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9. Ensaio 2: Praça da Bandeira e Entorno

Consideramos esse projeto de requalificação urbana estratégico e prioritário, que já poderia 
estar sendo implementado em sincronia com os projetos de transportes, especialmente 
articulados com a implantação da linha 4 e 5 do metrô, ou seja, aproveitando o potencial de 
reorganização dos transportes públicos, cujos impactos positivos a serem disseminados, na 
escala da cidade-metropolitana, deverão ser aproveitados para solucionar os complexos nós do 
sistema de transporte, como é o Terminal Bandeira, junto ao vértice do “sistema Y “ e ao Vale 
do Anhangabaú, reduzindo o impacto ambiental negativo.

O Ensaio 02 – Praça da Bandeira e Entorno – é um projeto de requalificação urbana 
sincronizado e articulado com um conjunto de projetos em andamento, além da retomada 
de intervenções incompletas ou indefinidas dos anos 70.  O local apresenta-se com grande 
potencial simbólico, por sediar a Câmara Municipal e pelas novas possibilidades de abrigar 
uma nova representação política, ou seja, a da “cidadania metropolitana”. Esse potencial 
simbólico deve se articular com a necessidade de se atuar simultaneamente nas dimensões 
físicas e organizacionais da cidade-metropolitana. Este projeto tem todas as condições de ser 
um projeto indutor da (re)qualificação urbana e valorização da cidadania. 

O projeto deverá recuperar espaços públicos e privados, que se apresentam como áreas 
residuais, degradadas e/ou indefinidas. Visa articular, a partir do Praça-Terminal Bandeira, 
o projeto de um Centro Cívico da cidadania metropolitana. Este núcleo central também 
deverá articular um conjunto de intervenções reparadoras dos fragmentos de espaços 
públicos, parcialmente renovados nos anos 70, tais como: Largo de São Francisco- Praça da 
Bandeira, Ladeira da Memória-Vale do Anhangabaú, Câmara Municipal-Praça da Bandeira, 
além da área envoltória. O parâmetro básico da requalificação urbano-ambiental estará 
centrado nos percursos do pedestre, de modo que a recomposição dos espaços públicos (de 
maior proporção)  e das áreas privadas se subordinarão a este princípio. Por outro lado, a 
implantação de novos equipamentos e serviços públicos de qualidade, significando respeito 
e valorização da cidadania, oferecerá mais significado e espaços adequados para novas 
motivações de deslocamentos, que hoje, na sua grande maioria, atende somente à demanda 
decorrente da função de conexão de transportes, superconcentrada nesta área.
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Ciente do aspecto polêmico que envolve qualquer projeto urbano, especialmente em áreas 
centrais, consideramos relevante a formulação de um conjunto de proposições, como uma 
contribuição pessoal e inicial, que objetiva a provocar o debate no sentido de viabilizarmos, 
simultanemente, as condições institucionais para que os projetos possam se desenvolver 
e ser implementados no curto, médio e longo prazos. Esse tipo de projeto possibilita reunir 
as reflexões e propostas mais remotas e recentes, para repensar um pedaço da cidade. A 
dificuldade e os aspectos polêmicos devem servir como estímulo e não de justificativa para a 
perpetuação da ausência de planos e projetos urbanos, enquanto prática efetiva.

Consideramos, ainda, como fundamental, a montagem de uma estrutura administrativa 
que viabilize a elaboração dos projetos urbanos de forma institucionalizada, não somente 
formalmente, mas que permita a participação organizada de vasta gama de representantes da 
sociedade civil e de profissionais, bem como da contribuição acadêmica. O suporte institucional 
deve levar em conta que são projetos de longa maturação e exigem a presença ativa do setor 
público, de forma objetiva, menos compartimentada e burocrática possível. 

