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Vislumbrando um lugar

Anhangabaú, todo ele relvado, com ruas de asfalto, pérgola grata a namoricos notur-

1 O irônico trecho citado foi
publicado originalmente por
Monteiro Lobato na Revista do
Brasil n° 36, de dezembro de 1918.
LOBATO, Monteiro. Negrinha. São
Paulo: Brasiliense, 1994. p. 61.

nos, e Eva de Brecheret, a estátua dum adolescente nu que corre - e mais coisas. Autos

2 CAMPOS NETO, 1999. p.111.

“No princípio era o pântano, com valas de agrião e rãs coaxantes. Hoje é o parque do

voam pela via central, e cruzam-se pedestres em todas as direções. Lindo parque, civilizadíssimo.”

O primeiro capítulo deste trabalho teve como objetivo recompor, de maneira breve, o
processo de desenvolvimento da estrutura de São Paulo responsável pela primeira grande
transformação do sentido atribuído ao recinto do Anhangabaú, que passou de “fundo” da
cidade a barreira de sua expansão.
Uma vez superada a barreira, o crescimento do setor oeste da cidade se intensificou,
consolidando o que se denominou de “centro novo” e os novos bairros residenciais das elites
regionais. Esta consolidação, por sua vez, foi a responsável pela segunda grande transformação do sentido daquele recinto. Nesta nova configuração a localização do vale passou a
ser central. Um grande espaço vazio no coração da cidade, respiro entre as estreitas ruas do
centro velho e as pujantes construções do centro novo.
“Desde o final do período monárquico fora reconhecido o potencial paisagístico e
urbanístico representado por espaços livres tão próximos da área central. Até o último
quartel do século XIX, os vales do Anhangabaú e do Tamanduateí nada mais eram
que parte do quadro natural cercando o núcleo urbano, formado por campos, várzeas,
matos, chácaras e fundos de vale. Na medida em que o crescimento da cidade passou a
cavaleiro do vale, a Oeste, e da várzea, a Leste, e a ocupação horizontal da colina atingiu
seus limites, tais espaços passaram a representar vazios passíveis de aproveitamento
como áreas livres - uma vez que as condições físicas dessas zonas baixas e alagadiças
desestimulavam a ocupação urbana propriamente dita.”
o vale como lugar
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As possibilidades oferecidas por esta nova configuração foram logo percebidas e teve
início um processo de construção coletiva do novo caráter daquele espaço; de transformação do espaço em lugar. O vale como um lugar.
Os “melhoramentos” e os primórdios do urbanismo em São Paulo
“O amadurecimento e estabilização da economia cafeeira fez com que o escopo das

3 ‘Espaço’, é entendido aqui como
um conceito físico e mensurável;
uma área localizada entre limites
determinados. ‘Lugar’ é uma
propriedade atribuída socialmente
a um espaço; é um espaço
dotado de um sentido social; tem
uma conotação antropológica,
psicológica e subjetiva.
4 CAMPOS NETO, 1999. p.103.

intervenções concebidas para a cidade de São Paulo fosse ampliado por volta de 1910.
Das iniciativas parciais que caracterizaram os primeiros anos do século, evoluiu-se
para um conjunto de propostas de maior alcance, sinalizadas pela expressão ‘melhoramentos’.” 

Durante as duas últimas décadas do século XIX e os primeiros anos do século XX, as
esferas da administração pública foram obrigadas a realizar um processo de reestruturação administrativa e institucional adequando-se ao novo regime republicano e procurando
acompanhar o desenvolvimento econômico e urbano da cidade.
Durante o curto período, de outubro de 1885 a agosto 1886, em que presidiu a província João Alfredo Correia de Oliveira (1835-1919), foi criada a Comissão Geográfica e
Geológica, organizou-se um levantamento estatístico da província e foi promulgado um
novo Código de Posturas, elaborado pela Câmara Municipal. Apresentou-se o plano de uma
avenida perimetral circundando a área central da cidade, que não chegou a ser realizado, e
foram contratados a construção do palácio comemorativo da independência, atual Museu
do Ipiranga, e os projetos de regularização dos rios Tamanduateí e Anhangabaú.
Em 1889 Antonio Francisco de Paula Souza (1843-1917) assumiu a chefia da recém
criada Superintendência de Obras Públicas (estadual), adotando como principais campos
Fig.50
Foto aérea de 1925 mostrando o
parque de Bouvard e a ocupação
do vale a partir da Avenida São
João, já alargada.
[REIS, 2004. p.145.]

de atuação as obras de saneamento e a construção de edifícios escolares. O mais importante destes foi o edifício da Escola Normal, construído no Largo dos Curros, atual Praça
da República. Em 1894 promulgou-se o Código Sanitário e nesse mesmo ano Paula Souza
o vale como lugar
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assumiria a direção da nova Escola Politécnica, fundada com o objetivo de aparelhar os
quadros técnicos e administrativos governamentais.
Entre 1896 e 1898, a Intendência de Obras (municipal), sob o comando do engenheiro
Pedro Augusto Gomes Cardim (1864-1932), produziu uma planta cadastral geral da cidade
com o objetivo de mapear o crescimento urbano das décadas anteriores e subsidiar um plano que seria elaborado pela Comissão Técnica de Melhoramentos. O plano apresentado em
1897 e não realizado, previa uma grande avenida perimetral, mais ambiciosa que a de João
Alfredo, que incentivaria o eixo de expansão da cidade no vetor sudoeste.
No ano de 1899 foi criado o cargo de prefeito municipal. Para assumir o primeiro mandato a câmara elegeu Antonio da Silva Prado (1840-1929), chefe da mais importante família
da sociedade paulistana e figura de destaque nos campos da agricultura, da indústria, do
comércio e financeiro. Prado permaneceu no cargo por quatro mandatos consecutivos, até
1910, e teve sempre ao seu lado, como Diretor de Obras Municipais, a figura de Victor da
Silva Freire (1869-1951).
Durante os últimos anos da gestão de Antonio Prado, a cidade viveu um período intenso de debates a respeito dos melhoramentos que deveriam ser realizados na área central,
revelando o interesse dos grupos dominantes na construção dos espaços de representação
do desenvolvimento econômico e social proporcionado pela cultura do café.
Esse período foi pesquisado com profundidade por diversos autores e sua reconstituição
detalhada, neste trabalho, cairia inevitavelmente na redundância ou na mera compilação. A
análise que se pretende realizar aqui terá como foco as transformações espaciais do recinto
embutidas em cada projeto e seus rebatimentos no plano da construção coletiva do caráter
que deveria ser atribuído àquele lugar.

Fig.51
Foto aérea de 1930 mostrando a
ocupação do vale a norte da Avenida São João.
[REIS, 2004. p.156.]
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5 SEGAWA, Hugo. Prelúdio da
Metrópole. São Paulo, Ateliê
Editorial, 2000.
6 “Melhoramentos Municipais”,
Correio paulistano, São Paulo, 26
jan. 1890 apud SEGAWA, 2000,
p.47.

A contribuição de Adolfo Augusto Pinto [1890]
No livro Prelúdio da Metrópole Hugo Segawa coloca como, até os últimos anos do Séc.
XIX, as iniciativas, públicas ou privadas, de intervenção na cidade não passaram de tentativas, mais ou menos felizes, de enfrentar questões pontuais de forma isolada e imediatista.
No mesmo trabalho, o autor apresenta uma figura cujo discurso sobre a cidade configuraria um contraponto a essa situação. Através da publicação, ao longo do ano de 1890,
de artigos editoriais em uma coluna do diário Correio Paulistano chamada “Melhoramentos
Municipais”, o engenheiro Adolfo Augusto Pinto (1856-1930) elencou uma série de medidas
que, apesar do predominante caráter sanitarista, abordavam problemas urbanos de diversas
ordens. Para o Anhangabaú, o engenheiro propôs sua “cobertura e embelezamento, do largo
da memória até a rua 25 de Março”. Para isso deveria
“...Abrir-se importante via de comunicação direta e de nível, entre quase todos os bairros suburbanos da capital (...) Tais Comunicações hoje não se fazem senão através da
colina central da cidade, e portanto subindo e descendo ladeiras, o que torna penosa e
sobremodo pesada a tração dos veículos de toda espécie.”

É interessante ressaltar que essa proposta é uma das únicas que considera toda a extensão do vale, prolongando a intervenção até seu encontro com o Tamanduateí.
Em 1896 uma comissão organizada por Campos Salles, da qual Augusto Pinto fazia
parte, elaborou o que Segawa considera como o primeiro plano oficial de melhoramentos
da cidade. Nesse plano encontra-se a proposta de abertura da Praça do Patriarca:
“Como se sabe, não só pela sua estreiteza, pois mede pouco mais de meia dúzia de metros, como por ser o trecho sujeito a maior trabalho, a parte da rua Direita que fica entre a rua de S. Bento e a rua Líbero Badaró é a que reclama intervenção mais radical.
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(...) dentro em pouco o trânsito nesse trecho será impossível, se não for ele transformado em espaçoso largo, tendo a sua divisa no alinhamento da rua da Quitanda, conforme sugeri há tempos, quando levantei nesta folha a idéia desse melhoramento.

