie a “marginalização” dos referidos setores 

sociais ocorria em função de uma dupla tradição presente na cultura brasileira: 

a ausência de planejamento das atividades culturais e a correspondente prática 

de realização de eventos. 

Com base nessa avaliação a Secretaria de Cultura procurou 

“substituir o evento pela atividade cultural permanente”, a fim de criar bases 

estáveis de funcionamento para as manifestações culturais das populações da 

periferia da cidade. 

A idéia de “escassez” estava relacionada, também, à questão dos 

recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura, os quais eram 

considerados escassos frente às “demandas” culturais existentes na cidade. 

Segundo Mário Chamie: 

Os recursos são escassos, mas você tem que investir com a 

imaginação também, e tem que se adaptar a necessidades 

concretas. À Favela da Funerária, ao Jardim Buturussu, à 

Favela do Icaraí, às Cohabs etc. eu não posso levar 

espetáculos com a sofisticação de cenário e de iluminação 

                                                 
25 “O fato cultural só tem um autor: o povo”. Folha de São Paulo, 21.07.1981. 
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dos teatros convencionais. Então, é preciso recorrer a um 

palco praticável. É preciso reconhecer que a escultura de 

barro ou a cerâmica precária que se faz, por exemplo, no 

atelier da Casa do Artesão Migrante, tem o mesmo valor 

cultural de uma ânfora grega. Eu diria, até, que o teatro que 

se faz também nessa região seria uma espécie assim de 

teatro grego da pobreza. (FSP, 21.07.1981). 

Com esse modo de encarar a questão do orçamento, para a 

Secretaria Municipal de Cultura tratava-se tão somente de criar as condições 

de existência e de desenvolvimento para que os grupos de arte popular 

pudessem realizar “sua obra possível”. 

Mas, a questão da escassez do orçamento era administrada de 

modo a garantir à Secretaria Municipal de Cultura o controle das atividades 

culturais que seriam realizadas. Não havia, na peça orçamentária da Cultura, 

qualquer divisão de áreas culturais – teatro, dança, cinema, literatura, etc - e, 

portanto, de recursos financeiros a serem destinados às mesmas. O que havia 

era a distribuição de recursos em três categorias: atividades, projetos e 

pessoal.  

Era através dessas três categorias de classificação das atividades 

culturais que a Secretaria de Cultura se relacionava com os grupos culturais da 

cidade. Esta política era posta em prática através dos seguintes 

procedimentos: 1) os interessados em obter subvenção municipal para suas 

atividades culturais, protocolavam, junto à Secretaria, seu respectivo projeto 

cultural; 2) uma equipe de assessoria do gabinete do Secretário analisava, 

separadamente, cada um dos projetos culturais com pedidos de subvenção; 3) 

o passo seguinte era o de classificar o projeto cultural de modo a registrá-lo 

numa das três categorias acima mencionadas; e, finalmente, 4) como última 

etapa, o Secretário era informado pela sua assessoria acerca do total de verba 

que estava sendo solicitada e do valor que havia disponível nas respectivas 

categorias. No caso de falta de verba, o Secretário decidia, pessoalmente, se 

haveria, ou não, remanejamento de verba entre as categorias para que 

determinado pedido de subvenção fosse atendido. 
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Por esse procedimento, comumente chamado de “prática do balcão”, 

a Secretaria de cultura inaugurava uma prática de setorizar o atendimento dos 

indivíduos, passando a tratá-los como demandas de áreas específicas. É o 

próprio Secretário Mário Chamie que diz 

Assim, os vários grupos de arte nunca souberam 

exatamente de quanto a secretaria dispunha para 

subvencioná-los ou, então, o teto máximo que poderiam 

reivindicar para que seus pedidos não fossem indeferidos.26

A Secretaria de Cultura ao não explicitar os critérios de uso dos seus 

recursos financeiros deixava em aberto a possibilidade de exercer controle 

sobre as manifestações culturais de diferentes setores sociais da cidade, 

através do expediente de alegar a falta de verbas, para os casos que lhe fosse 

politicamente conveniente. 

Desse modo, planejar a cultura, diferentemente de discutir questões 

de orçamento e de definição de prioridades com “a participação efetiva da 

população nas decisões que dizem respeito a todos os munícipes” – prática 

que o prefeito Reynaldo de Barros já reconhecera que a cidade se ressentia – 

De outro modo, planejar a cultura significou organizar os eventos de lazer a 

serem oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura na forma de calendário 

de atividades culturais. A finalidade do “Calendário do Lazer Artístico”, segundo 

Mário Chamie, era a de 

... introduzir a cultura como insumo, uma necessidade 

cotidiana, de modo que a rua, a área, a praça, os lugares de 

aglomeração como as fábricas, os auditórios da empresas, 

as bibliotecas, os museus, etc. sejam lugares de uso comum 

da população, a partir da oferta que a Secretaria poderá 

fazer. Com isso muda-se também um certo hábito 

paternalista de oferecer atividades ao público. O público 

                                                 
26 “A cultura posta na mesa. Para que a oposição se sirva”. O Estado de São Paulo, 09.01.1983. De 
maneira geral, o jornal O Estado de São Paulo, no período pesquisado, noticiava os acontecimentos 
assumindo o ponto de vista da Prefeitura. Quase sempre apresentava as informações em tom afirmativo, 
muitas vezes sem identificação da fonte, de tal modo que parecia falar em nome do próprio governo 
municipal; dificilmente apresentou críticas ou questionamentos em relação às iniciativas do governo 
municipal. 
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passaria a cobrar aquilo que lhe é devido em termos 

culturais. [FSP, 31.08.79] 

A cultura era considerada um insumo. Isto é, a cultura era tratada 

como se fosse um elemento componente do processo de produção de uma 

mercadoria, como outra mercadoria qualquer, a ser oferecida para o consumo. 

O público, agora transformado em consumidor, passaria a demandar cultura, 

isto é, reivindicar que a Secretaria de Cultura promovesse atividades culturais 

na cidade; este era o pressuposto que estava presente nesse modo de lidar 

com a cultura. Nessa medida, é que a Secretaria Municipal de Cultura entendia 

a cultura como um “direito de cidadania”. 

A este respeito Mário Chamie considerava que poderia, através da 

Secretaria Municipal de Cultura, isto é, 

... através do próprio poder público, e dentro dele, 

estabelecer alguns projetos que mostrassem que a cultura é 

até um insumo, e que ela é, obrigatoriamente, um direito de 

cidadania. (FSP: 21.07.1981) 

Nessa concepção de cultura, pensada em termos de produto a ser 

consumido pela população, a preocupação da administração passa a ser com a 

quantidade de eventos a serem realizados pela Secretaria de Cultura, bem 

como com a quantidade de pessoas que a respectiva programação artística 

visava atingir. 

Mário Chamie, no início de sua gestão, manifestara a expectativa de 

que em apenas cinco meses - de agosto até dezembro de 1979 – a Secretaria 

de Cultura viesse a atingir um público de, aproximadamente, um milhão de 

pessoas, com três projetos de atividades que seriam desenvolvidos naquele 

período, constituídos de espetáculos musicais, de peças teatrais nos teatros 

distritais e de painéis de exposições itinerantes.27

                                                 
27 Mário Chamie, no início de sua gestão, projetava que a Secretaria Municipal de Cultura poderia 
oferecer “40 apresentações que atingiriam um público de cem mil pessoas aproximadamente” através de 
espetáculos realizados ao ar livre; nos teatros distritais seus cálculos computavam “595 representações”, 
para “aproximadamente 300 mil pessoas”, número estimado em função da capacidade de público dos 
teatros que variavam de “290 lugares até 700”; e com as exposições itinerantes organizadas pelos 
Departamentos do Patrimônio Histórico e o de Informação e Documentação Artísticas, previa a realização 
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Essa previsão estava baseada num “planejamento” que envolvia a 

definição de um calendário de datas, o tipo de atividade e o número de 

apresentações a serem realizadas; bem como, os locais e sua respectiva 

capacidade de público; pois o que interessava, efetivamente, para a Secretaria 

de Cultura era o alcance quantitativo de sua programação, isto é, a quantidade 

de público a ser atingido. Esses eram os itens que compunham o planejamento 

das atividades que a Secretaria Municipal de Cultura oferecia à população 

paulistana.  

Assim, os “espetáculos ao ar livre” consistiam na realização de 

apresentações da orquestra sinfônica, do corpo de baile e do coral paulistano – 

que compunham os corpos estáveis do departamento de teatros - em locais 

públicos de diferentes regiões da cidade, tais como: Horto Florestal, Parque do 

Carmo, Ibirapuera, Jardim Botânico e Parque Anhanguera. Para tanto, o 

calendário de desenvolvimento desta atividade previa o revezamento das 

apresentações dos corpos estáveis nas regiões e estimava o número de 

espetáculos que seriam realizados e o alcance potencial de público. Já através 

da “difusão de peças através dos teatros distritais”, a SMC passava a 

subvencionar espetáculos programados para os teatros, reduzindo o valor dos 

ingressos “a preços populares”, ou oferecendo a programação gratuitamente. 

Para a Secretaria Municipal de Cultura “popularizar a cultura” 

significava tanto “levar a manifestação cultural de caráter popular ao Teatro 

Municipal”, quanto estimular o público marginalizado a “consumir” cultura, 

através do comparecimento em grande quantidade às apresentações 

realizadas ao ar livre nos espaços públicos municipais. 