A Sempla – Secretaria Municipal de Planejamento –  criou recentemente o Departamento 
de Projetos Urbanos, que talvez possa ser o ponto de partida para a organização de tipo de 
projeto, articulado a um plano estratégico de longo prazo.  Deve-se lembrar, entretanto, que 
a Sempla tem uma longa história dedicada ao planejamento  de caráter global, muito focado 
na experiência da regulamentação através de zoneamento; por outro lado, a Emurb tem sua 
trajetória ligada a projetos de urbanização e intervenções pontuais que, no geral, estiveram 
subordinados aos projetos da área de transporte, ou seja, é preciso criar uma tradição de 
prática urbanística praticamente inexistente. As experiências recentes do Rio de Janeiro, 
Barcelona e outras cidades mundiais, que vêm realizando recuperação de suas áreas centrais, 
podem servir de referência.

Deste modo, o que propomos, com este e com os demais ensaios, é um exercício que visa 
colocar em relevo, ou, se possível, tornar presente os projetos urbanos que estiveram ausentes 
desde o início da década de 70. Algumas vezes pensados, esboçados, por um ou outro órgão 
público ou por firmas contratadas, ou ainda, formulados em concursos públicos, porém sempre 
desvinculados de um processo institucional que os viabilizassem de fato. 
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Deve ser considerada a necessária atuação integrada nos âmbitos Metropolitano e 
Municipal:
a) articulação e sincronia com projetos de transporte público 

• Impacto positivo da implantação das Linhas 4 e 5 do Metrô, com redução do 
volume de ônibus no corredor Av.9 de Julho – Av. Santo Amaro

b) programas e projetos urbanos de requalificação da área central, que foram 
relacionados no PRE-Sé – 2004 , com previsão de revisão em 2006
• PEIU – 04 – Praça da Bandeira
• PEIU – 05 – Bela Vista ( I ) – áreas degradas sob viadutos e PEIU – 06  - Bela 

Vista ( II ) – Requalificação da Rua 13 de Maio
c) considerar a possibilidade de extensão do projeto para o bairro da Bela Vista em seu 
todo, recuperando elementos e conteúdos de estudos anteriores, tais como:

• Estudos e projetos que envolveram a Z8 – da Bela Vista – Projeto da Grota 
– 1974;

• Concurso de Idéias de Revitalização do Bexiga, 1992;  Etc.
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ILUSTR.  9.1

ENSAIO - 2 
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
PROPOSTAS INICIAIS E DIRETRIZES 
PARA A MONTAGEM DO PROJETO

CROQUI - PRIMEIRAS PROPOSTAS - Jul/2003
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ENSAIO - 2 - ILUSTR. 9.2
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
MUTAÇÕES - 1900-1965

Largo do Piques e áreas edificadas: junção das futuras Avenidas 9 de 
Julho, 23 de Maio e Praça da Bandeira, anos 1900/10. (cartão postal)

Avenida e Parque do Anhangabaú, anos 10 e 20 (cartão postal)

Antigo Largo do Piques, antes da abertura da 
Av. 23 de Maio, anos 40  
(Fonte: H. Rosenthal.)

Vista do Anhangabaú em direção à 
Praça da Bandeira, anos 50/ 60  (cartão postal)
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ENSAIO - 2 ILUSTR. 9.3
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
SITUAÇÃO ATUAL - 2003

Vista geral através da cobertura do edifício da Câmara Municipal. 
Situação atual: espaços urbanos fragmentados; alto índice de ruído; praça ocupada por terminal de ônibus, 
desde os anos 70; e intenso fluxo de pedestres em passarelas.

Ladeira da Memória, em 1972, antes da implantação da 
Estação Anhangabaú do metrô (arquivo DPH)

Espaços de articulação e percurso de pedestre, através de passarelas sobre o Terminal Bandeira. Câmara Municipal, ao fundo, 
e edifício-praça inacabado com garagem da Emurb, no primeiro plano. (fotos do autor, 2003)
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ENSAIO - 2 ILUSTR. 9.4
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
MONTAGEM DO PROJETO

DIRETRIZES:

1. REAVALIAR DOS PROJETOS (1974-2000), INTERPRETAR  AS 
DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS. 

2. TRABALHAR A  IDÉIA DA “CIDADANIA METROPOLITANA”.

3. RECUPERAR E REPROJETAR ESPAÇOS PÜBLICOS DE 
ARTICULAÇÃO.

4. VALORIZAR OS PERCURSOS À PÉ. 

Fonte: PMSP/ Metrô, 1979
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ILUSTR. 9.5
RECONCILIAR RENOVAÇÃO E PRESERVAÇÃO: 
O CASO DO PARQUE DA GROTA , BELA VISTA, 1974 (1)

