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Filha de poloneses que imigraram ao Brasil 
nos anos 30, a urbanista RAQUEL ROLNIK 

concedeu um depoimento ao Teatro da Vertigem 
sobre sua infância e juventude no Bom Retiro 

dos anos 50 e 60. Testemunha atenta das 
transformações do tempo, a professora da 

FAU-USP e relatora especial da ONU compara o 
passado e o presente do bairro de São Paulo.
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PAISAGem em CâmeRA leNtA A chegada
“Meu pai saiu da Polônia e chegou ao Brasil em 1936. 
Logicamente, veio para o Bom Retiro. Ele se instalou na 
casa de um conterrâneo da mesma aldeia em que vivia, 
como todos faziam. E começou a trabalhar como masca-
te, vendendo gravatas. Depois, passou a ser represen-
tante de várias confecções do Bom Retiro até que, nos 
anos 40, por volta de 1946 ou 1948, conseguiu montar 
uma loja de roupas no Belenzinho. Chamava-se inicial-
mente ‘A Razoável’ e depois mudou para ‘Crédito Belém’. 
Essa loja está lá até hoje, no largo São José, no Belém, 
pois, quando a nossa família saiu, o negócio ficou com 
os empregados.”

Arquitetura do bairro
“Mas, voltando ao Bom Retiro, as ruas José Paulino e Silva 
Pinto foram a localização de todas as confecções que sur-
giram no bairro nesse período, com a estrutura física que 
se mantém até hoje: sobrados e prédios de três andares, 
em sua maioria. Há um piso térreo que é a loja, com um 
ou dois andares nos quais funciona a confecção. Eu nasci 
em 1956 e me lembro de que, quando ainda era bem pe-
quenininha, já havia gente que morava em cima da loja. Eu 
morava nos Campos Elísios, mas amigas e amigos meus 
do ‘Bonra’ moravam também em sobradinhos geminados 
no bairro. Pouco a pouco, as pessoas foram saindo e se 
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muito importante para localizar quem tinha sobrevivido, 
quem não havia sido assassinado. Era um ponto de troca. 
Se eu tivesse de escolher uma imagem forte do Bom Re-
tiro, seria a da pletzale dos domingos. Gostaria de fazer 
uma projeção numa daquelas paredes. A presença dos 
judeus foi muito forte ali. No domingo de manhã, às 10h, 
era sagrado: uma multidão, todos se encontravam. O iídi-
che era a língua do Bom Retiro.”

Judeus progressistas
“Estudei durante muito tempo no Colégio Hebraico-Bra-
sileiro Renascença, dos 3 aos 15 anos. Foi a primeira es-
cola judaica que montou uma grande estrutura no Bom 
Retiro. Nos anos 60, uma diretora, que depois foi profes-
sora de literatura judaica na USP, Rifka Berezin, resolveu 
montar nesse colégio um ginásio experimental, vocacio-
nal, com aulas de arte, teatro e música, na linha do ex-
perimentalismo educacional que estava sendo colocado 
em prática em várias escolas naquela época. Quando a 
gente estava terminando o primário, podia escolher o gi-
násio moderno ou o tradicional. Ainda bem que fui para 
o moderno. Foi um privilégio ter vivido isso numa escola 
do Bom Retiro. O colégio tinha um grande auditório, em 
que a gente fazia laboratórios de interpretação. Eu estu-
dava teatro, música, fazia jornal, uma experiência incrível. 
A grande discussão da escola era o renascimento do 

povo judeu pós-holocausto. Aliás, esse movimento sem-
pre esteve muito enraizado no Bom Retiro. Infelizmente, 
tudo o que havia de inovador, multicultural e vanguardista 
naquela época dentro da comunidade se perdeu. Virou 
uma coisa mais voltada para o consumo, para o dinheiro. 
Esse movimento cultural foi substituído por uma visão de 
consumo cultural de elite, de arte e música de qualidade. 
Mas a experimentação social e política que havia no Bom 
Retiro, tudo isso se perdeu! O Sholem Aleichem e o TAIB 
eram uma espécie de epicentro, mas havia muitos movi-
mentos juvenis, círculos de teatro e de música.”

Movimento sionista
“Participei ativamente da construção da sede de um dos 
movimentos sionistas socialistas no Bom Retiro, o Hasho-
mer Hatzair, fazendo campanha na rua, vendendo discos, 
vinho, levantando dinheiro. Nós não tínhamos uma sede, 
que funcionava num sobrado alugado. Éramos a ‘jovem 
guarda’ do Movimento Sionista, um centro para a juventu-
de que organizava acampamentos e atividades culturais 
e esportivas nos finais de semana. Eu entrava na sede na 
sexta e só saía no domingo à noite. Havia também uma 
intensa doutrinação, foi lá que li Marx e todos os socialis-
tas. O local era, ao mesmo tempo, sionista e ligado à ala 
esquerda do partido trabalhista israelense. O objetivo era 

socializar as crianças, mas também capturar jovens para 
morar em Israel, formando assim os novos núcleos de fa-
zendas coletivas, que são os kibutzim. Havia vários outros 
movimentos como esse no Bom Retiro, mas ligados a ou-
tros partidos, alguns mais religiosos. Com 15 anos, quería-
mos continuar sendo socialistas, mas não queríamos mais 
ser sionistas. Então começamos a mudar o conteúdo que 
repassávamos para as crianças, o que gerou um conflito 
interno muito grande no movimento. Quando nosso grupo 
perdeu as bases, tiraram as crianças de nós e acabamos 
indo embora.”

Ontem e Hoje
“Atualmente, olho o Bom Retiro e percebo que a paisagem 
daquela época não era tão diferente. Não existe em mim a 
memória de um Bom Retiro reluzente. O bairro sempre foi 
meio assim, sempre teve essa cara.”1

1 Depoimento da arquiteta e urbanista RAQUEL ROLNIK concedido  
aos jornalistas EVALDO MOCARZEL e BETH NÉSpOLI durante  
o processo de pesquisa para o novo espetáculo do Teatro da Vertigem,  
Bom Retiro, em fevereiro de 2011. Transcrição de Evaldo Mocarzel.

mudando para prédios de apartamentos que surgiam no 
Bom Retiro, num processo de verticalização que come-
çou no final dos anos 40. O bairro foi um dos lugares em 
que teve início esse boom que tomou conta da cidade de 
São Paulo. Nos anos 50 e 60, já havia muitos prédios. Os 
judeus acabaram saindo, migrando sobretudo para Higie-
nópolis, e chegaram os coreanos, que ocuparam tais es-
paços. Os coreanos também vão sair, e chegarão outros 
grupos, e o Bom Retiro vai continuar a ser um grande cen-
tro manufatureiro e comercial da indústria da confecção e 
também uma porta aberta a imigrantes. Eu me lembro de 
que no bairro havia a única loja de São Paulo que vendia 
sutiã números 32 e 34, para meninas que não tinham peito 
nenhum. Era um grande barato quando eu tinha 12 anos e 
comprava sutiã tamanho zero.”

A Pletzale
“A memória mais marcante que eu tenho do meu pai 
no Bom Retiro é na pletzale, que, em iídiche, quer dizer 
pracinha – e, na verdade, não era praça nenhuma, era 
uma praça virtual. Nela, os homens se encontravam para 
conversar, discutir, uma verdadeira multidão. Meu pai era 
frequentador assíduo. Os homens ficavam batendo papo, 
faziam negócios, arranjavam casamentos, faziam articu-
lações para receber quem estava chegando, os conterrâ-
neos novos, logo depois da guerra. Esse local também foi 