No caso da cultura erudita, dizia Mário Chamie, 

... deve-se levá-la a espaços compatíveis onde ela possa ser 

comunicada a camadas menos privilegiadas em termos de 

consumo artístico, isso é tornar a cultura acessível. (FSP, 

31.08.1979) 

 

                                                                                                                                               
de “39 exposições dessas por semana, o que implica em 624 mostras até o fim do ano, atingindo cerca de 
600 mil pessoas”. Cf.: “A cultura num tempo de crise”. Folha de São Paulo, 31.08.1979. 
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“Palco, luz e som” 

Consistia em a Secretaria Municipal de Cultura criar as condições 

para que a produção cultural da população da periferia fosse difundida e, 

portanto, encontrasse seu público na própria periferia. Ou seja, a SMC passava 

a “distribuir o serviço cultural”, isto é, a oferecer “palco, luz e som”, com o 

propósito de criar uma prática pautada no próprio “fato cultural”; o que em sua 

avaliação significava descentralizar as atividades culturais. 

A gestão Mário Chamie fazia uma diferenciação entre “periferia 

social” e “periferia geográfica”. Esta referia-se às regiões mais distantes do 

centro da cidade; enquanto a “periferia social” era definida como sendo aquela 

formada por “determinados bolsões mais centrais”. 

O “Projeto Periferia”, desenvolvido na “periferia geográfica” da 

cidade, foi considerado pelo Secretário de Cultura como sendo o melhor 

exemplo da prática do governo municipal de administrar a cultura da escassez. 

Ele era desenvolvido com base na realização de pesquisas que buscavam 

determinar, previamente, o tipo de atividade cultural que despertava o interesse 

da “comunidade” da periferia. Para tanto, as pesquisas eram realizadas de 

modo a envolver a própria população no processo de definição da 

programação que se seria a ela destinada. Com isso a Secretaria Municipal de 

Cultura estabelecia um tipo de política cultural que funcionava como uma 

espécie de “espelho” para a população das regiões periféricas da cidade, ou 

seja, realizava “uma leitura recíproca da própria realidade do povo”.  

Chamie referiu-se a essa prática afirmando que 

O fato cultural só perde para o fato religioso. O fato político é 

discutível, o fato econômico talvez até mais; agora o fato 

cultural é de tal modo integrante e inerente, que a população 

o aceita como sendo ela mesma a autora.28

O propósito dessa prática estava em fazer com que a própria 

população não só aceitasse, como também se identificasse como autora do 

“fato cultural”, isto é, da programação cultural que a ela seria oferecida pela 

Secretaria Municipal de Cultura. Através dessas práticas políticas a Secretaria 
                                                 
28 “O fato cultural só tem um autor: o povo”. Folha de São Paulo, 21.07.1981. 
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procurava atender as demandas culturais das diferentes regiões da cidade, 

criando em sua população local a ilusão de estar sendo atendida em seus 

anseios culturais. 

O propósito da política cultural da escassez era o de criar uma 

“identidade cultural” para as populações empobrecidas, a fim de fixa-las em 

suas respectivas regiões de moradia. Desse modo, a Secretaria de Cultura 

através das atividades culturais e de seus mecanismos administrativos buscava 

estabelecer um controle sobre a vida dos indivíduos ma tentativa de evitar que 

ocorressem problemas e tensões sociais na cidade. 

 

 “Biblioteca ou centro cultural: eis a (in)definição” 

 

Através da imprensa é possível acompanhar os debates ocorridos, 

desde o início de 1975, envolvendo bibliotecários, técnicos e secretário 

municipal de Cultura, prefeito e outros responsáveis pelo governo municipal; 

que de diferentes formas se manifestaram sobre a questão da construção de 

um novo equipamento cultural na cidade de São Paulo. Os debates estiveram 

relacionados a aspectos que diziam respeito a questões culturais, mas que 

também se mesclavam com assuntos de urbanização, de estética arquitetônica 

e dos serviços culturais que seriam oferecidos no novo prédio. 

Este assunto perpassou as duas primeiras gestões da Secretaria de 

Cultura na cidade de São Paulo e envolveu discussões sobre as características 

culturais do equipamento, sua localização e os gastos que seriam feitos com as 

obras de construção. 

Os passos que demarcaram as várias definições 

do projeto para o novo equipamento cultural, deixam 

transparecer que havia uma indefinição de origem quanto 

aos seus propósitos culturais. Da perspectiva dos 

responsáveis pela cultura no âmbito do governo municipal, e 

mais especificamente da Secretaria Municipal de Cultura, 

parecia haver um dilema acerca de qual bem cultural mais 

se adequaria à cidade de São Paulo: uma biblioteca ou um 
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centro cultural? Ou ainda, se a biblioteca é que abrangeria 

outras atividades geralmente atribuídas a um centro cultural; 

ou se, inversamente, este é que conteria uma biblioteca. 

Longe de ser uma simples questão de nomenclatura, como se 

poderia supor, as duas denominações são reveladoras da existência de 

diferentes propósitos que, sob a égide da recém criada Secretaria Municipal de 

Cultura em consonância com a Prefeitura, estavam sendo projetados para a 

cidade de São Paulo, especificamente no campo cultural. 

O dilema que estava colocado parece dizer respeito ao fato de que 

havia, naquele período, diferentes interesses em jogo imbricados com a 

questão da construção de um equipamento cultural, e que nortearam a ação de 

diferentes setores da Secretaria de Cultura e da própria Prefeitura. É o que 

transparece nas várias falas de representantes do governo municipal e que 

indicam as mudanças de concepção verificadas de tempo em tempo, antes que 

fosse fixada a idéia de centro cultural, e que são reveladoras de intenções 

culturais também diversas que estiveram colocadas para a cidade de São 

Paulo.  

Inicialmente, pela fala de técnicos, bibliotecários e secretário 

municipal de cultura, que se manifestaram através da imprensa pesquisada, 

podemos localizar a intenção de que fosse criada uma biblioteca que tivesse 

maior e mais amplos espaços físicos para guarda de acervos do que o da 

Biblioteca Mário de Andrade; bem como, que a mesma fosse orientada por um 

conceito de biblioteconomia reformulado, garantindo aos consulentes 

acessibilidade direta aos livros. Estas características foram insistentemente 

contrapostas às da Biblioteca Mário de Andrade, cujo conceito biblioteconômico 

que orientava suas atividades passou então a ser caracterizado como 

antiquado para as necessidades culturais daquele momento. 

Ao longo de todo o transcorrer desses debates, os termos “novo” e 

“moderno” estiveram constantemente entremeados nas falas dos responsáveis 

pela cultura no governo municipal.  

A presença constante destes adjetivos associados aos projetos 

culturais em debate é indicativa dos sentidos que a Secretaria Municipal de 

 139



Cultura buscou atribuir à iniciativa de construir mais um equipamento cultural 

na cidade. Ora aquelas expressões assumiam características de justificativas 

para as iniciativas do governo municipal; ora indicavam o sentido dado ao 

“novo” equipamento a ser criado: o de superar tudo o que até então existia na 

cidade de São Paulo, em termos de bem cultural semelhante ao que estava 

sendo projetado para ela. 

No início dessas discussões, durante a gestão de Sábato Magaldi na 

Secretaria de Cultura, com Olavo Egydio Setúbal como prefeito (16.04.1975 a 

12.07.1979), a idéia de se construir um equipamento cultural esteve implicada 

a questões bibliotecárias relacionadas com os problemas verificados com a 

Biblioteca Mário de Andrade, que na época contava com um acervo maior do 

que sua capacidade física de acomodação. Técnicos e responsáveis pela 

biblioteca demandavam solução apontando essa situação como responsável 

tanto pela demora no atendimento aos estudantes, professores e 

pesquisadores em geral que freqüentavam a Mário de Andrade, como também 

pelas longas filas que se formavam em sua entrada principal.  

As discussões giravam em torno da necessidade de ampliação das 

instalações da Biblioteca Mário de Andrade, inaugurada em 1942. Passados 

trinta e três anos, ela contava com um acervo de mais de 1 milhão de livros, 

quando sua capacidade era de 450 mil volumes. Conseqüentemente, parte dos 

livros estava sem local adequado para sua guarda e se encontrava espalhado 

pela biblioteca, distribuídos por diversas estantes localizadas nas salas de 

consulta, nos gabinetes de leituras ou mesmo em salas de uso administrativo. 

Noemi do Val Penteado, diretora do Departamento de Bibliotecas da 

Secretaria Municipal de Cultura, em maio de 1975, argumentava a favor de um 

projeto que previa a construção de uma segunda torre da própria Biblioteca 

Mário de Andrade, dizendo que ela seria útil pelas seguintes razões: 

... comportaria parte do acervo que invade as outras salas, 

liberando-as para os consulentes e trabalhos de bibliografia 

correlatos; daria condições para a reforma do laboratório de 
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microfilmagem, além de propiciar condições para a reforma 

dos sistemas hidráulico e elétrico.29

Ao invés dessa solução, em contraposição aos problemas 

aventados, a Secretaria Municipal de Cultura propunha a construção de uma 

nova biblioteca. Com características de biblioteca metropolitana e de centro de 

informações, falava numa biblioteca que contaria com uma área de extensão 

cultural com previsão para conter “um teatro de 500 lugares, local para 

exposições em geral, discoteca e pinacoteca”.30 O local escolhido para a sua 

edificação era o terreno formado pelo eixo Vergueiro e 23 de Maio, no bairro do 

Paraíso, sobre a linha Norte-Sul do Metrô.31

Durante três anos permaneceram as especulações quanto a 

construção do equipamento cultural. O jornal O Estado de São Paulo -OESP 

informava que a Prefeitura tinha por objetivo “criar o maior Centro Cultural de 

São Paulo, dando-lhe completo sentido de integração”. 32

Anteriormente, o prefeito Olavo Setúbal havia criado, em julho de 

1975, uma Comissão Especial, formada por técnicos, bibliotecários e 

arquitetos, com a função de elaborar um programa para instruir a equipe de 

engenheiros e arquitetos responsáveis pelo projeto final da biblioteca. Entre os 

arquitetos da comissão constava Eurico Prado Lopes, diretor da firma PLAE - 

Arquitetura e Engenharia, que ficou encarregada da organização técnica das 

informações que seriam fornecidas por quatro outras comissões assessoras. 