7 PINTO, Adolfo Augusto. Minha
Vida (Memórias de um Engenheiro
paulista), São Paulo, Conselho
Estadual de Cultura, 1970, p.124
apud SEGAWA, 2000, p. 49.

Esta magnífica obra, desde que seja assim realizada, e não se limite a um pequeno recuo de prédios, permitirá a arborização do local, abrirá espaço para o estacionamento
de carros e automóveis de praça, ao mesmo tempo que facilitará tornar-se o novo largo
excelente ponto de partida dos bondes que passarem pelo Viaduto do Chá, os quais
poderão fazer a volta no próprio largo, deixando de atravancar as ruas do Triângulo”.

Embora não se encontre nenhum tipo de registro gráfico das propostas feitas por Adolfo
Augusto Pinto, a posterior materialização de algumas delas nos permite vislumbrar o que
tinha em mente o engenheiro. Os principais pontos de seu discurso seriam retomados em
propostas posteriores, consolidando um projeto comum de construção do lugar. Em relação
ao Anhangabaú, fica cristalizada nesse plano a memória da única proposta que trabalhou
com toda a extensão do vale, hidrograficamente compreendido. A malha viária implantada
no trecho norte do vale nos anos seguintes e a construção da Estação da Luz gerariam um
deslocamento da percepção desse extremo do recinto do vale na direção noroeste e a partir
daí ele nunca mais seria compreendido desde esse ponto de vista.
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Um grande palco: teatros São José e Municipal [1903/1911]
A combinação da prosperidade econômica das elites, seu desejo de ‘superação’ do passado colonial e a forte influência cultural dos imigrantes, desencadeou um vertiginoso
processo de importação de costumes, principalmente europeus, tidos como ‘sofisticados’ e
‘cosmopolitas’. A enorme freqüência de apresentações, de ópera e teatrais, constituía bom
exemplo disso.
No final do séc. XIX São Paulo recebia um número expressivo de companhias teatrais
estrangeiras, mas as instalações destinadas às apresentações eram relativamente precárias. Sucessivas leis de incentivo à construção de salas de espetáculo foram aprovadas pela
Câmara sem obtenção de resultados. Até 1895 a cidade contava com três modestas casas
teatrais administradas por empreendedores privados: o Teatro Politeama, localizado no Vale
do Anhangabaú junto à Rua de São João, o Teatro Minerva ou Apolo, na Rua Boa Vista,
e o mais importante deles, o Teatro São José, construído nas proximidades da atual Praça
João Mendes10. Seu espaço funcionou ativamente até fevereiro de 1898, quando o edifício
foi completamente destruído por um violento incêndio.11
Após pouco mais de dois anos de obras, foi inaugurado em 28 de dezembro de 190912o
segundo Teatro São José, quase em frente ao local onde, desde 1903, estava sendo construído
o Municipal. Projetado pelo arquiteto sueco Carlos Ekman (1866-1940) e construído pelo
engenheiro Regino Aragão, foi um dos primeiros edifícios a utilizar a estrutura metálica13
em São Paulo. O São José era relativamente modesto, não representava plenamente as aspirações da elite paulistana e após a inauguração do Municipal, em 1911, o local tornou-se
obsoleto. Um novo incêndio destruiu parte de suas instalações e após esse incidente suas
portas não voltariam a se abrir. Sua localização privilegiadíssima despertou o interesse da
Companhia Light, que adquiriu o imóvel para ali construir sua nova sede. O teatro foi demolido em 1925 e o novo edifício da companhia inaugurado em 1929.
Fig.52
Os teatros São José e Municipal
vistos a partir do terraço do Palacete Prates. Cartão postal, 1918.
[TOLEDO, 2004 (1980). p.140.]

A construção de uma casa de espetáculos à altura das pretensões da elite paulistana
não foi fácil. Após alguns anos de tentativas de incentivo ao seu empreendimento por capitais privados, foi aprovada pelo Senado Paulista, em novembro de 1900, a Lei n° 750,

8 O Politeama abriu suas portas
em fevereiro de 1892, mesmo ano
de inauguração do Viaduto do
Chá, e destinava-se originalmente
a apresentações circenses. A sala de
espetáculos era abrigada por um
grande galpão de planta circular e
possuía uma capacidade aproximada
para 3000 espectadores. Foi destruído
por um incêndio no dia 27 de
dezembro de 1914.
9 Conhecido inicialmente como o
Teatro Provisório Paulista, iniciou
suas atividades em 1873. Em 1891
foi reformado passando a chamarse Teatro Minerva. Em 1895, após
nova reforma, passou a chamar-se
Teatro Apolo. Em 1899 foi adquirido
por Antônio Álvares Penteado, que
anexando lotes vizinhos, construiu
nova casa, inaugurada em maio de
1900 com o nome Teatro Santana.
Em 1912 o edifício foi vendido
ao governo e demolido para a
construção do Viaduto Boa Vista.
10 O primeiro Teatro São José foi
inaugurado provisoriamente em
1864, com sua construção ainda
inacabada. A inauguração definitiva
aconteceria apenas em 1876.
11 AMARAL, Antonio Barreto do.
História dos Velhos Teatros de São
Paulo: da Casa da Ópera à inauguração
do Teatro Municipal. São Paulo:
Governo do Estado, 1979. p. 283.
12 Idem. p.373
13 A estrutura foi encomendada
na Alemanha. A rapidez das
obras permitiu que o teatro fosse
inaugurado dois anos antes do
Municipal.
TOLEDO, 1989. p.63.
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Fig.53
Os teatros e o Chá.
[TOLEDO, 1989. p.57.]

Fig.54
Edição de mapa do Morro do Chá,
de 1917, destacando em cinza a
área compreendida pelo parque de
Bouvard e em preto os dois teatros.
Essas duas contruções arrematavam o vazio da Praça Ramos
de Azevedo e viaduto do Chá e
criavam o cenário mais glamuroso
da cidade até a implantação do
parque.
[Fonte da base: TOLEDO, 1996.
p.78.]
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autorizando o estado a mandar construir um teatro na mesma localização do primeiro São
José. Dificuldades econômicas impediram sua realização. Em 1903 a Câmara Municipal
aprovou a Lei n° 627, que autorizava o Prefeito Antônio Prado a entrar em acordo com o
Estado para empreender a obra. Escolheu-se para tanto terreno localizado entre as ruas
Barão de Itapetininga, Formosa, Conselheiro Crispiniano e o prolongamento da Rua 24 de
Maio. Para realizar o projeto foram contratados os arquitetos Francisco de Paula Ramos de
Azevedo (1851-1928), Domizziano Rossi (1865-1920) e Cláudio Rossi.
A obra foi iniciada em junho de 1903 e concluída oito anos depois, em agosto de 1911.
A apresentação inaugural, marcada para o dia 11 de setembro, teve de ser adiada para o dia
seguinte, pois os cenários não chegaram a tempo. No dia 12, uma multidão, estimada pelos

14 Devido à quantidade de
cerimônias e homenagens
realizadas nesse dia, o espetáculo
inaugural, a ópera Hamlet, foi
iniciada com muito atraso somente
às dez horas da noite. Devido ao
adiantado da hora, foi suspensa por
volta da uma da manhã, ficando
sem o seu epílogo.(AMARAL,
1979. p.401.)
15 Denominou-se como fachadas
ativas, as faces de um edifício
através das quais se realizam trocas
ativas com a cidade e não apenas
visuais.