Os temas da renovação urbana e da reurbanização estavam na ordem do dia, entre 1974 e 1975, quando avança-
vam as obras do metropolitano de São Paulo, especialmente na área central. A revista Módulo, de 1976, ao divulgar 
o projeto Parque da Grota, refletia a preocupação com a preservação do patrimônio cultural, que  começava a ganhar 
importância naquele momento. Como já ressaltamos, a demolição do Edifício Santa Helena, a implosão do Edifício 
Mendes Caldeira e a tentativa de demolição do Edifício Caetano de Campos, para avanço das obras do metrô, ficariam 
como  marcos importantes da tomada de consciência da opinião pública sobre a importância da preservação da 
memória urbana. Vejamos, a seguir, alguns trechos do artigo da revista Módulo:

“Para  se atingir os objetivos da renovação urbana pretendida, foram previstos três tipos de intervenção: preservação, 
reurbanização e ordenação.

As duas formas de intervenção mais  significativas na Bela Vista serão de preservação e reurbanização. A ordenação 
se fará com uma legislação detalhada para organizar o crescimento, a ocupação do solo e a paisagem. “ 

“... preservação...objetivos estéticos, culturais e econômicos de alto interesse, conservando um testemunho da história 
da construção da cidade ...”  .. “vilas e vielas”...

“Para projetos de reurbanização foram designadas áreas onde são possíveis intervenções mais efetivas no processo 
de renovação urbana. São áreas já modificadas com a construção da linha do metrô, de obras no sistema viário, pelas 
medidas de preservação e ainda uma área na sub-região da Grota, pouco constituída ou com construções muito dete-
rioradas.

A reurbanização visa uma nova ocupação dessa área, de acordo com os princípios mais modernos e desejáveis para a 
cidade e seus habitantes, com projetos especiais e legislação adequada. “ 
(Revista Módulo,1976, p.54)

Essa nova ocupação “mais moderna”, naquele momento, vinha passando por profunda revisão crítica, pois por trás 
das palavras reurbanização e renovação, muitas vezes, se traduzia em expulsão da população local para a realiza-
ção do lucro imobiliário. A experiência internacional evoluiu para a conciliação entre renovação e reabilitação urbana, 
cunhando vários conceitos, tais como: conservação integral (Bolonha-1969) e renovação cautelosa (Kreusberg, Berlim, 
1980). No caso paulistano, ainda hoje, aguarda-se essa revisão conceitual traduzida em prática efetiva.

(1) PARQUE DA GROTA - REURBANIZAÇÃO DA SUB-REGIÃO DA GROTA DO BAIRRO DA BELA VISTA, Paulo 
Mendes da Rocha, in Revista Módulo nº 42 – mar/abr/maio, Rio de janeiro, 1976 p.53-59.
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ENSAIO - 2 - ILUSTR. 9.6
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
PROJETO DA GROTA - Bela Vista
PAULO MENDES DA ROCHA - 1974

Esquema de implantaçao do conjunto:
1. espetáculos; 2. habitações; 3. escola; 4. comércio; 5. hotel; 
6. piscina anexa ao hotel; 7. belvedere.

Corte e planta do andar tipo das torres 
de habitação: 
1. andar tipo; 2 andar com jardim, parada 
de elevadores;  3. circulação exclusiva de 
conjunto de três andares.

Implantação e corte do centro 
de espetáculos populares: 
1. quadra de evoluções; 2 praça geral; 3. rampa; 
4. arquibancadas; 5. bar; 6. sanitários, depósitos e oficinas 
(subsolo); 7. escola de música  (andar superior) ; 8 pal-
anque de bateria; 9.camarins, sala de costura (subsolo).