(OESP, de 29.02.1976) 

Dois anos mais tarde, a imprensa anunciava a aprovação, pelo 

prefeito, de um anteprojeto da biblioteca, elaborado pela PLAE sob a 

supervisão da Empresa Municipal de Urbanização -Emurb, prevendo a 

construção de um edifício de três pavimentos, sendo um subterrâneo. (OESP, 

de 31.08.1977) 

No início do ano seguinte, em fevereiro de 1978, arquitetos da 

Emurb informavam que o projeto elaborado pela empresa PLAE – Arquitetura e 
                                                 
29 “Biblioteca aguarda aprovação da 2ª torre”. Folha de São Paulo, de 31.05.1975, p. 7. 
30 “Futura biblioteca será centro de informações”. Diário Popular, de 28.05.1976, p. 9. 
31 “Moderna e flexível, a nova biblioteca”. O Estado de São Paulo, de 29.02.1976, p. 10. 
32 “Um moderno centro de cultura para São Paulo”. O Estado de São Paulo, 18.11.1978. Ver também: 
“Até 1980 S. Paulo terá sua nova biblioteca”. Diário Popular, 12.01.1979, p. 11. 
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Engenharia, ainda dependia de análise e aprovação da empresa municipal 

responsável pelos projetos de urbanização para que fosse definido o prazo de 

execução da “nova biblioteca”.33 No final desse mesmo ano, Setúbal assinaria 

um contrato com uma empreiteira para construção da biblioteca. Agora, 

noticiava-se que o projeto havia sido elaborado, não mais pela PLAE, mas sim 

pelo Escritório Técnico Eurico Prado Lopes, sob supervisão da Emurb. 

Segundo o prefeito, a comissão responsável pelo projeto, ao longo de dois 

anos de pesquisas, “analisou o que há de mais moderno e funcional no gênero 

em todo o mundo”.34

Embora o governo municipal ainda falasse na construção de uma 

biblioteca, o foco de sua atenção começava a se deslocar, sinalizando a 

intenção de se construir um centro cultural na cidade. Ao final da administração 

Setúbal, começava-se a se falar na construção de uma biblioteca que 

funcionasse como um centro cultural35. O prefeito Olavo Setúbal expressou 

essa idéia ao afirmar que era objetivo de sua administração “dar a São Paulo 

um grande centro cultural”.36  

Agora, dizia-se que no centro cultural 

... serão integradas bibliotecas para adultos, infantil e em 

Braile, um teatro ou um grande auditório – para a realização 

de cursos, concertos, palestras, ciclos de cinema e 

exposições -, uma livraria, um restaurante e uma área verde 

externa, que será aproveitada como mais uma área de lazer 

pelo paulistano. (OESP, 18.11.1978). 

A partir da gestão cultural de Mário Chamie, com Reynaldo Emígdio 

de Barros na Prefeitura (12.07.1979 a 13.05.1982), o projeto do novo 

equipamento cultural passaria por reformulações, ficando definido que seria 

construído um centro cultural na cidade de São Paulo. Projetava-se que este 

equipamento, com previsão de conclusão até meados de 1982, iria abranger: 

                                                 
33 “Nova biblioteca ainda sem prazo para construção”. Folha de São Paulo, de 21.02.1978. 
34 “Assinado contrato para construção da Biblioteca Central”. Diário Popular, de 27.12.1978, p. 3 
35 “Biblioteca planejada para ser grande centro cultural”. Folha de São Paulo, 24.01.1979. 
36 “A biblioteca Vergueiro fica pronta em dois anos”. O Estado de São Paulo, 27.12.1978. Ver também: 
“Nova biblioteca Central será entregue ao público em 1981”. O Estado de São Paulo, de 08.06.1979. 
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... uma biblioteca pública, com setores que englobam desde 

Ciências Sociais até Tecnologia, Artes, História e Literatura; 

uma Mobralteca, uma biblioteca infanto-juvenil, auditórios, 

salas para espetáculos diversos, teatro, música, salas para 

cursos, conferências e simpósios, discoteca e cinema 

municipal. 

Para efetivar a sua construção, o prefeito Reynaldo de Barros 

assinaria, em junho de 1980, um contrato entre a Prefeitura e a Caixa 

Econômica do Estado. Por ocasião da assinatura do contrato de financiamento 

das obras, Reynaldo de Barros pontuou que com essa construção 

... São Paulo estava dando um grande passo para 

implementar a cultura em seu meio. 

Já Eduardo Prianti, presidente da Caixa Econômica do Estado, 

referindo-se à obra cultural afirmava 

... o grau cultural de desenvolvimento de qualquer 

comunidade deveria ser aferido, principalmente, pelo nível 

cultural médio dos seus integrantes. 

Procurando dar ênfase à contribuição da Caixa Econômica para a 

concretização desse projeto, completava Prianti 

... uma obra verdadeiramente cultural e de alcance 

duradouro, destinada a aprimorar, através dos tempos, os 

dotes intelectuais de nossa gente.37

Na mesma linha de pensamento, afirmava Mário Chamie 

... o Centro Cultural se preocupará com a integração do leitor 

com o livro, nos mesmos espaços, e oferecerá todo o 

equipamento para o desenvolvimento cultural do homem. A 

área livre poderá, ainda, ser aproveitada para o lazer do 

paulistano, em seus momentos de folga do serviço.38

                                                 
37 “Centro Cultural e biblioteca: CEESP financia obras”. Folha da Tarde, de 01.06.1980. 
38 “Centro Cultural de São Paulo”. Diário Popular, 30.06.1980, p. 8. 
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A reformulação do projeto anterior e o perfil de centro cultural 

estabelecido por Mário Chamie, disseram respeito à estrutura arquitetônica e, 

principalmente, à concepção cultural aplicada ao equipamento. O projeto 

inicialmente proposto para a biblioteca havia sido ampliado e transformado 

“num grande centro metropolitano de atividades culturais”; segundo Chamie, 

comparável apenas ao Centro Pompidou, em Paris. O caráter metropolitano 

era dado tanto pela ampliação da área física de atuação cultural, quanto pela 

diversidade de serviços que o centro cultural se propunha a oferecer à 

população. 

Em termos de concepção de cultura, a mudança referia-se, 

sobretudo, ao uso que se pretendia dar aos espaços. Diversidade de atividades 

culturais e quantidade de público eram idéias que estavam na base da noção 

de cultura do centro cultural, e que Chamie expressou da seguinte maneira 

... um conceito atualizado de centro de atividades culturais 

diversificadas, o que, por si só, corresponde a uma 

multiplicação de demanda e interesses em relação ao 

edifício. 

Para o secretário de Cultura a mudança na estrutura física e 

arquitetônica do prédio, que previa a construção de andares numa área três 

vezes maior do que a anteriormente prevista no projeto inicial, expressava o 

sentido da mudança de conceito a que se referia o secretário. Com a 

reformulação conceitual do equipamento cultural esperava-se um uso 

... em escala coletiva e social, geral uma população interna 

permanente.39

A idéia de uso coletivo do espaço, previsto para ter uma área total 

de 13 mil metros quadrados destinados às mais variadas manifestações 

culturais, dizia respeito à capacidade de público que a Secretaria de Cultura 

queria que fosse atendida pelo centro cultural: uma freqüência de 20 mil 

pessoas por dia. Na concepção de Mário Chamie 

... faz parte de uma política social de atendimento ao público 

em escala coletiva, principalmente à população periférica, 
                                                 
39 “Biblioteca e todas as artes no Centro Cultural de SP”. O Estado de São Paulo, de 02.07.1980. 
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que geralmente tem pouco acesso aos programas culturais 

da cidade.40

 

“Cultura e Urbanismo: equipamento cultural X empreendimento 
urbanístico” 

A definição do local para a construção do equipamento cultural, 

durante o tempo que perdurou essa discussão, via de regra ocupou um espaço 

secundário nas manifestações dos responsáveis pela cultura no governo 

municipal. De maneira geral, a localização era mencionada como mais um 

dado de informação, como se fosse apenas uma questão de se situar o local 

de construção da obra. 

No entanto, acompanhando o desenrolar das discussões pode-se 

constatar que desde o seu início, o eixo Vergueiro / 23 de Maio, sobre a 

estação Norte-Sul do metrô, no bairro do Paraíso, foi o único local mencionado 

para a dita construção. Este dado revela que havia, da perspectiva do governo 

municipal, a intenção de dar uma solução urbanística para aquela região. 

Solução que, ao final das contas, se encaminharia para a efetivação da 

propalada construção. Esta parece ter sido a questão de fundo que norteou a 

definição de construção do equipamento cultural, antes de quaisquer outros 

interesses culturais da cidade. 