jornais da época em 20 mil pessoas, se concentrou ao seu redor para conhecer a novidade14.
O que interessa destacar aqui a respeito desses edifícios, se manifesta em dois âmbitos:
o do conjunto que conformavam e o das relações com a cidade que estabeleciam individualmente.
Como um conjunto, arrematavam uma das extremidades do viaduto e configuravam
um espaço livre importantíssimo. Uma das mais prestigiadas atividades sociais paulistanas,
símbolo da ‘emancipação’ cultural da cidade, tinha ali, no ‘centro novo’, seu monumento:
a praça dos teatros como um grande palco. Esse vazio fazia parte do recinto Anhangabaú,
espraiando sua presença nos meandros da cidade.
Individualmente, essas construções também apresentavam aspectos que devem ser destacados. O projeto do Teatro São José, ‘colado’ ao Viaduto do Chá, tirava partido de sua pouco usual situação urbana e topográfica, com três fachadas ativas15 e dois níveis térreos, um
na cidade alta, através do viaduto e da Rua Xavier de Toledo, outro na cidade baixa, através
da Rua Formosa. Observando algumas fotografias dos anos 1910 e 1920, podemos observar
que neste edifício até sua ‘quinta fachada’ foi explorada, através da utilização da cobertura
para publicidade comercial.
Por sua vez, o Teatro Municipal consegue estabelecer diálogos específicos com a cidade
através de cada uma de suas quatro ‘frentes’. A ‘frente’ Anhangabaú expõe o volume majeso vale como lugar
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toso de suas instalações ao recinto do vale, permitindo a leitura de suas partes e criando
um pano de fundo para a travessia do Chá. Seu passeio lateral cria um terraço mirante
para o vale, que se transforma em jardim inclinado até atingir a Rua Formosa. A ‘frente’
Praça Ramos de Azevedo qualificava e alimentava o ‘largo dos teatros’, valorizando o eixo do
viaduto e da rua Barão de Itapetininga. A ‘frente’ Conselheiro Crispiniano cria um alargamento lateral interessante para o comércio localizado em frente além de arrematar de modo
inusitado o eixo visual da Rua 24 de Maio. E finalmente a ‘frente’ oposta à praça Ramos de
Azevedo, que estabelece o acesso técnico de funcionários e artistas ao teatro e constituía
elegantíssima esquina no período em que existiu ali o Hotel Esplanada.

Fig.55
Os teatros arrematando o eixo visual do Viaduto do Chá. O parque
ainda não havia sido implantado
e as casas da Rua Formosa ainda
criavam um “fundo” para o vale.
Aurélio Becherini, 1911.
[PONTES, 2003. p.164.]

Fig.56
A Praça Ramos de Azevedo, os
teatros e o Hotel Esplanada, após a
implantação do parque.
[IMS, 2004. p.139.]

Fig.57
Os teatros pontuavam o eixo do
viaduto e da Barão de Itapetininga.
As casas da Rua Formosa, a norte
do viaduto, já haviam sido demolidas para a construção do parque.
As casas a sul permaneciam.
Aurélio Becherini, 1914.
[PONTES, 2003. p.165.]
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Fig.58
Vista da Rua Formosa em direção
ao Viaduto do Chá com o São José
ao fundo. O acesso inferior por esta
rua servia aos artistas e funcionários do teatro, tirando partido de
sua singular situação topográfica.
Autor desconhecido.
[GERODETTI, João Emilio. Lembranças de São Paulo: a capital
paulista nos cartões postais e álbuns
de lembranças. São Paulo: Studio
Flash, 1999. p.77.]

Fig.59
Elevação Rua Formosa do Teatro
São José.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.60
O São José visto do Viaduto do
Chá.
[AMARAL, Antônio Barreto do.
História dos velhos teatros de São
Paulo: da Casa da Ópera à inauguração do Teatro Municipal. São
Paulo: Governo do Estado, 1979.]
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Fig.61
Elevação Rua Xavier de Toledo do
Teatro São José.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.62
Acesso do Teatro São Jose pela Rua
Xavier de Toledo.
[AMARAL, 1979.]

Fig.63
Teatro São José a partir da escadaria do Tetro Municipal. Podem ser
vistos seus acessos pela Rua Xavier
de Toledo e pelo Viaduto do Chá.
[TOLEDO, 2004 (1980). p.139]
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Figs.64 e 65
Elevação Viaduto do Chá e corte
longitudinal do Teatro São José.
[Biblioteca FAUUSP]
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Figs.66 e 67
Elevação Anhangabaú e corte longitudinal do Teatro Municipal.
[TOLEDO, 1989. p.58 e 59]
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Fig.68
Cartão postal mostrando a elevação Barão de Itapetininga do Teatro Municipal.
Cardozo Filho & Co.
[GERODETTI, 1999. p.131.]

Fig.69
Teatro Municipal visto a partir do
São José. G. Gaensly, 1920.
[IMS, 2004. p.111.]
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Fig.70
Teatro Municipal e Praça Ramos de
Azevedo recém construídos.
[TOLEDO, 1989. p.133]

Fig.71
O Café do Municipal tirava partido
de sua extraordinária localização
utilizando o passeio voltado para
o Anhangabaú e a Praça Ramos de
Azevedo.
[CHAMIE, Emilie. Teatro Municipal 70 anos. São Paulo: Secretaria
Municipal de Cultura, 1982.]
o vale como lugar

79

80

As indicações do Vereador Augusto Carlos da Silva Telles [1907]

16 TELLES, 1907, p. 41/2 apud
SIMÕES JR, 1995, p. 74/5.

Augusto Carlos da Silva Telles (1851-1923) pertencia a uma família paulista ligada à cafeicultura. Diplomou-se engenheiro em 1878, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cidade na qual exerceu o cargo de diretor de obras da Capital Federal entre 1897 e 1898. De volta
a São Paulo, foi vereador na Câmara Municipal entre 1905 e 1911. Em 1906 Telles publicou
o estudo “Os melhoramentos de São Paulo”, contendo um plano abrangente de intervenções
na cidade. O setor central da cidade era ali, objeto de uma série de propostas com enfoque
marcadamente viário, entre as quais se destacam os alargamentos dos quatro cruzamentos
onde o tráfego de bondes era mais intenso (São bento com São João e Direita, São João com
Líbero Badaró e Largo do Tesouro) e o alargamento da rua Líbero Badaró. Esta última continha clara intenção de reformulação do espaço do vale do Anhangabaú:
“A nossa antiga rua de S. José impõe-se seja radicalmente transformada. O seu alargamento constitue medida de primordial importância para esta capital.
(...) Refiro-me à desapropriação da face impar da rua Líbero Badaró, o que ulteriormente seria complementado pela desapropriação da face par da ladeira Dr. Falcão.
Dariamos ao centro da cidade um verdadeiro desafogo, dotariamos São Paulo de uma
bella avenida central, dominando esse valle sob os dois viaductos, hoje tão mal aproveitado e que poderia transformar-se em um sitio encantador.
Seria o complemento indispensavel ao bello e imponente Theatro Municipal, que mal
se comprehende tenha com panorama da cidade essa fila repugnante de fundos de
velhas e primitivas habitações.
Fig.72
Planta cadastral elaborada pela
Diretoria de Obras da Prefeitura
Municipal de São Paulo para o
“Projecto de melhoramentos da
zona limitada pelas ruas Libero
Badaró, São João, Formosa, Largo
do Riachuelo e Ladeira Dr. Falcão”,
com data de 15 de outubro de
1907.
[Arquivo SIURB]

Opportunamente devera ser emprehendida a desapropriação das casas, face impar da
rua Formosa. Evitar-se-á assim que apresente o Theatro Municipal para quem a elle
se dirige, indo da cidade pelo viaducto, como primeiro plano de perspectiva – fundos
de velhas casinholas da rua Formosa; só assim conseguirá esta justificar o nome com
que se orna.”16
o vale como lugar
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O projeto foi desenvolvido pela equipe de engenheiros da Diretoria de Obras municipal,
que contava com as figuras de Victor Freire e Eugênio Guilhem. Em 1907 foi apresentada
uma planta que sintetizava o conjunto das propostas defendidas por Telles e que se constituiu como o primeiro projeto municipal que continha uma visão de conjunto a respeito das
intervenções a realizar na área central da cidade.
Algumas características importantes do projeto podem ser extraídas da leitura da planta
geral da proposta, com data de 15 de outubro de 1907.
Os limites assumidos para o recinto do vale são o Largo do Riachuelo, a Rua de São
João, a Rua Formosa e a Líbero Badaró. A praça ao lado do Teatro Municipal não faz parte
do conjunto.
As encostas são liberadas de construções, com exceção de um único edifício junto à
extremidade leste do Viaduto do Chá, que estrangula a alargada Libero Badaró, e dois espaços reservados sobre a encosta oeste, provavelmente destinados à implantação de edifícios
públicos.
É sugerida a abertura de uma via junto ao extremo oeste do Viaduto do Chá criando
uma ligação direta entre o Teatro Municipal e a Rua Formosa.
O fundo do vale recebe uma via, prolongamento da Rua Anhangabaú, posicionada assimetricamente em relação ao vale, mais próxima da encosta oeste. A via possui caráter de
rua e não de avenida, e possui uma pequena rotatória no eixo da Travessa do Grande Hotel.
O tratamento dado às áreas livres é o de um conjunto de pequenas praças ajardinadas relativamente articuladas sem a intenção de criar um grande espaço único.