Imagens, fonte:  ARTIGAS, Rosa (org.). 
Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: 
Cosac&Naify, 2000.p.190-195 
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ENSAIO - 2 - ILUSTR. 9.7
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
PROJETOS DE REURBANIZAÇÃO, 
RENOVAÇÃO URBANA E REQUALIFICAÇÃO
(1974  - 2000)

PROJETO ARTIGAS
Vale do Anhangabaú  - 1974
Maquete, revista Módulo 42 -p. 37 e 41

PROJETO ESCRITÓRIO
CROCE, AFLALO E GASPERINI/ 1972 e 1986
Na revisão do projeto de 1972, foi proposto um novo teatro, com 
outra concepção e de dimensões bem maiores, a pedido da 
Emurb, em 1986.

PROJETO ALVARO PUNTONI/  Mestrado Fauusp. 1999.

Quadra da Câmara Municipal e de Garagem da Emurb: mplan-
tação de 1986, na revisão do projeto de projeto de 1972. Ainda 
hoje sem uma solução satisfatória.
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ENSAIO - 2 - ILUSTR. 9.8
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
AREAS DE INTERVENÇÃO, PROPOSTAS E PROJETOS EM ANDAMENTO          jul/2003

DIRETRIZES:

Este projeto considera oportuna e necessária a reabilitação 
urbana de áreas residuais no entorno da Praça da Bandeira e 
objetiva a requalificação dos espaços públicos deixados para 
trás após a implantação da estação Anhangabaú do Metrô 
- 1974/5 e a Reurbanização do Vale do Anhangabaú - 1988-92. 

Uma nova perspectiva se apresenta, associada à reorganiza-
ção dos transportes públicos, a partir da implantação das linhas 
4 e 5 do metrô. A complexidade do projeto pressupõe a elabo-
ração de um projeto preliminar com as seguintes diretrizes:

1.   Reabilitação dos espaços residuais e criação de uma nova 
imagem urbana para os espaços representativos e simbólicos 
da centralidade metropolitana: centro político-administrativo, 
lugar da memória cultural e da articulação dos transportes;

2.   Equacionamento das diversas escalas: metropolitana 
(fluxos de passagem, nó metropolitano de transporte), citadina 
(negócios, lazer e compras) e local (cotidiano de trabalho e 
moradia, equipamentos locais);

3.   Compatibilizar e qualificar os percursos de pedestres 
destes diferentes níveis de atividades, atendendo aos difer-
entes usuários: metropolitanos, citadinos, locais e turísticos.

1. Novo Centro Cívico Metropolitano / Câmara Municipal
2. Praça da Bandeira e articulações
3. Área entre a Ladeira da Memória e Praça da Bandeira
4. Área anexa ao Largo de São Francisco
5. Vários terrenos vagos, que deverão ser criteriosamente
    ocupados
6. Redução do impacto ambiental
7. Espaços já reabilitados
8. Espaços com projetos em execução em 2003

Base:  PRÓ-CENTRO/ 1997
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ENSAIO - 2  - ILUSTR. 9.9
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
PROPOSTAS INICIAIS 

CROQUI - PRIMEIRAS PROPOSTAS - Jul/2003

GRELHA REFRATÁRIA 
redutora de ruído para mitigar 
impactos negativos 

TUBO REDUTOR 
de impacto ambiental

CENTRO CIDADANIA METROPOLITANA (PLENA): 
complementação e revisão de obra dos anos  70.

Câmara Municipal

REABILITAÇÃO DA PÇA DA 
BANDEIRA: redução de 80% 
do volume de ônibus a partir 
da implantação das Linhas 4 e 
5 do Metrô.
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ENSAIO/ 2 ILUSTR. 9.10
PRAÇA DA BANDEIRA
E ENTORNO - Projetos Indutores 

1. Centro Cívico/ Câmara Municipal
2. Praça da Bandeira e articulações

CÂMARA MUNICIPAL

CENTRO 
DA CIDADANIA 
METROPOLITANA 
(proposta)

ELEVAÇÃO FACE NORTE

1

2
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ENSAIO - 2 - ILUSTR. 9.11
PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
PROPOSTAS INICIAIS
Intervenções articuladas
com os projetos indutores. 5  ÁREAS RESIDUAIS - RUA DO OUVIDOR 

- Reedificação induzida.

4   ÁREA ANEXA AO LARGO SÃO FRANCISCO
- Terreno particular: garagem subterrânea e ampliação de praça pública.
-  Área desapropriada pelo metrô/ ventilação: lojas e escritórios.