A primeira vez que o governo municipal propôs uma solução para 

aquele espaço foi durante a curta gestão do prefeito Miguel Colasuonno 

(29.08.1973 a 15.04.1974), autor do chamado Projeto Vergueiro. Este projeto 

propunha transformar o referido eixo formado pela rua Vergueiro com a 

avenida 23 de Maio, num complexo comercial composto de torres de escritório, 

hotéis, bares, cinemas, estacionamento e um shopping-center, tudo distribuído 

em diversos níveis de uma esplanada de concreto, que ocuparia 38 mil metros 

quadrados do terreno baldio ali existente. (FSP, de 01.01.1975) 

Com esse projeto Colasuonno lançava a idéia de urbanização da 

região da Vergueiro; seu propósito era conseguir que seu nome fosse indicado 

                                                 
40 “A Prefeitura entrega em 1982 o Centro Cultural do Vergueiro”. O Estado de São Paulo, de 
10.01.1981. 
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pelo governo do Estado para permanecer por mais um mandato como prefeito 

da cidade de São Paulo. Um e outro projeto, porém, não se realizaram. Por 

essa época, como vimos anteriormente, os analistas políticos já especulavam 

em torno do perfil do novo prefeito para a cidade paulistana.  

Olavo Setúbal, ao assumir a prefeitura, decidiu reavaliar aquele 

projeto. Após acolher sugestão feita por Nestor Goulart dos Reis Filho, diretor 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP), concluiu que o Projeto Vergueiro: “Não convém à cidade!”. (OESP, de 

29.02.1976) Com esta decisão, voltava-se a discutir a destinação que seria 

dada à região da Vergueiro. 

As opiniões se dividiam quando a questão cultural se entrecruzava 

com a questão urbana. 

Na avaliação de Sábato Magaldi, Secretário Municipal de Cultura, a 

localização de uma biblioteca no eixo Vergueiro – 23 de Maio, “não poderia ser 

melhor”. O motivo desta avaliação positiva ligava-se, na visão do secretário, às 

obras de urbanização previstas para serem realizadas no centro da cidade. 

Aquela região seria “entrecruzada pelas futuras linhas do metrô”, o que a 

transformaria, segundo opinião do secretário, “numa área de fácil acesso”. 

(OESP, de 29.02.76 e 31.08.77). 

A opinião de Ernest Mange, presidente da Empresa Municipal de 

Urbanização –Emurb, e, também, secretário municipal de Habitação, 

corroborava com a de Magaldi. Para ele, a instalação de um equipamento 

cultural poderia contribuir para a recuperação urbana da região da Vergueiro. 

Mange não deixava dúvida sobre esse assunto, ao afirmar que considerava 

... conveniente a implantação da biblioteca central ao lado de 

uma estação do metrô.41

Mário Fittipaldi, presidente da Câmara Brasileira do Livro, ia além e 

explicitava o caráter daquela construção: 

A nova biblioteca vai ocupar uma área inútil e contribuirá 

para a urbanização de todo aquele trecho.42

                                                 
41 “Biblioteca será na Vergueiro”. O Estado de São Paulo, de 31.08.1977. 

 146



O arquiteto Eurico Lopes não escondia a relação que existia entre o 

projeto do equipamento cultural e as obras de urbanização daquela região: 

Nossa vontade é que o acesso à biblioteca seja pelo metrô e 

não de automóvel. Como você sabe, até 1981 a linha leste-

oeste do Metrô já deverá estar consolidada. Isto vai reduzir o 

congestionamento. Claro que em termos urbanos, de 

situação clássica, a atual biblioteca [Mário de Andrade] é 

mais bem localizada, mas se levarmos em conta o Metrô, a 

situação é outra.43

De outro modo, Benedito Lima de Toledo, arquiteto que havia 

trabalhado em projetos de revitalização dos bens culturais do bairro do Bexiga 

e da Vila Itororó, e que naquele período era o responsável pela obras de 

recuperação do Colégio São Caetano expressava uma opinião totalmente 

diversa das anteriores. Dizia ele categoricamente: 

Acredito que o local escolhido não é um dos mais indicados 

para abrigar um centro cultural, que é o que se pretende 

fazer lá. Acho uma aberração projetar-se uma biblioteca, um 

complexo cuja finalidade é eminentemente cultural, numa 

área cercada por vias expressas, como é o caso da 23 de 

Maio, e a Vergueiro, e ainda mais, num local por sob o qual 

passa uma linha de Metrô, no caso a Norte-Sul. O nível do 

ruído nesta área é muito intenso, podendo vir a perturbar as 

atividades desenvolvidas na Biblioteca.44 (OESP, 

14.01.1979) 

A atriz Lélia Abramo expressaria a opinião do recém organizado 

Partido dos Trabalhadores -PT (10.02.1980). A opinião de Lélia Abramo, no 

entanto, extrapolava os limites do PT, do qual era uma das fundadoras. 

A atriz também contava em sua trajetória com uma larga experiência 

de luta sindical, em benefício da classe dos “atores-não-empresários”. Em seu 

                                                                                                                                               
42 “Biblioteca planejada para ser grande centro cultural”. Folha de São Paulo, de 24.01.1979. 
43 “Num edifício coberto de verde, a nova biblioteca”. O Estado de São Paulo, de 04.01.1979, p. 19. 
44 “Guia para o leitor que aguarda a mais moderna biblioteca”. O Estado de São Paulo, de 14.01.1979. 
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livro Vida e Arte: Memória de Lélia Abramo, rememorando esse período, ela 

diz: 

Sabia de antemão que a luta sindical sob uma ditadura era 

ainda mais comprometedora que normalmente.45

Porém Lélia, sem se atemorizar prosseguiu em seu trabalho de atriz 

e de militância política. Foi eleita em novembro de 1977 para presidir o 

Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões (SATED), mas 

só tomaria posse em maio de 1978, após travar uma batalha jurídica, na 

Delegacia Regional do Trabalho, pela legalização da “chapa 1”, que ela havia 

encabeçado na eleição sindical. (Abramo: 1977, pp. 202-207) 

Seria, portanto, com base em sua ampla atuação como atriz e como 

militante sindical, empenhada na luta pela legalização e regulamentação da 

profissão de ator, que Lélia Abramo afirmava: 

São Paulo é uma cidade carente de atividades culturais. Os 

investimentos feitos neste setor são importantes e vitais para 

nossa cidade. No entanto, não vemos como justificar o 

dispêndio da fabulosa cifra de 6,5 bilhões num único centro 

cultural, que, pela sua própria localização, não se destina a 

atender a grande massa de trabalhadores residente na 

periferia. 

A construção do Centro Cultural de São Paulo vem confirmar 

a nossa crença de que as prioridades governamentais têm 

sido ditadas, não pelo interesse do povo, mas pelos grandes 

grupos econômicos, principalmente as companhias 

construtoras. Denota também a forma centralizadora e 

concentradora de um poder autoritário.46

 

                                                 
45 Lélia Abramo. Vida e Arte: Memórias de Lélia Abramo. 1ª ed., São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
Campinas: Unicamp, 1977, p. 202. 
46 Diário Oficial do Estado – D.O.E., de 30.04.1982, p. 60. As atas das sessões da Câmara Municipal de 
São Paulo, referentes ao período de estudo do presente trabalho, eram publicadas no D.O.E., na Seção 
“Diário dos Municípios – Câmara Municipal de São Paulo”. Para fins de identificação da fonte adotei 
como critério citar o D.O.E. e respectiva data e página da publicação. 
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“Orçamento: uma vaga estimativa” 

 

As discussões em torno do projeto de construção de um 

equipamento cultural implicaram, também, alterações quanto às questões 

orçamentárias. Estas acompanharam as variações e modificações propostas a 

cada momento no projeto original, as quais eram traduzidas em termos de 

mudanças na estrutura de sua edificação. No entanto, enquanto as dimensões 

físicas projetadas variavam, para maior ou para menor, dependendo da 

avaliação do governo quanto à conveniência das obras, as projeções dos 

gastos que envolveriam a sua edificação delinearam, constantemente e por 

todo o tempo, uma curva inequivocamente ascendente. 

O projeto para a construção de uma biblioteca, conforme havia sido 

anunciado em 1976, previa um gasto de 60 milhões de cruzeiros. Esse 

montante seria destinado às obras a serem localizadas numa área estimada de 

8 mil metros quadrados. Nessa época, era destacado que os investimentos do 

governo municipal representavam o equivalente a um aumento de mil metros 

quadrados a mais do que a área ocupada pela Biblioteca Mário de Andrade. 

(OESP, de 29.02.1976). 

Um ano e meio mais tarde, os custos orçados perfaziam quase o 

triplo daquele estimado inicialmente. A preços de agosto de 1977, os gastos 

com a construção do “novo prédio da Biblioteca” estavam estimados “entre 160 

e 170 milhões de cruzeiros”. O prédio estava planejado para ser construído “em 

meio a um parque de 16 mil metros quadrados, junto à estação Vergueiro do 

metrô”. (OESP, de 31.08.1977) 

Vale assinalar que o que se cogitava (ou se especulava), até esse 

momento, dizia respeito, sobretudo, à localização e à extensão do terreno 

destinado ao projeto cultural. Este, por sua vez, continuava a se configurar nas 

(e pelas) falas dos responsáveis pela cultura no governo municipal. 