Fig.73
Planta do “Projecto de melhoramentos da zona limitada pelas ruas
Libero Badaró, São João, Formosa,
Largo do Riachuelo e Ladeira Dr.
Falcão”, apresentado pela Diretoria
de Obras da Prefeitura Municipal
de São Paulo em 15 de outubro
de 1907.
[Arquivo SIURB]
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Fig.74
Foto aérea do Vale do Anhangabaú
e seu entorno.
Autor desconhecido, 1920.
[IMS, 2004. p.111.]
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A profusão de projetos e a solução que veio de fora
A força das idéias contidas no plano de Silva Telles deflagrou uma forte disputa envolvendo os técnicos municipais de diversos setores (obras, finanças, justiça) e os parlamentares representantes dos proprietários de terras que seriam de algum modo afetados pela
proposta. O maior proprietário de imóveis na área do Anhangabaú naquele momento era o
Conde Eduardo Prates, que obviamente queria lucrar com a inevitável valorização de suas
propriedades, principalmente as localizadas entre o vale e a Rua Líbero Badaró.
A solução desse embate só foi alcançada em 1910, com a permissão de construir sobre
o lado ímpar da Rua Líbero Badaró, comprometendo significativamente a espacialidade do
projeto. Paralelamente, Freire e Guilhem continuaram trabalhando, incorporando as novas
condicionantes e conferindo maior abrangência e profundidade ao projeto inicial. Nos últimos meses de 1910 esse trabalho seria concluído.
A prefeitura não dispunha dos recursos necessários para levar adiante essas ações e solicitou ao Governo Estadual reforço orçamentário. Isto originou uma nova disputa, agora
entre os dois poderes, municipal e estadual, e que teve como conseqüência a elaboração de
um projeto alternativo, encarregado a Samuel das Neves.
A discussão em torno dos melhoramentos deixou claro o volume de recursos públicos
que seria demandado e o enorme potencial de valorização imobiliária decorrente das obras,
abrindo a perspectiva para grandes negócios. Os interesses de grupos privados passaram a
se manifestar através de novos projetos, que rivalizavam com as propostas defendidas pelas
esferas públicas.
O conflito chegou a tal ponto que não havia acordo possível. Para encerrar a questão foi
necessário acudir a um agente “neutro”, do ponto de vista dos interesses envolvidos, e com
autoridade técnica incontestável. Dentro desse cenário foi elaborado o plano de Bouvard.
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Fig.75
Planta da proposta de melhoramentos de Alexandre de Albuquerque.
[SEGAWA, 2000. p.72.]
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Alexandre de Albuquerque e os investidores privados [1910 - novembro]
A dimensão atingida pelo debate em torno dos melhoramentos no centro da cidade fez
com que o assunto se tornasse objeto de discussão pública onde cada um poderia construir
sua própria imagem de projeto.
Um grupo de investidores, altamente interessado no potencial volume de negócios que
a realização dessas obras implicava, resolveu dar um passo maior: formular e apresentar
sua própria proposta. A elaboração do plano ficou a cargo do engenheiro arquiteto recém
formado pela Escola Politécnica, Alexandre de Albuquerque (1880-1940) e o grupo de investidores incluía personalidades como o Conde de Prates, Ramos de Azevedo, Plínio da
Silva Prado (sobrinho do prefeito Antonio Prado) e outras grandes figuras ligadas ao meio
político e empresarial.17
O projeto desenvolvido por Albuquerque partia da idéia de transferir da colina histórica
os principais edifícios representativos do poder público configurando um novo centro próxi-

17 Uma lista completa dos
signatários da petição pode ser
encontrada em CAMPOS NETO,
1999. p.116.
18 “Os melhoramentos de São Paulo:
Projecto Alexandre de Albuquerque”
Revista de Engenharia n°2 (vol.
I) julho de 1911 apud CAMPOS
NETO, 1999. p.116.
19 Na publicação O Álbum de
Afonso, Carlos Lemos apresenta
uma planta desse projeto
aparentemente editada, pois difere
do desenho utilizado por todos os
demais autores consultados. Na
planta utilizada por ele, a leitura
que se faz do Anhangabaú, que
aparece destacado juntamente
com os demais espaços livres e as
principais avenidas propostas, é
oposta à comentada.

mo ao Largo Paissandu. Nessa área seria implantado um conjunto de novas avenidas, superpostas de modo bastante formalista e impositivo à malha existente, ligando os pontos julgados
mais importantes. Essas avenidas, radialmente dispostas, se encontrariam em um ponto focal,
uma praça rotatória explicitamente relacionada à Place de l’Étoile de Paris. Ao longo delas
seriam construídos os edifícios mais importantes conforme a descrição do autor:
“os predios seriam construidos de dois ou mais pavimentos e obedeceriam aos modernos estylos architectonicos, tendo preferencia os de sumptuosa fachada e os que se destinassem a grandes estabelecimentos commerciaes ou outra importante aplicação.”18

No contexto dessa proposta, a posição central do Anhangabaú se dilui de tal modo que
ao observarmos a planta geral do projeto temos dificuldade em localizá-lo. Ele é representado como mais uma quadra, destacando-se o vazio da praça ao lado do Teatro Municipal.19
A topografia, questão crucial na estruturação da cidade, não parece ter sido uma condicionante do projeto. Se observarmos a avenida que liga a Praça Antonio Prado à rotatória
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central, cruzando o vale logo após a Rua de São João, não encontraremos qualquer sinal que

20 CAMPOS NETO, 1999. p.119.

revele os desníveis existentes ao longo do percurso. Nem mesmo na perspectiva que ilustra

21 Fonte: www.poli.usp.br/
organizacao/historia/diretores/
alexandre_albuquerque.asp
(15/12/2006)

o plano, essa condição geográfica é perceptível.
Os proponentes apresentaram a petição ao Governo do Estado, onde teriam mais influência que na esfera municipal. Pela sua proposta, arcariam com os custos de implantação
das avenidas em troca da concessão de uma série de serviços (inclusive um sistema de transportes utilizando ônibus) e do direito de desapropriar uma faixa mais larga que a necessária
para a abertura das avenidas, podendo posteriormente utilizar ou revender os lotes criados
junto a elas.
Pelo seu conteúdo e pelo modo como foi encaminhado, o plano despertou imediatamente a oposição de poderosos agentes: a esfera do poder municipal, a Light (que perderia
o monopólio dos transportes), todos os proprietários de terras que seriam prejudicados em
benefício de um pequeno grupo20 e todos os proprietários de imóveis localizados sobre a
colina histórica, que inevitavelmente sofreriam desvalorização com a configuração de um
novo centro.
A imagem de cidade oferecida por Albuquerque não teve a repercussão esperada e seus
patrocinadores não puderam superar a oposição. O projeto foi finalmente abandonado e a
colina histórica manteria seu caráter polarizador.
Alexandre de Albuquerque se tornaria docente da Escola Politécnica a partir de 1917,
atingindo o cargo de diretor em 1937. Exerceu o cargo de vereador por dois mandatos e
teve participação ativa no cenário das artes plásticas promovendo salões e participando da
fundação da Escola de Belas Artes. Como arquiteto teve uma carreira discreta. Projetou a
Capela e o Convento de Sta. Thereza, que atualmente abriga as instalações da PUC, e participou da construção da Catedral da Sé.21

Fig.76
Perspectiva da proposta de Alexandre de Albuquerque. À esquerda o
Teatro Municipal e a Praça Ramos
de Azevedo.
[SEGAWA, 2000. p.69.]
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Victor da Silva Freire, Eugênio Guilhem e a contribuição municipal [1911 - janeiro]
Envolvidos diretamente na disputa política entre a Prefeitura e o Governo do Estado
pela condução dos melhoramentos da cidade, Victor da Silva Freire (1869-1951), chefe da
Diretoria de Obras do município, e Eugênio Guilhem, seu vice, desenvolveram um projeto baseado nas premissas de Silva Telles, mas ampliando sua abrangência. O projeto,
que ficou conhecido como “Freire-Guilhem”, foi sintetizado em documento com o título
“Melhoramentos do Centro da Cidade de São Paulo”, apresentado durante os últimos dias
do mandato de Antonio Prado, em janeiro de 1911.
A proposta previa a transformação do Vale do Anhangabaú em parque ajardinado, com
uma via ao longo de seu eixo comunicando o Piques e o Acu, podendo se estender até a região da Luz. As duas encostas, lado ímpar da Rua Líbero Badaró e lado par da rua Formosa,
deveriam ser liberadas de construções criando um belvedere contínuo em ambos os lados.
Nova travessia estava prevista através de um viaduto sobre o eixo da Rua de São João, que
seria ampliada passando a ter 40 metros de largura. Uma praça, presente em várias propostas anteriores, seria criada entre as ruas São Bento e Líbero Badaró em frente à Igreja de Sto.
Antonio, atual Praça do Patriarca.
Na perspectiva que ilustra o plano aparecem sugeridas algumas propostas que não foram incluídas na planta e que são de extrema relevância para o objeto deste estudo. O limite
norte do que se entendia até então como recinto do vale extrapola o eixo da Rua de São
João, ampliando-se como área livre para além do Viaduto de Santa Efigênia, cujas obras já
Fig.77
Planta da proposta de Victor da
Silva Freire e Eugênio Guilhem.
[SEGAWA, 2000. p.78.]
Fig. 78
Pormenor da planta anterior destacando o Vale do Anhangabaú
Fig. 79
Edição da figura 78 destacando
em cinza, a abrangência do recinto
proposta pelo projeto, tomando
como base a planta geral e perspectiva que a complementava.