Sob as manchetes “A biblioteca do Vergueiro fica pronta de dois 

anos” e “Assinado contrato para construção da Biblioteca Central”, jornais de 

São Paulo anunciavam que o prefeito Olavo Setúbal havia assinado, no dia 26 

de dezembro de1978, um contrato entre a Prefeitura e a Empreiteira SADE, no 

 149



valor de 268 milhões de cruzeiros. Mais do que o dobro das estimativas feitas 

no ano anterior, tal valor, dizia-se, destinava-se à construção de uma 

“Biblioteca Central”, com instalações que seriam distribuídas em cinco 

pavimentos e ocupariam uma área total de 46.500 metros quadrados. Este ato, 

ocorrido no último dia administrativo do ano, era ressaltado pelo prefeito como 

sendo “a última grande decisão da [sua] administração”.  

O sentido desta “grande decisão” achava-se associado à idéia de 

que ela teria a capacidade de promover a antecipação do tempo em mais de 

duas décadas, pois o prefeito Olavo Setúbal era categórico ao afirmar: “A 

Biblioteca Central será uma obra para o século XXI”. Dessa perspectiva, a 

realização da obra representava um “marco cultural” na vida da cidade de São 

Paulo, comparável à importância que teve a inauguração da Biblioteca Mário 

de Andrade, em 1942, pelo prefeito Prestes Maia. (OESP, de 27.12.1978; D.P., 

de 27.12.1978) 

O financiamento, diferente de ser para o total da obra, como 

sugeriram as notícias, destinava-se à sua primeira etapa; informação esta que 

foi fornecida dias depois. O orçamento total da obra era estimado, em 04 de 

janeiro de 1979, em 650 milhões de cruzeiros, para um projeto elaborado com 

previsão de execução “em duas etapas”. Para a primeira delas –

compreendendo a execução de serviços de terraplanagem, fundações e 

estruturas - previa-se um gasto de “cerca de 268,5 milhões de cruzeiros”47; daí 

a razão daquele financiamento. Projeto arquitetônico elaborado e contrato de 

financiamento assinado; porém, não havia, ainda, prazo estabelecido para o 

início das obras. Falava-se, vagamente, que a “edificação vai ter início este 

ano”. 

Embora se ressaltasse, a todo instante, que o projeto do novo 

equipamento cultural havia resultado de estudos e de pesquisas, que incluíram 

viagens ao exterior, feitos por técnicos da prefeitura em conjunto com 

profissionais da área da construção civil, o governo municipal revelava total 

insegurança do quão dispendioso iria ser para os cofres da Prefeitura a 

execução da outra etapa da edificação, isto é, “a de acabamento”. Isso era o 

que informava Eurico Prado Lopes, arquiteto responsável pela obra, ao afirmar 
                                                 
47 “Em preparação, a área para a nova biblioteca”. Folha de São Paulo, de 08.06.1979. 
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que “não é possível estimar com confiança os supostos gastos, mas deve 

atingir no total cerca de 400 milhões de cruzeiros”.  

Naquele início de 1979, só em gastos com o acabamento da 

edificação as estimativas e projeções feitas pela Prefeitura excediam o valor 

total de todas as previsões orçamentárias apresentadas anteriormente para o 

conjunto da obra. Enquanto a previsão de gastos crescia a dimensão física da 

obra diminuía; o que representava que os custos para a cidade seriam ainda 

maiores do que os estimados pela Prefeitura. Os valores orçamentários, agora, 

diziam respeito a uma construção “com quatro pavimentos”, e não cinco como 

havia sido noticiado anteriormente.  

O arquiteto Eurico Prado Lopes, de modo evasivo, referia-se ao 

orçamento da obra dizendo: 

Você não pode projetar um prédio para a etapa final, mesmo 

porque não dá para fazer o cálculo da inflação, sei lá, daqui 

há dois anos. Tomara que não, mas sempre existe a 

possibilidade da primeira etapa ultrapassar em duração o 

tempo previsto. Os projetos de arquitetura sempre encaram 

as edificações como prédios em crescimento, quer dizer o 

segundo número orçamental é sempre estimativo. A 

segunda etapa vai ter início em 1980 e deve durar um ano. 

(D.P., de 04.01.1979) 

Identificando-se como “intérprete das necessidades da população da 

cidade”, o arquiteto apresentava explicações técnicas, conceituais e 

arquitetônicas referentes à construção do novo equipamento cultural. Suas 

considerações – feitas em matéria que ocupou meia página do jornal Diário 

Popular, acompanhada de imagem retratando o arquiteto manuseando a planta 

arquitetônica da obra – adquiriam caráter de um saber autorizado que se 

manifestava em nome da Prefeitura.  

Buscando justificar os gastos que a Prefeitura faria com aquele 

empreendimento cultural, Eurico Lopes minimizava aos olhos do público leitor 

do jornal a questão orçamentária, atribuindo à referida obra o mesmo grau de 

importância que tem o Centro Pompidou, em Paris. Ao mesmo tempo, ficava 
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implícita a idéia de valorização da cidade paulistana, o que era obtido 

colocando-se as duas cidades, São Paulo e Paris, no mesmo patamar de 

importância, ao menos em moldes arquitetônicos. 

Dizia Eurico Lopes: 

O Centro Pompidou, em Paris, o maior edifício cultural da 

cidade, tem em sua vasta área, uma biblioteca, com as 

mesmas funções deste projeto para São Paulo. 

E completava 

... em termos de vulto do empreendimento as duas 

edificações serão bastante semelhantes. A concepção aqui 

é outra, mas os moldes se parecem.48

Aurélio Araújo, secretário da Secretaria de Serviços e Obras do 

Município, destacava que o novo prédio seria o projeto de maior vulto, na área 

de edificações, realizado por esse órgão municipal, desde o início da 

administração Setúbal. Em junho de 1979, ao fazer uma comparação do custo 

das obras do centro cultural com o de outras obras sociais da prefeitura, Araújo 

apresentava uma outra percepção da dimensão que representava para a 

cidade os gastos do governo municipal com aquele empreendimento cultural. 

Segundo o Secretário de Obras 

... cinco obras do Projeto Cura-Jabaquara (pronto-socorro 

com retaguarda hospitalar, escola municipal de educação 

infantil, creche, postos de bombeiros e de saúde) juntos 

somam praticamente um terço da área da nova biblioteca, 

que terá 46.500 metros quadrados de área construída. (FSP, 

de 08.06.1979) 

Nesse mesmo período, começavam aparecer notícias informando 

que as obras apresentavam um atraso de “90 dias” em relação ao seu 

cronograma de execução. A Secretaria de Serviços e Obras informava que os 

serviços tinham sido desenvolvidos de modo “mais lento” por conta de terem 

enfrentado problemas não previstos no projeto da obra. Araújo avaliava que 

                                                 
48 “Num edifício coberto de verde, a nova biblioteca”. Diário Popular, de 04.01.1979, p.19. 
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haveria um acréscimo de custos decorrentes do atraso das obras. A Prefeitura, 

mais uma vez, não tinha dados orçamentários seguros para fornecer à 

população em termos de projeção dos custos totais a serem atingidos com 

aquele empreendimento cultural. Aurélio Araújo, dizia apenas que 

teremos que refazer os cálculos, mas não temos uma idéia 

do montante e nem é possível fazer um [sic] previsão 

agora.49

Um mês depois, com a mudança de prefeito, Reynaldo de Barros 

assumia a condução do governo municipal e avaliava que a Prefeitura não 

tinha “condições de enfrentar essas obras”.  

Para que o empreendimento cultural continuasse a ser erguido, em 

meados de 1980, a Prefeitura recorria ao governo do Estado e obtinha, da 

Caixa Econômica do Estado de São Paulo, um empréstimo no valor de 

Cr$672.332.000,00.50

Com a aproximação do calendário eleitoral, que previa a volta das 

eleições diretas para o governo do Estado, em pleito a se realizar em maio de 

1982, o ritmo de construção do equipamento cultural seria significativamente 

acelerado. A partir de agosto de 1981, quando menos da metade do projeto 

estava executado, a obra passou a contar com inversões maciças de recursos 

dos cofres municipais, o que permitiu uma “violenta aceleração do projeto”, 

segundo expressão de um técnico do governo empenhado na construção do 

Centro Cultural. 

Os valores orçados continuaram a crescer e, no ano de inauguração 

do Centro Cultural São Paulo, em 1982, o custo de suas obras ultrapassaria a 

casa dos milhões, chegando a uma cifra contada em bilhões de cruzeiros. 

No início do ano, o jornal O Estado de São Paulo estimava que a 

obra, quando estivesse concluída em setembro, custaria à Municipalidade “um 

total de Cr$3 bilhões”. Para o jornal este dado expressava que “São Paulo não 

é só a capital econômica do País, mas é também, a sua capital cultural”.51  

                                                 
49 “Obras da Biblioteca já estão atrasadas”. Folha de São Paulo, de 22.06.1979, p. 13. 
50 “Centro Cultural e biblioteca: CEESP financia obras”. Folha da Tarde, de 01.06.1980. 
51 “A sociedade e o Centro Cultural”. O Estado de São Paulo, de 02.03.1982. 
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Fazendo projeções futuras, o engenheiro Augusto Piva, assessor 

técnico da Secretaria de Serviços e Obras e encarregado da construção, 

também avaliava que a obra custaria “o valor histórico de 3 bilhões de 

cruzeiros”. Mas, segundo o jornal Folha de São Paulo, outros técnicos por ela 

consultados “estimaram contidamente” que, com a instalação de “sofisticados 

equipamentos eletrônicos” que ainda estava por ser feita, o custo do Centro 

Cultural chegaria “ao valor nominal de 3,5 bilhões”. A Folha de São Paulo, no 

entanto, informava que “uma correção conservadora desta cifra aplicada desde 

o início das escavações, nos anos 78/79, a eleva para mais de 6,5 bilhões de 

cruzeiros em valores de hoje”, isto é, de 21 de abril de 1982.52

Uma vista na peça orçamentária que compõe o Plano de Governo53 

da administração Reynaldo de Barros, para o período de 1980-1983, ajuda a 

esclarecer o que as obras de construção do Centro Cultural São Paulo 

representaram tanto em termos da Secretaria Municipal de Cultura, quanto em 

termos do conjunto dos investimentos municipais na cidade de São Paulo. 