haviam sido iniciadas. Isto daria ao conjunto uma força extraordinária ao integrar espacial
e visualmente o Largo de São Bento e o viaduto em obras ao conjunto de espaços livres formado pelo próprio vale, pela praça ao lado do teatro e pela nova praça no extremo leste do
Viaduto do Chá. Esses espaços se complementam, ampliando os limites espaciais desse vazio. Diferente do projeto de Alexandre de Albuquerque, a topografia aqui se constitui como
fator fundamental de articulação dos espaços, proporcionando uma riqueza de relações
espaciais que o projeto anterior negava.
A concepção geral do viaduto proposto, junto à Rua de São João, constituía um avanço
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em relação aos viadutos anteriores. Com o alargamento da via, o viaduto não ocuparia toda
a largura do eixo permitindo a criação de ruas paralelas que acompanhariam as declividades
das encostas, hierarquizando os fluxos e evitando situações de proximidade excessiva em
relação aos edifícios vizinhos. O espaço criado sob a estrutura poderia ser utilizável, algo
que só se realizaria com o novo Viaduto do Chá décadas depois.
O desenho revela a intenção de configurar um espaço amplo com forte unidade espacial. O tratamento dos jardins busca criar um grande parque e nenhuma construção invade
seus limites. A grande dificuldade imposta pelo projeto era a quantidade de desapropriações
necessárias para liberar as encostas do vale. O Município não tinha os recursos necessários
e o Estado, que poderia fornecer esses recursos, defendia outro projeto, que será analisado
a seguir. O impasse estava criado.

Fig.80
Perspectiva da proposta de Victor
da Silva Freire e Eugênio Guilhem.
[TOLEDO, 1989. p.74.]
Fig. 81
Edição da figura anterior, isolando
o recinto desenhado. Destacam-se
as propostas do Viaduto São João,
e a desocupação da quadra entre
este viaduto e o Santa Efigênia na
encosta junto à Líbero Badaró. É
nítido o desejo de integrar espacialmente o vale e os espaços livres
anexos, como a Praça do Patriarca
e o Largo de São Bento. Nenhuma
contrução era admitida sobre a
face oeste da Rua Líbero Badaró e
Ladeira Dr. Falcão.
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Samuel das Neves e a proposta do Governo Estadual [1911 - janeiro]
Movido por interesses explicitamente políticos e implicitamente econômicos, o Governo
do Estado resolveu apresentar sua própria proposta de melhoramentos para a capital. Para
isso contratou o arquiteto Samuel Augusto das Neves (1863-1937), que havia criado vínculos com o setor de obras ao vencer o concurso para a nova Penitenciária do Estado. Neves
teve um curtíssimo prazo para elaborar a proposta, aproximadamente quinze dias, que foi
apresentada no final de janeiro de 1911 pelo chefe da Secretária de Agricultura, Comércio e
Obras Públicas do Estado, Pádua Salles.
Muitas das propostas para o sistema viário contidas no projeto Freire-Guilhem, foram
incorporadas por Neves. O ponto onde as premissas eram opostas era justamente o caráter
dado ao Vale do Anhangabaú.
Como ponto de partida, Neves propunha a transformação do vale não em um espaço
livre, como um parque ou jardim, mas em uma grande avenida-parque, cercada por construções em altura. Esta ação claramente respondia à questão das desapropriações levantada
pelo projeto da prefeitura e beneficiava os proprietários de terras da região. Cabe ressaltar
que o Conde de Prates era seu amigo pessoal e seria um dos mais beneficiados pela configuração proposta.
Na planta encontra-se insinuado o prolongamento dessa avenida para norte e para sul,
em direção ao espigão da Paulista e em direção aos campos da Luz. Em uma das perspectivas encontra-se a legenda: “Projeto de Transformação do Valle do Anhangabahu em Avenida
Central, podendo estender-se da Avenida Tiradentes até a Avenida Paulista”. Nesta ilustração, cujo limite ao norte é o eixo da Rua de São João, a avenida é prolongada infinitamente,
como se logo ali não existisse o Morro do Bexiga e os vales do Saracura e do Itororó.
Fig.82
Planta da proposta de Samuel das
Neves onde se destacam o viaduto
projetado entre o Largo da Memória e o Largo de São Francisco e a
“grande avenida projectada” no
fundo do vale.
[LEMOS, 2001. p.16.]

Uma segunda perspectiva, que abrange todo o perímetro do projeto, apresenta uma situação significativamente diferente. A grande avenida é interrompida antes de atingir a Rua de
São João sendo arrematada por um conjunto de edifícios, entre eles o Mercado de São João, e
seu prolongamento na direção sul não é mostrado. Poderíamos dizer que esta é uma imagem
mais realista no que diz respeito às possibilidades espaciais da proposta naquele momento.
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O recinto do Anhangabaú, conforme a interpretação de Samuel das Neves, seria for-

22 CAMPOS NETO, 1999, p.136.

mado pelo vazio da grande avenida tendo como limites extremos o bloco de edifícios junto à Rua de São João e o viaduto proposto que ligaria o Largo da Memória ao Largo São
Francisco. As relações espaciais possibilitadas pela topografia não seriam aproveitadas já que
o vazio da avenida seria conformado por um conjunto de edifícios implantados no fundo
do vale reproduzindo a configuração de um território plano.
O conjunto de desenhos evidencia por um lado, a inconsistência do projeto do ponto
de vista das relações urbanas sugeridas e da leitura das condicionantes do sítio, e por outro
a clareza de intenções em relação ao modo de aproveitar economicamente o potencial dos
melhoramentos.
Victor da Silva Freire realizaria, nos meses seguintes à divulgação dos dois projetos, uma
aprofundada e severa crítica ao projeto de Neves através de publicações e conferências. Sua
fala apontava principalmente para dois campos de análise: as inconsistências e contradições
intrínsecas ao projeto, e a inadequação da transposição direta do modelo de intervenção
‘haussmaniano’ para as condições de São Paulo, como se fizera no Rio de Janeiro por iniciativa de Pereira Passos.
“não era apenas a inadequação desse modelo (...) que estava em jogo nos argumentos
de Victor Freire, mas a necessidade de superar tal paradigma e construir outro, mais
autônomo - estabelecendo para São Paulo um caminho próprio, não mais subordinado à capital federal. Ao mesmo tempo, buscava um repertório mais atualizado nos
termos do debate urbanístico desencadeado pelos ensinamentos de Camillo Sitte e dos
primeiros urbanistas alemães, consolidando-se no início do século XX.”22

De fato, Victor Freire e sua equipe encontravam-se muito melhor aparelhados, técnica
e teoricamente, e já vinham estudando o problema há alguns anos. No entanto, o caráter
Fig.83
Perspectiva da proposta de Samuel
das Neves.
[SEGAWA, 2000. p.89.]

político a que havia chegado o impasse impedia a adoção de qualquer uma das soluções.
Sabendo que sua proposta poderia naufragar caso a discussão fosse conduzida em termos prioritariamente financeiros, o que não causaria nenhuma surpresa, Freire construiu,
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através dessas conferências, uma argumentação que levaria à proposta de contratação de
um consultor externo especializado para elaborar o plano.
Não foi coincidência o fato de se encontrar naquele momento em Buenos Aires o renomado urbanista francês Joseph Antoine Bouvard (1840-1920) que era, nos primeiros
anos do século XX, um urbanista experiente e internacionalmente respeitado. Desde 1907,
colaborava como consultor, na remodelação da cidade de Buenos Aires. Sua visão a respeito
do urbanismo coincidia em muitos pontos com a de Freire, principalmente no que se refere
à crítica aos procedimentos ‘haussmanianos’ de intervenção na cidade. Freire sabia que naquele momento Bouvard estava na Argentina e que, portanto, existia a possibilidade de sua
participação na questão dos melhoramentos. Ele concluiu suas conferências apresentando o
exemplo de Buenos Aires e apontando a participação do francês. Sua sugestão estava dada.