De acordo com os dados que compõem o “Quadro de Investimentos 

Adicionais e Custeios Decorrentes no período 1980/83”, do Programa de 

Governo de Reynaldo de Barros, o orçamento da Secretaria Municipal de 

Cultura correspondia a 0.62% da peça orçamentária do Município; seus valores 

estimativos representavam pouco menos da metade do segundo menor 

orçamento municipal, que era o da Secretaria Municipal de Esportes. 

Apresentado em milhões de cruzeiros, o orçamento municipal tinha a 

seguinte composição: 

Secretaria Municipal Valor do programa 
em milhões de Cr$ 

Porcentagem 
% 

Habitação 8.826 12.58 
Saúde 2.000 2.85 
Educação 1.458 2.07 
Esportes 913 1.30 
Serviços e Obras 713 1.02 
Cultura 431 0.62 

Sub-total social 14.341 20.44 

                                                 
52 “Cr$6,5 bilhões foram gastos no Centro Cultural para que o prefeito possa inaugurá-lo antes de deixar o 
cargo: Uma apressada abertura ‘oficial’”. Folha de São Paulo, de 21.04.1982. 
53 Cf. “Quadro de Investimentos Adicionais e Custeios Decorrentes no período 1980/83”. Em: Prefeito 
Reynaldo Emygdio de Barros. Plano de Governo 1980/83, op. cit.  
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Infra-estrutura 55.837 79.56 
Orçamento total da 

Prefeitura 
 

70.178 
 

100.0 
Em relação ao conjunto da peça orçamentária para o Município de 

São Paulo, os gastos com a construção do Centro Cultural São Paulo, que no 

“Plano de Governo” de Reynaldo de Barros ainda figuravam como gastos com 

a Biblioteca Metropolitana, estavam estimados em 177 milhões de cruzeiros, o 

que correspondia a 41% do orçamento total da Secretaria Municipal de Cultura. 

Após dois anos e meio de construção, os gastos com o Centro 

Cultural São Paulo teriam uma outra relação com o orçamento da Secretaria 

Municipal de Cultura. O jornal O Estado de São Paulo estimava, em abril de 

1982, que o custo total das obras de construção do Centro Cultural São Paulo 

ficaria em 3 bilhões de cruzeiros, quando totalmente concluído. Esse valor, 

afirmava o jornal, correspondia a “exatamente o dobro da dotação normal da 

Secretaria de Cultura do município este ano”.54

 

“A cultura em tempos de exceção” 

 

O tempo gasto para aprovação do projeto de lei definindo a criação 

legal do Centro Cultural São Paulo foi, em inúmeras vezes, inversamente 

proporcional ao tempo que os responsáveis pela cultura no governo municipal 

gastaram para definir o perfil desse mesmo equipamento cultural que seria 

construído na cidade de São Paulo. 

O tempo de tramitação do projeto de criação do Centro Cultural São 

Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, seguiu rigorosamente o prazo 

regimental de quarenta dias. A Câmara recebeu o Projeto de Lei nº 72/82, de 

autoria do prefeito Reynaldo de Barros, no dia 25 de março de1982. Cinco dias 

depois, ele já contava com o parecer dado pelas comissões técnicas do 

legislativo municipal. E no dia 06 de maio seguinte a Secretaria do Governo 

Municipal publicava a Lei nº 9467, criando, na Secretaria Municipal de Cultura, 

o Centro Cultural São Paulo. 
                                                 
54 Maurício Ielo. “Um centro para toda a arte e cultura de São Paulo”. O Estado de São Paulo, de 
11.04.1982.  
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Das quatro comissões técnicas que analisaram o PL nº 72/82, de 

25.03.1982, três delas – a de Educação e Cultura, de Assuntos Ligados ao 

Servidor Público e de Finanças e Orçamento – foram contrárias à sua 

propositura; sendo que a Comissão de Justiça e Redação omitiu-se em relação 

ao assunto. 

O vereador Avanir Duran Galhardo (do PMDB?), analisando o mérito 

do projeto: 

Inicialmente, eu mudaria a redação deste item 9 da pauta: 

primeira discussão do Projeto de Lei n.o 72-82, do Executivo 

“criando, na Secretaria Municipal de Cultura, o Centro 

Cultural São Paulo”. Eu diria: criando quatrocentos cargos, 

aproximadamente, de livre provimento. Quer dizer, uma 

verdadeira árvore de Natal em pleno mês de abril. (...) 

Cria-se uma obra faraônica com o único intuito de se 

distribuir perto de 400 cargos, que, obviamente, serão de 

livre provimento. O mais curioso nisso tudo é que venho 

lutando para tentar instalar uma biblioteca em Ermelino 

Matarazzo. Em certa ocasião procurei o Sr. Secretário de 

Cultura Dr. Mário Chamie, e disse a ele que arranjaria uma 

sala no centro de Ermelino Matarazzo, nuim ponto 

geométrico eqüidistante de quase todos os colégios da 

região, que o aluguel dessa sala ficaria em CR$15.000,00 e 

que com esse dinheiro se instalaria uma biblioteca naquele 

bairro. Disse, também, que ao custo médio de cem a cento e 

cinqüenta mil cruzeiros, instalar-se-iam bibliotecas em todos 

os bairros da periferia de São Paulo. Alegou-me o Sr 

Secretário de Cultura do Município que não dispunha de 

pessoas e nem de verba para pôr em prática, aí sim, um 

plano social. Biblioteca para quem precisa, não uma 

biblioteca para a elite, situada aqui no Paraíso, onde, mais 

uma vez, é desmentida toda a parafernália de que se fala 

em termos de governo social. A um custo de seis milhões e 

meio de cruzeiros, somente os juros desse dinheiro dariam 
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para se instalar bibliotecas em todas as vilas e bairros de 

São Paulo, atingindo assim, sete ou oito milhões de 

habitantes. (D.O.E., de 30.04.1982, p. 59) 

O vereador Naylor de Oliveira (do PDS), argumentava que com a 

remessa do projeto à Câmara o governo estava criando “novas oportunidades 

de emprego” na cidade; com isso ele pretendia defender o Prefeito Reynaldo 

de Barros das críticas da oposição que qualificava seu projeto de “demagógico, 

paternalista, de apadrinhamento, de filhotismo”. (D.O.E., de 30.04.1982, p. 59) 

Altino Lima, líder da bancada do PMDB na CMSP, citando o parecer 

da Comissão de Educação e Cultura, dizia: 

O projeto cria nada menos de 376 novos cargos, além de 

transformar e reclassificar alguns outros, perfazendo um 

total de mais de 400 cargos e a grande maioria desses 

cargos novos, será de livre provimento em comissão. 

Altino Lima, lembrava que a Comissão de Assuntos Ligados ao 

Servidor Público havia se manifestado contrária à criação daquele órgão na 

Secretaria de Cultura, alegando que ele era “desnecessário e inteiramente 

inconveniente”. Então, o vereador dizia entender que com o projeto do governo, 

“seriam criados 400 cabos eleitorais”, que o prefeito pretendia empregar no 

Centro Cultural. 

Mesmo alertando quanto a prática do governo de fazer uso da 

estrutura de governo para fins eleitoreiros e como “cabide de emprego”, Altino 

Lima admitia que a obra teria que funcionar quando estivesse pronta. Porém, 

denunciava: 

No entanto, ela poderá transformar-se num trampolim 

político, num comitê do PDS, como acontece com a 

Secretaria de Educação, onde o Sr. Luiz Ferreira Martins faz 

a sua propaganda política. Isso também pode ocorrer com o 

Centro Cultural, pois os funcionários que vão lá trabalhar 

não têm nada o que fazer, visto aquele prédio não ter 

condições operacionais de funcionamento. (D.O.E., de 

30.04.1982, p. 61) 
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Na sessão da Câmara em que ocorreram as discussões aqui 

mencionadas, por iniciativa de um dos vereadores então presentes, foi 

reproduzida uma matéria publicada na seção “Palanque”, da Folha de São 

Paulo, de 25.04.1982, página 4, em que este jornal indagava o ponto de vista 

de diferentes partidos acerca de “Como encarar a construção, pela Prefeitura, 

do Centro Cultural de São Paulo?”  

As opiniões apresentadas revelaram a existência de diferentes 

pontos de vista acerca do significado do Centro Cultural para a cidade de São 

Paulo, e, principalmente, a diversidade de entendimento sobre o significado da 

palavra “participação”.  

Expressando o ponto de vista do PDS, o secretário de Cultura Mário 

Chamie, opinava: 

A principal característica do Centro [Cultural] é constituir-se 

ele em nosso primeiro espaço comunitário de lazer, 

informação, documentação, memória, criatividade, pesquisa 

e utilidade pública, em que a própria comunidade se 

converte em autora e protagonista dos acontecimentos que 

ali se realizarão. Esse espaço comunitário foi implantado por 

Reynaldo de Barros para esse fim, desde a sua estrutura 

física de edificação até o sistema interno de uso e 

funcionamento de suas áreas e setores. Nesse sentido o 

Centro é um ponto de confluência interdisciplinar que se 

adapta plenamente às condições de vida urbana da cidade; 

e, pela primeira vez na história do País, podemos admitir 

que o exercício do direito à cultura passa a ser o exercício 

de um legítimo direito de cidadania. (D.O.E., de 30.04.1982, 

p. 60) 

Para Mauro Bragato, vereador pelo PMDB, o Centro Cultural São 

Paulo dizia era “um projeto centralizado para as minorias”. (D.O.E., de 

30.04.1982, p. 60) 

O vereador César Galha Bergstrom Lourenço, do PTB:  
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O nosso maior problema no campo da cultura não é a falta 

de centros de acervos e espetáculos, mas a falta de 

participação de todo o povo em atividades culturais que lhe 

digam respeito. (...) 

Sem esta participação, o Centro Cultural se tornará uma 

obra apenas de aparência, destinada a uma minoria que 

pode previamente ter um mínimo de formação cultural. É 

preciso abandonar a idéia elitista e retrógrada de que a 

cultura é privilégio de uma minoria que a impõe de cima para 

baixo, e dar a toda a população trabalhadora a oportunidade 

de participar na elaboração de um grande projeto culturl (sic) 

autenticamente nacional. (D.O.E., de 30.04.1982, p. 60) 

Segundo Lélia Abramo, apresentando o ponto de vista do PT, o 

Centro Cultural era uma “obra faraônica que não atende periferia”. 

Se a falha fundamental nesta obra faraônica foi a falta de 

participação popular e dos homens de cultura em sua 

concepção, o que propomos, agora que ela está pronta, é 

que sua administração tenha exatamente essa participação. 

A sua gestão precisa se caracterizar pelo diálogo e pela 

abertura de todas as manifestações culturais populares.  

O Centro Cultural de São Paulo não deve se converter em 

mais um instrumento de imobilização da cultura. Deve, sim, 

abrir espaços para vencermos a padronização cultural 

imposta pelos órgãos de comunicação de massa e, ao 

mesmo tempo, para facilitar o acesso de toda a população 

ao patrimônio cultural da humanidade. (D.O.E., de 

30.04.1982, p. 60) 

 

Conceito de Centro Cultural 

Com as mudanças feitas no plano inicial, no dizer de Chamie, a obra 
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... se transformou num centro cultural, a exemplo do 

Georges pompidou, de Paris, e do recém-inaugurado 

Barbican Center, em Londres. (...) Com o nosso, haverá 

apenas três centros culturais nessa linha em todo o mundo. 

Mesmo o Lincoln Center, de Nova York, não é tão 

pluricultural como os de São Paulo, Londres e Paris. (OESP, 

11.04.1982, grifos no original) 

O jornal OESP, de 02.03.1982, explicitava seu apoio aos prefeitos 

Olavo Setúbal e Reynaldo de Barros; enaltecendo-os afirmava 

... ambos os administradores demonstraram respeito e 

entusiasmo pela cultura como elemento capaz de influir 

decisivamente na melhora da qualidade de vida da 

população e, conseqüentemente, no aprimoramento da 

própria sociedade.  

Na opinião do jornal, a importância da obra consistia em que 

... o Centro Cultural colocará o Município de São Paulo em 

nível de igualdade, no que respeita à promoção cultural, aos 

mais adiantados centros culturais da América Latina e entre 

os mais destacados da Europa e dos Estados Unidos. 

(OESP, de 02.03.1982) 

Chamie referia-se à biblioteca do centro cultural, dizendo: 

Para organizá-la, foram estudados os modelos de algumas 

das mais eficientes bibliotecas do mundo, como a de 

Toronto, a do Congresso, de Washington, e a do Centro de 

Cultura Georges Pompidou, o popular “Beaubourg”, de 

Paris. (FSP, de 16.12.1981)  

A menos de um mês da inauguração do Centro Cultural, Chamie 

afirmava que as suas atividades e programações seriam oferecidas com 

entrada franca ou a preços populares. Isto porque, dizia ele: 

... a peculiaridade do complexo está justamente em reunir a 

chamada cultura superior ou erudita à cultura popular, à 
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cultura de massa; e sem menosprezar a cultura da 

escassez, aquelas manifestações características das 

periferias e em geral não legitimadas pelo mundo 

acadêmico.55

A própria estrutura física do Centro Cultural conta com uma 

“inusitada homenagem” ao prefeito Reynaldo de Barros. Uma vasta parede de 

seu andar inferior foi revestida com tijolos aparente ostentando, em marca 

d’água, as iniciais “RB”. Eurico Prado Lopes, arquiteto responsável pela obra, 

justificou o fato dizendo que aquela parede havia sido planejada para conter 

“as marcas das olarias que produziram os tijolos consumidos na obra, voltadas 

para a vista do público”. Segundo o repórter Pedro Del Picchia, do jornal Folha 

de São Paulo, especialistas da construção civil que foram ouvidos sobre o 

assunto “afirmaram desconhecer qualquer olaria ‘Rui Barbosa’, ‘Ramos Barros’ 

ou outras que tivessem como marcas as iniciais ‘RB’”. (FSP, de 21.04.1982) 

O Centro Cultural foi inaugurado no dia 13 de maio de 1982, 

inacabado, com obras ainda em andamento, sem estar provido dos 

equipamentos especiais antiincêndio previstos no projeto. A razão da pressa 

era porque no dia seguinte vencia o prazo de desincompatibilização política 

para que Reynaldo de Barros pudesse disputar as eleições para o governo do 

Estado de São Paulo. 

A biblioteca do Centro Cultural estava prevista para entrar em 

funcionamento no mês de agosto seguinte. No entanto, nos dias que 

antecederam a inauguração, a área destinada à biblioteca foi arrumada com 

estantes e mesas para leitura, e centenas de livros foram transportados para lá 

a fim de “ornamentar” suas prateleiras. Depois de “fazer bonito na hora da 

festa” eles seriam devolvidos para a Biblioteca Mário de Andrade. Ainda levaria 

quase um ano para que a biblioteca fosse, efetivamente, inaugurada no dia 06 

de março de 1983, passando a funcionar através de terminais de 

computadores para a localização das obras.56

                                                 
55 “Uma apressada abertura ‘oficial;”. Folha de São Paulo, de 21.04.1982. 
56 “Centro Cultura inaugura sua biblioteca”. Folha de São Paulo, de 07.03.1983. 
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Este não era único setor em situação de precariedade. Na véspera 

da inauguração do Centro Cultural não havia um só quadro pendurado no setor 

destinado à Pinacoteca Municipal. 

Há apenas oito dias de sua abertura oficial, a estrutura do Centro 

Cultural São Paulo não resistiu às chuvas que caíram na cidade. As águas 

invadiram o seu interior através de inúmeras goteiras no teto, pela clarabóia, 

nas junções do concreto com as vigas de ferro, além de rolar água pela escada 

abaixo de sua entrada principal. Obras de Cândido Portinari e de Victor 

Brecheret, entre outras, precisaram ser cobertas com lonas plásticas para, 

segundo os responsáveis pela Pinacoteca, evitar qualquer problema.  

Ricardo Otake, arquiteto e diretor do Centro Cultural, buscou 

amenizar a situação com a explicação de que aqueles eram “problemas 

normais de uma obra construída há pouco”. Essa não era, porém, a opinião de 

um grupo de operários que lá continuavam trabalhando. Referindo-se ao 

Centro Cultural, eles diziam 

... isso aqui foi feito a toque de caixa e só podia dar no que 

deu. Nós trabalhamos aqui 24 horas por dia e é sempre 

assim: quem tem pressa come cru e quente.57

Segundo Chamie, o Centro Cultural São Paulo abrigava e fazia 

“convergir todos os setores das artes”, constituindo-se em “um local para a 

cultura brasileira e suas formas de expressão”.58

De todo o modo, o Centro Cultural São Paulo tem se constituído em 

referência cultural na cidade de São Paulo. Essa referência talvez funcione 

menos como um pólo catalisador dos setores das artes, como queria Chamie; 

ou mesmo como centro de produção cultural e de irradiação das atividades 

artísticas e culturais, como se pensou em determinados outros momentos; e 

mais como mais uma referência cultural na cidade de São Paulo.  

Junto com a realização de exposições, de eventos musicais e de 

atividades de teatro, o Centro Cultural, através do Departamento de Pesquisas, 

antigo IDART, tem realizado um trabalho de documentação do que se passa 
                                                 
57 “Chove no Centro Cultural”. Folha de São Paulo, de 20.05.1982, p. 16. 
58 Alexandre Bressan. “A cultura posta na mesa. Para que a oposição se sirva”. O Estado de São Paulo, 
09.01.1983. 
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nas áreas de teatro, música, artes plásticas, literatura e cinema na cidade de 

São Paulo. Hoje, o Centro Cultural é um ponto de referência cultural na cidade, 

um espaço que é freqüentado por alunos e pesquisadores, e que tem uma 

biblioteca escolar, e não para pesquisa. É um ponto de referência para 

atividades de estudo e de lazer, apesar do barulho do metrô. 

O Centro Cultural se constituiu como uma referência cultural para 

pesquisas sobre artes plásticas, música, teatro e vários outros aspectos da 

cultura da cidade de São Paulo, mas não só dela. É um espaço que desperta o 

interesse de quem pesquisa sobre assuntos de aspectos diversos da cultura 

nacional, pois lá está guardado grande parte dos resultados das pesquisas 

realizadas por Mário de Andrade, como também está a Biblioteca Oneyda 

Guimarães, com seu acervo musical e com som vindos de outras épocas. 