Fig.84
Perspectiva da avenida central
proposta por Neves. Notar o título
do desenho: “Projeto de Transformação do Valle do Anhagabahú em
Avenida Central, podendo extender-se da Avenida Tiradentes até a
Avenida Paulista”.
[SEGAWA, 2000. p.83.]
Fig. 85
Pormenor da planta geral (Fig.82),
ampliando o Vale do Anhangabaú.
Fig. 86
Edição da figura anterior destacando a lógica de cheios (em preto) e
vazios (em branco) da proposta de
Neves. As construções nas laterais
da grande avenida isolavam os
espaços livres contíguos, como a
Praça Ramos de Azevedo e a Praça
do Patriarca (ainda não construída
naquele momento). O prolongamento indicado na direção sul,
desprezava totalmente as condições
topográficas da cidade.
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Fig.87
Planta geral que acompanhava o
relatório elaborado por Bouvard.
[SEGAWA, 2000. p.94.]
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O “Relatório Bouvard” e o encerramento da disputa [1911-maio]

23 CAMPOS NETO, 1999. p.138.
24 CAMPOS NETO, 1999. p.139.

Em 17 de março a Câmara Municipal aprovou solicitação do vereador Alcântara
Machado recomendando a contratação de Bouvard e poucos dias depois Freire partiu para
o Rio de Janeiro com o objetivo de efetivar o acordo. O contrato previa o desenvolvimento
do trabalho em duas etapas: inicialmente seria elaborado um relatório, resultado da apreciação dos projetos e da visita à cidade e posteriormente, caso fosse necessário, poderia ser
elaborado um plano23. Bouvard permaneceu em São Paulo por aproximadamente quarenta
dias, apresentando suas conclusões em 15 de maio de 1911.
“O papel de Bouvard não pode ser considerado como uma arbitragem imparcial entre
as alternativas em discussão para os ‘melhoramentos de São Paulo’. Antes, a visita do
arquiteto francês seria uma resposta à estratégia do fato consumado adotada pelos partidários do projeto Samuel das Neves. Escolhido por Victor Freire, Bouvard representava posições assumidas pelo Diretor de Obras; ao mesmo tempo, trazia na bagagem
o aval da cultura francesa e o prestigio de Paris, sem o qual seria impensável contestar
o modelo parisiense que fundamentava ideologicamente a proposta de Neves. A emulação de Buenos Aires, por sua vez, permitia que o exemplo carioca e sua ‘avenida
central’ pudessem ser superados por uma experiência sul-americana com legitimidade
ainda maior que a do Rio de janeiro em termos da ‘civilização’ representada pela modernização urbana à européia.”24

As intervenções propostas por Bouvard podem ser divididas em quatro temas fundamentais: o parque no Anhangabaú, o parque na várzea do Carmo, o novo Centro Cívico e
um conjunto de intervenções viárias.
Para a várzea do Carmo, foi proposta a criação de um grande parque sobre as terras alagadiças e pouco ocupadas entre a vertente leste da colina e o Brás. Este espaço livre seria complementado pela construção de um grande pavilhão de exposições (Palácio das Indústrias) e
pelo novo mercado (Municipal), que substituiria o criticado mercado na Rua de São João.
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Fig.88
Planta dos melhoramentos para o
Vale do Anhangabaú elaborada por
Bouvard. Notar a quantidade de
construções novas admitidas pela
proposta.
[SIMÕES JR. José Geraldo. Anhangabaú: História e Urbanismo. São
Paulo: FAUUSP, 1995. fig.94.]
Fig.89
Pormenor de foto aérea tomada em
1925 , com o Parque Anhangabaú
projetado por Bouvard implantado.
[TOLEDO, 1989. p.174.]
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Motivado pelos planos existentes de novas construções para a Catedral, o Palácio do

25 CAMPOS NETO, 1999. p.144.

Governo, o Paço Municipal e o Palácio da Justiça, Bouvard propôs a criação de um imponente Centro Cívico que aglutinaria essas novas funções criando um novo espaço livre
em pleno coração da colina histórica. Essa proposta exigia grandes desapropriações e não
chegou a ser detalhada.
As intervenções viárias contidas nas plantas que acompanhavam o relatório constituem
o ponto mais frágil de suas propostas. O conjunto de vias diagonais, ligações e novas rotatórias não chegava a configurar um todo articulado capaz de resolver os problemas de
tráfego enfrentados pela cidade. O resultado objetivo mais importante destas ações seria
a configuração de novas frentes de valorização imobiliária, semelhantes às propostas por
Alexandre de Albuquerque.
“Os interesses a serem beneficiados continuavam presentes nos bastidores do debate
paulistano. Sempre conciliador, Bouvard encontrava aí ocasião de integrá-los em seu
plano geral. Mas nem a Prefeitura nem o Estado se disporiam a financiar as custosas
operações de aproveitamento dos miolos das quadras implícitas em tais propostas.”25

Para a região do Anhangabaú foram elaboradas duas plantas alternativas. A primeira se
alinhava muito àquela proposta por Freire e Guilhem e previa a desocupação da margem
oeste da Rua Líbero Badaró, com exceção do trecho junto à Rua de São João. A segunda versão, apresentada de modo pormenorizado, previa a ocupação parcial dessa encosta
com a colocação de dois blocos simétricos, construídos precisamente em frente ao Teatro
Municipal. Estes blocos teriam sua ‘frente’ voltada para o vale e criariam no nível da Líbero
Badaró um terraço-mirante, extensão do passeio público. Havia ainda a previsão de construções junto à Ladeira Dr. Falcão e junto à Rua Formosa, que foram abandonadas durante
o desenvolvimento do projeto.
Chamada de ‘conciliatória’ por atender parcialmente a todos os interesses envolvidos na
discussão, esta foi a alternativa finalmente aprovada.
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Fig.90
Pormenor de foto aérea com o
Parque Anhangabaú bem no centro. 1925.
[TOLEDO, 1989. p.175.]
Fig.91
Trecho do Viaduto do Chá com o
novo parque ao fundo no início
dos anos 20. Cartão Postal da
Papelaria Brasileira.
[GERODETTI, 1999. p.78.]
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No projeto de Bouvard, o Parque Anhangabaú era compreendido como um pequeno
espaço livre configurado por um conjunto articulado de edificações: sobre as encostas o teatro e os ‘blocos’ simétricos, no fundo do vale, os edifícios junto à Rua de São João e junto ao
Largo do Piques. A via central apresentava um desenho sinuoso, com ‘traçado artístico’, e o
desenho dos jardins criava um cenário de contemplação, para ser observado da ‘cidade alta’.
Das ações previstas no plano de Bouvard, a prefeitura elegeu como prioritários os melhoramentos na região do Anhangabaú, cujas obras se iniciaram naquele mesmo ano, durante a gestão de Raimundo Duprat, e seriam parcialmente concluídas apenas em 1917.
Fotografias do período permitem dimensionar o vulto da obra que resultou no Parque
Anhangabaú de Bouvard. Tudo é novo, tudo é construído: a topografia, os edifícios junto à
Libero Badaró, a vegetação, as vias de circulação. A escala desse empreendimento era inédita
para os padrões paulistanos. Sua construção simboliza o auge da representação urbana da
elite cafeeira. O sonho de duas décadas havia sido finalmente alcançado. O esplendor da
“capital do café” estava ali cristalizado.
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Figs.92 e 93
Duas fotografias tiradas do mesmo
ponto, a partir do Viaduto do Chá,
mostram as transformações decorrentes da construção do Parque
Anhangabaú.
A primeira, de 1911, mostra a Rua
Formosa, ao lado da Praça Ramos
de Azevedo, e uma grande quantidade de construções com fundo
para o vale. Na segunda imagem,
de 1918, todas essas construções já
haviam sido demolidas e a movimentação de terra para implantação do parque encontrava-se em
fase adiantada de execução.
Notar a significativa elevação do
nível do fundo do vale tomando
como referência o edifício à direita.
O primeiro pavimento encontra-se
quase encoberto.
Aurélio Becherini.
[PONTES, 2003. p.153.]
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Fig.94
Aspecto da construção do parque.
A obra é basicamente uma acomodação de terra com a reconfiguração da topografia do vale.
Aurélio Becherini, 1918.
[PONTES, 2003. p.156.]
Fig.95
Construção do Parque Anhangabaú. Notar a terra ainda não
acomodada entre o Palacete Prates
e o viaduto. Toda a enconsta leste
do vale foi reconstruída (comparar
com as figuras 96 a 98).
[TOLEDO, 1989. p.95.]
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Fig.96
Obras do Anhangabaú a partir da
Praça Ramos de Azevedo. Os palateces do Conde de Prates em fase
final de construção e a residência
do Conde, à direita do Viaduto do
Chá, com sua estrutura metálica
sendo montada. No fundo do vale
ainda havia casas a serem demolidas e a movimentação da terra
estava sendo preparada.
[TOLEDO, 1989. p.71.]

Fig.97
Nesta imagem os palacetes já se encontram praticamente concluídos e
as montanhas de terra ao seu redor
prestes a serem acomodadas.
[TOLEDO, 1989. p.105.]

Fig.98
Vista a partir do mesmo ponto da
imagem anterior, mostra a enconsta já configurada com as ruas
construídas e o parque em fase
final de implantação.
[TOLEDO, 1989. p.105.]

Fig.99
Vista do extremo sul do Parque
Anhangabaú, com a arborização
relativamente crescida e algumas
construções junto à Rua Formosa
ainda por demolir.
[TOLEDO, 2004 (1980). p.2.]
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Fig.100
Setor norte do vale a partir do
Viaduto do Chá, com a empena
do edifício da Delegacia Fiscal ao
centro. As extremidades norte e
sul do parque nunca foram bem
resolvidas.
Aurélio Becherini, 1920
[PONTES, 2003. p.157.]
Fig.101
A Avenida São João era completamente desvinculada do parque.
À direita o edifício da Delegacia
Fiscal com sua frente voltada para
a Praça do Correio e ao fundo a
Praça Antonio Prado.
Aurélio Becherini, 1920.
[PONTES, 2003. p.160.]

Fig.102
O edifício dos Correios, inaugurado em 1922, junto com a Delegacia
Fiscal, conferia o caráter da praça.
Autor desconhecido, 1924.
[IMS, 2004. p.141.]

Fig.103
O Piques e o final do parque.
[TOLEDO, 1996. p.174.]

Fig.104
Parque Anhangabaú.
[TOLEDO, 1989. p.95.]
Fig.105
O viaduto e o parque.
Autor desconhecido, 1923.
[IMS, 2004. p.139.]
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Viaduto São João [1912]
Em julho de 1912, chegou à mesa do vice-diretor de obras do município, Eugênio
Guilhem, um pacote procedente de São Vicente contendo o projeto para um viaduto localizado junto à Rua de São João. A carta de apresentação, contendo o timbre da empresa
Pauling & Co., Limited, Santos, mencionava os custos previstos para a obra, bem como seu
prazo de execução. Solicitava-se ainda, de modo muito cordial, a preferência na construção
da obra. Outros estudos para esse viaduto, realizados no mesmo período, encontram-se no
arquivo de projetos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana.
Estes estudos foram realizados, ao que tudo indica, a pedido de Victor da Silva Freire e
Eugênio Guilhem, que previam essa obra em sua proposta para os melhoramentos da área
central. Bouvard não faz nenhuma referência direta a esse elemento em seu plano, mas na

26 A partir de 1867 Hennebique
começou a pesquisar as
possibilidades construtivas
proporcionadas pelo reforço
do concreto utilizando barras
metálicas. Em 1892 patenteou
seu sistema construtivo e fundou
uma empresa de consultoria
complementada por uma rede
de construtores licenciados. Em
1909 possuía uma rede com 69
escritórios espalhados pela Europa,
Estados Unidos, África e Ásia.
Chegou a executar uma média de
100 pontes por ano em sua fase
mais próspera. L. G. Mouchel
era o agente de Hennebique na
Inglaterra e sua empresa existe até
os dias de hoje.

planta geral da colina central elaborada por ele, ao lado da Rua de São João, encontra-se
uma indicação que poderia ser interpretada como a proposta de construção desse viaduto
ou como o alargamento da rua ou eventualmente, ambos.
De qualquer modo, durante o desenvolvimento da proposta de Bouvard, realizado pela
Diretoria de Obras, essa idéia foi retomada.
Em uma versão, com desenhos elaborados pela equipe da Diretoria de Obras, o viaduto é
estruturado através de uma sucessão de arcos em alvenaria, com vãos típicos de 11.38 metros
e exceções sobre a Rua Líbero Badaró (12 metros) e sobre a Rua Formosa (25 metros). A Rua
de São João seria alargada para 38 metros divididos em duas vias laterais com 12 metros de
largura cada e o viaduto ao centro com 14 metros. Na planta dessa proposta podemos ver a
Figs.106, 107 e 108
“Projecto de um viaducto na Rua
de São João (entre a Praça Antonio
Prado e o Largo do Paysandú)”
Planta, Elevação Norte e pormenor
da elevação. Estudo desenvolvido
pela Diretoria de Obras municipal.
A São João ainda não havia sido
alargada. Notar a quantidade de
demolições previstas, incluindo a
do Mercado, ao centro.
[Arquivo SIURB]

posição do antigo Mercado São João e a série de edifícios que deveriam ser demolidos para o
alargamento. O encontro desse eixo com o Largo do Paysandú não é indicado, mas seu eventual prolongamento levaria a uma significativa redução da área livre em frente à igreja.
O projeto apresentado pela Pauling & Co., Limited, Santos, foi elaborado em Londres
pelo engenheiro francês Louis Gustave Mouchel, representante na Inglaterra do também
francês François Hennebique (1842-1921), pioneiro na utilização da técnica do concreto
armado no campo da construção civil.26 Foram desenvolvidas duas alternativas para o viao vale como lugar
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duto, uma relativamente contida, com vãos modulados em 20 metros, e uma segunda mais
ousada, que vencia o vale com apenas três vãos de aproximadamente 70 metros. Em ambas
se utilizava a técnica patenteada do concreto armado, o Ferro Concrete Construction System
de Hennebique.
A contratação de uma empresa estrangeira renomada como a de Mouchel, representante do ‘estado da arte’ no que se referia à construção de pontes, revela que a idéia de executar
o viaduto não era mera especulação. Freire e Guilhem realmente pretendiam realizar essa
obra, que não saiu do papel provavelmente devido às dificuldades financeiras enfrentadas
pelo município.

Fig.109
Elevação lateral e planta de um
segundo projeto para o mesmo
viaduto, elaborado em Londres por
L. G. Mouchel, 1912.
[Arquivo SIURB]

Figs.110 e 111
Fotografias da Royal Tweed Bridge,
em Berwick, Reino Unido, construída por Mouchel entre 1925 e 1928.
O desenho dessa estrutura é semelhante ao proposto para o Viaduto
São João.
[http://en.structurae.de e http://
freepages.genealogy.rootsweb.com/
~agene/berbrdg.htm (Set/2006)]
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Fig.112
Corte transversal da versão alternativa para o Viaduto São João elaborada por L. G. Mouchel.
[Arquivo SIURB]
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Fig.113
Corte longitudinal parcial da versão alternativa para o Viaduto São
João elaborada por L. G. Mouchel.
[Arquivo SIURB]
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Fig.114
Panorama do Anhangabaú a partir
da obra do Edifício Alexander
Mackenzie. Nesta imagem podem
ser vistos, da esquerda para a direita, o primeiro Palacete Prates, o
Ed. Sampaio Moreira, o segundo
Palacete Prates, a Residência do
Conde de Prates (posteriormente
Rotisserie Sportsman) e o Ed. Médici. Todos projetados por Samuel e
Cristiano Stockler das Neves.
[TOLEDO, 1989. p.177.]
Fig.115
Outra visão a partir do Ed. Mackenzie, com os edifícios projetados pelos Neves em primeiro
plano.
[TOLEDO, 1989. p.153.]
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A nova “cara” do vale: os Neves imprimem sua marca