Nesse sentido, o Centro Cultural São Paulo é, também, um espaço de 

memória. 
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Considerações Finais 

 

As práticas e políticas na área da cultura levadas adiante pelos 

responsáveis pelo governo municipal, nos diferentes momentos do 

desenvolvimento da cidade de São Paulo, estiveram ligadas a diferentes 

concepções de cultura e de cidade. A idéia de cultura passou por mudanças 

que expressaram, tanto quanto influenciaram, as transformações ocorridas na 

cidade. 

O Teatro Municipal, seu processo de construção e de constituição da 

cidade releva uma noção de cultura em que o próprio equipamento cultural era 

tido como sinônimo de cultura; por isso precisava ter um teatro na cidade. A 

idéia que estava presente, no início de século XX, era a de que era preciso 

trazer cultura para a cidade, que a cultura elevaria o nível da população e 

contribuiria para que a cidade continuasse progredindo. 

Esse modo de pensar a cultura ligava-se à compreensão de que a 

cidade estava predestinada a realizar um grande progresso. Mas, a atenção 

estava voltada para a forma da cultura, isto é, pensavam que a cultura é que 

iria propiciar o desenvolvimento da cidade.  

O investimento nas pesquisas e nas aquisições feitas na Europa 

tinha o sentido de trazer cultura de fora do país para cá. Construir um teatro no 

centro da cidade, com peças importadas da Europa, compondo uma estrutura 

arquitetônica monumental, adquiria um sentido de concretizar uma noção de 

cultura. Naquele início de século XX era assim que pensavam a cultura, isto é, 

ligada à noção de progresso e civilização. E isso se expressa nas diversas 

práticas presentes na cidade em que a cultura era tida como ilustração do 

espírito, como sinônimo de bom gosto e de refinamento social. 

O Teatro Municipal era tido como o lugar onde essa cultura 

acontecia. Nesse sentido, a sua programação também expressava essas 

idéias. Quer dizer, era o teatro com sua estética arquitetônica, com sua 
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decoração soberba, com os mais variados detalhes construtivos que, no 

conjunto, davam o tom da sofisticação da cultura.  

Nesse primeiro momento, o povo está ausente das preocupações 

culturais; não é para ele que se dirigiam essas iniciativas do governo municipal, 

o povo não era seu beneficiário. De outro modo, o Teatro Municipal foi pensado 

pela burguesia cafeeira enriquecida; foi pensado por ela e para ela. Daí o 

Teatro Municipal ser materialmente majestoso e rico e ter uma programação 

refinada, voltada para uma cultura européia, especialmente, francesa. 

Eram essas idéias que estavam presentes nas políticas dos 

governantes, que definiam o que ia ser feito na cidade em termos culturais e 

para quais setores sociais destinavas seus propósitos culturais. 

Com o Departamento de Cultura não se trata mais de se trazer ou 

de se copiar a cultura da Europa. Pelo contrário, agora os responsáveis pela 

cultura querem conhecer o que tem em todos os setores da cidade, e também 

do Brasil.  

Realizar as pesquisas, fazer expedições revela a idéia de que existia 

um Brasil que eles queriam recuperar. Na cidade de São Paulo esse conhecer 

se dava através das pesquisas, dos inquéritos de costumes, nos parques 

infantis buscando identificar e classificar as conformações físicas das crianças, 

seus hábitos e costumes, bem como os dos seus pais; desse modo, iam se 

ampliando pela cidade de uma maneira geral. 

Mas, ao mesmo tempo, o que ia sendo conhecido causava um 

estranhamento, daí a idéia de que era preciso arrumar, era preciso corrigir; 

esse era o sentido da ação do Departamento de Cultura, por exemplo, nos 

parques infantis. Os dirigentes culturais queriam recuperar o Brasil, mas os 

critérios que eles usavam era é o de um saber importado. Era o saber da 

psicologia, da educação, da sociologia e da antropologia e etnografia, que 

marcaram bastante esse período. 

Os intelectuais do Departamento de Cultura tinham a idéia de que 

era preciso conhecer, mas era um conhecer para ser corrigido e reformado. As 

divisões administrativas expressavam essas idéias, dentro de suas 

competências e através de suas atividades. Nisso, esta experiência se 
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diferencia daquela do início do século. Lá era o teatro, enquanto equipamento 

cultural, que era entendido como cultural. Nos anos de 1935 e mais, com o 

Departamento de Cultura a noção de cultura se diversifica, abarca aspectos 

diversos do viver e de setores diferentes da sociedade. Quer dizer, a idéia de 

cultura fica mais complexa. 

Mas, ao mesmo tempo, tinham aquela idéia de que era preciso 

educar o povo, desde a infância até a vida adulta; porém com uma idéia de 

levar cultura ao povo, aos operários e a seus filhos, a população, para que, 

com uma vida melhorada culturalmente, ficassem cada vez mais próximos das 

condições de vida européias. Eles acreditavam que era preciso diminuir as 

diferenças culturais resultantes do fato de ter chegado atrasado na civilização. 

Ou seja, a preocupação não era com o “progresso e civilização”, a 

preocupação era com a “brasilidade” e com a formação do brasileiro, a 

formação da “Nação”. 

Os intelectuais modernistas tinham uma idéia de que o Brasil havia 

chegado tarde na civilização. Mas, diferentemente do período anterior, nos 

meados dos anos de 1935 a noção de civilização ligava-se a idéia de educar o 

povo, levar cultura ao povo. E isso era assumido como responsabilidade e 

tarefa do Estado. Era a idéia de que o trabalhador precisava ser domesticado, 

ter condições de vida, ter parques infantis, educação, acesso a livros e 

bibliotecas. Esse era o pensamento ilustrado do Estado Novo, que os 

responsáveis pelo Departamento de Cultura representavam. Nesse sentido, os 

modernistas tinham clareza acerca de qual era a função do intelectual: era 

levar a cultura ao povo. E para isso, faziam pesquisas, inquéritos, promoviam 

concursos culturais públicos, definiam seus temas e instituíam prêmios a fim de 

incentivar a participação. 

Outra diferença existente entre este momento e o do período 

anterior, diz respeito ao modo como os respectivos governantes lidaram com 

as questões de governo. Isto é, no tempo do Departamento de Cultura a prática 

dos dirigentes culturais de realizarem reuniões, de discutirem com freqüência e 

avaliarem as iniciativas do próprio departamento, permitiu-lhe estabelecer 

algumas ações em comum para os diferentes setores culturais da cidade. 

Essas práticas, junto com a realização das pesquisas, possibilitaram que 
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fossem formulando políticas para as diversas áreas da cultura: para os parques 

infantis, para as bibliotecas, por exemplo.  

Na época do Teatro Municipal, não havia a preocupação com o 

planejamento, porque não fazia parte do universo naquele momento. Já com o 

Departamento de Cultura era preocupação está mais presente. E isso aparece 

no modo como definiam critérios para o uso de recursos financeiros, por 

exemplo, para os concursos de história, para a formação da biblioteca, ou no 

projeto editorial da Revista do Arquivo Municipal.  

A experiência da criação da Secretaria Municipal de Cultura revela 

que a questão da cultura havia se ampliado, em termos das preocupações do 

governo municipal. A sua criação indica a existência de uma idéia de que era 

preciso reconhecer a necessidade de dar uma organização para a cultura na 

estrutura administrativa da administração municipal. Ou seja, com a Secretaria 

de Cultura os equipamentos culturais que até então haviam tido existência 

individual e particularizada, passarão, a partir de então, a ter uma política que 

os articulem.  

Com a Secretaria de Cultura, mais para o final dos anos de 1970, 

começava-se a se falar em política cultural, no sentido de definir a concepção 

de cultura com o qual a administração municipal iria desenvolver suas 

atividades, como também se falava da necessidade de que as atividades 

culturais fossem planejadas e que seguissem algum cronograma de 

desenvolvimento de suas ações, como já ocorria em outras áreas da vida da 

cidade dotadas há mais tempo com estrutura administrativa. Na época da 

construção do Teatro Municipal houve algumas falas de vereadores que 

resvalaram nessa questão, mas menos com a preocupação de planejar a 

cultura e mais em função dos gastos incessantes que ocorriam com a 

construção daquele equipamento cultural. Aliás, situação semelhante iria 

ocorrer com a construção do Centro Cultural São Paulo, em termos de gastos 

não planejados. 

Várias outras questões estiveram presentes nessas experiências de 

práticas e políticas para a cultura na cidade de São Paulo, ao longo do século 

XX; entre elas a questão da memória, por exemplo, como um campo de 

disputas.  
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De todo o modo, estes estudos possibilitaram a construção de uma 

visão ampla acerca das questões abordadas e, sobretudo, ofereceram uma 

percepção das mudanças ocorridas no período, apesar da existência de 

permanências que insistem em repor, através de determinadas práticas 

culturais, idéias e noções de cultura e de cidade, que correspondem a 

interesses e expectativas culturais de parcelas restritas da sociedade. Desde o 

princípio, estes estudos não tiveram a intenção de esgotar as questões 

abordadas; talvez até por isso, algumas das questões que aqui foram apenas 

indicadas, permanecem ainda como desejo de e motivação para novos estudos 

e reflexões sobre a cidade de São Paulo. 
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