27 CAMPOS NETO, 1999. p.149.

Apesar da “derrota” parcial na disputa pelo projeto dos melhoramentos, Samuel das
Neves permaneceu como um dos arquitetos mais prestigiosos daquele período, além de
muito bem relacionado. Era ele o projetista do Conde de Prates, proprietário de praticamente toda encosta leste do vale, junto à Rua Líbero Badaró.
Desta maneira, ficaram a cargo de Neves os edifícios novos mais importantes contidos
na proposta por Bouvard: os dois “blocos” que, por sua posição, rebatida em relação ao
eixo do vale, estabeleceriam uma certa simetria com o Teatro Municipal configurando um
conjunto monumental. Algumas premissas para o desenho desses edifícios haviam sido sugeridas pelo urbanista francês e foram adotadas na solução final.
Para a elaboração desses projetos, Samuel das Neves contou com um importante reforço em sua equipe: o retorno a São Paulo, em meados de 1911, de seu filho, arquiteto recémformado nos Estados Unidos27, Christiano Stockler das Neves (1889-1982).
Outro edifício de localização privilegiada seria projetado pelos Neves em 1912: a residência do Conde de Prates, na Líbero Badaró esquina com o Viaduto do Chá. Desse modo,
o Chá tinha como arremates visuais de suas extremidades, de um lado os teatros São José e
Municipal, do outro a residência do conde e os “blocos”.
O próprio viaduto foi objeto de estudos por parte do “Escriptorio Technico do Eng°
Samuel das Neves”. Um estudo feito em 1912, com o carimbo do escritório e assinado por
Maurice de Ladrière, propunha um novo viaduto com estrutura metálica em arco, com um
único vão central.
Entre 1911 e 1913, projetaram ainda o Edifício Luiz Médici, na Líbero Badaró, e o
Palacete Médici, na Ladeira Dr. Falcão. Em 1924 foi inaugurado outro ícone da cidade projetado por eles: o Edifício Sampaio Moreira, o primeiro “arranha-céus” da cidade, com seus
13 pavimentos mais porão e ático. Sua localização foi escolhida a dedo pelos arquitetos, em
frente à praça entre os dois “blocos” do Anhangabaú. Entre 1911 e 1925, o escritório foi responsável por aproximadamente 25 projetos junto à Rua Líbero Badaró e adjacências.
o vale como lugar
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A linguagem utilizada pelo escritório em todas essas obras, sua “escolha estilística”, foi
motivo de polêmicas e debates públicos, seja pela sua rejeição à arquitetura moderna, seja
pela sua rejeição à arquitetura neocolonial, em voga nos anos 20 e cujo maior expoente em
São Paulo era Ricardo Severo. Figuras como Mário de Andrade e Monteiro Lobato publicaram artigos condenando a produção do escritório.
Estilos à parte, havia no projeto dos “blocos”, operações de projeto que merecem destaque. O partido adotado dividia as construções em duas partes. Os embasamentos, cujas
coberturas ficavam em nível com a Rua Líbero Badaró, arrematavam o desnível entre esta
e o vale, constituindo prolongamentos do passeio público que criavam terraços de onde se
podia admirar a paisagem. A superfície destes era bastante fechada e os materiais utilizados
eram sóbrios e brutos. Sobre estas bases pousavam os “palácios”, com volumetrias quase
idênticas e sutis variações no ritmo das aberturas e soluções ornamentais. Estas construções
utilizaram estruturas metálicas importadas da Inglaterra e foram inauguradas em 1914. As
“fachadas principais”, as “frentes”, eram voltadas para o vale e a solução das esquinas em
curva realizava uma melhor integração entre os edifícios e o vazio que os circundava.
Fig.116
Planta de localização dos “blocos”
do Anhangabaú, propostos por
Bouvard e projetados por Samuel
e Cristiano Stockler das Neves. No
desenho pode ser vista a sugestão
de um novo viaduto substituindo o
antigo Chá.
[SEGAWA, 2000. p.87.]
Figs.117 e 118
Elevação Anhangabaú dos palacetes. Variações decorativas diferenciavam os edifícios de mesma
volumetria.
[SEGAWA, 2000. p.87.]

Estas disposições espaciais resultavam em uma arquitetura que estabelecia uma reflexão
a respeito de seu sítio de implantação, suas especificidades geográficas e simbólicas. Poucos
edifícios realizados posteriormente junto ao vale, alcançariam equivalente qualidade arquitetônica. Os dois se tornaram um enorme sucesso comercial. O mais próximo ao viaduto,
abrigou escritórios e a sede do Automóvel Clube. O outro hospedou a sede da prefeitura e
da Câmara Municipal.

Fig.119
Os palacetes e a residência vistos a
partir do parque.
[TOLEDO, 1989. p.176.]
Fig.120
Os dois palacetes vistos a partir do
Viaduto do Chá. G. Gaensly, 1920.
[IMS, 2004. p.111.]
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Fig.121
Residência do Conde de Prates.
Elevação Anhangabaú.
[TOLEDO, 1989. p.96.]

Fig.122
Residência do Conde de Prates a
partir do parque.
[TOLEDO, 1989. p.95.]

Fig.123
Elevação lateral de proposta para
um novo Viaduto do Chá.
[Biblioteca FAUUSP]
Fig.124
Obras do Ed. Sampaio Moreira
utilizadas para publicidade.
[www.piratininga.org (Out/2006)]
Fig.125
O Sampaio Moreria entre os dois
palacetes.
[TOLEDO, 1989. p.165.]
Fig.126
O primeiro “arranha céu” de São
Paulo em fotografia do final dos
anos 20.
[TOLEDO, 1989. p.166.]
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Fig.127
O Viaduto do Chá em desenho
de Monteiro Lobato publicado na
revista Vida Moderna, em 1916.
Fig.128
Desenho de edifícios na Laderia Dr.
Falcão. Monteiro Lobato, 1912.
Fig.129
Auto-retrato de Monteiro Lobato
[D. O. Leitura, Jul/Ago 2004. p.34]
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Monteiro Lobato e o “Ruaduto” do Chá [1913]
Internacionalmente conhecido por sua produção literária, José Bento Monteiro Lobato
(1882-1948) foi figura polêmica nos cenários artístico e político nacionais e ao longo de
toda a vida envolveu-se em inúmeras aventuras empresariais de diferentes naturezas.

28 Fonte: www.editorabrasiliense.
com.br
29 BRUNO, Ernani Silva. História
e tradições da Cidade de São
Paulo. Vol.III. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1954. p.1100

Nascido em Taubaté, mudou-se para São Paulo em 1897, graduando-se pela Faculdade
de Direito em 1904. Em 1905, simultaneamente à sua carreira de promotor público e de
escritor, tentou sem sucesso abrir uma fábrica de geléias em sociedade com um amigo e um
estabelecimento comercial de “secos e molhados” quatro anos depois. Em 1910 associou-se
a um negócio de estradas de ferro. Em 1911, aos 29 anos de idade, herdou uma fazenda de
seu avô, para onde se transferiu com a família com o objetivo de modernizar a lavoura e a
criação. Nesse mesmo ano abriu um externato em Taubaté em sociedade com seu cunhado28. Em 1913, estabeleceu uma sociedade com o poeta Ricardo Gonçalves cuja meta era
explorar comercialmente o Viaduto do Chá.
“No período de 1913 a 1916 o poeta Ricardo Gonçalves tentou realizar de sociedade
com o escritor Monteiro Lobato - e aproveitando a circunstância de estarem parentes
seus na Prefeitura - um projeto que consistia em transformar o viaduto do Chá (...) em
uma rua suspensa, com casas de lojas dos dois lados. Queria o poeta construir em São
Paulo algo de semelhante ao que vira em Veneza e em Florença.”29

O Viaduto do Chá foi um dos elementos da capital que mais impressionaram o jovem
Lobato, como registram as cartas que enviou à família entre 1895 e 1896, período em que
ainda se cobrava pedágio para atravessá-lo. O viaduto seria ainda, tema de vários de seus
desenhos de observação da cidade.
Em carta de março de 1913, enviada a seu amigo Godofredo Rangel, Lobato escrevia:
“Estou associado ao Ricardo num negócio que se sair nos enriquecerá a ambos. Mandar-te-ei os recortes dos jornais, quando for o tempo. Imagine que é substituir o atual
o vale como lugar
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Viaduto do Chá por um monumental ruaduto habitável, com casas dos dois lados

30 MONTEIRO LOBATO, José
Bento. Cartas Escolhidas. 7ª edição.
São Paulo: Brasiliense, 1972.
31 MONTEIRO LOBATO, José
Bento. Ibidem.
32 Por volta de 1910, Beccari
teve participação importante no
processo de construção dos Grupos
Escolares implantados por todo
o estado. São de sua autoria os
grupos de Penha da França, Dois
Córregos, Serra Negra e Cravinhos
e as escolas reunidas de São João do
Curralinho e de Monte Mor (ver
Arquitetura Escolar Paulista: 18901920. São Paulo: FDE - Diretoria
de Obras e Serviços,1991). Alguns
anos mais tarde ele se incorporaria
à equipe da Diretoria de Obras
Públicas.
33 CAMARGOS, Márcia;
VILLELA, Hilda. O Ruaduto de
Monteiro Lobato: fragmento da
memória de São Paulo. In: Revista
D. O. Leitura, jul/ago 2004. p.35.

- uma rua suspensa!”30

Em outra carta, datada de 21 de abril do mesmo ano, para o mesmo destinatário, ele
relata:
“Nossas empresas são práticas. A última é a rua aérea, suprindo o hiato que existe entre
a Rua Direita e a Barão de Itapetininga, hoje vencido canhestramente pelo nosso velho
viaduto. Lê o recorte incluso. Está orçado em 2 mil contos e assegura boa renda. Se a
Câmara nos der a concessão, estamos ricos. Tive essa idéia ao passar uma noite por
lá, e associei-me ao Ricardo, que tem influencia na vereança. Mas o negócio vai mal.
Imagine que, movido duns estúpidos laivos de pieguice sentimental, encarreguei o B...
de fazer os desenhos do ante-projeto a apresentar à Câmara. E por burrice, ou inadvertência, deixamos que ele, um simples desenhista contratado, assinasse a papelada.
Pois foi a conta. O homem inflou-se de vento, tomou-se do delírio das grandezas, não
aceitou nossa proposta de co-participação nos lucros e acabou rompendo conosco. Há
duas semanas que o encaminhamento do negócio esta paralisado em vista da atitude
desse irredutível animal. O B... sempre viveu no mundo da lua, e na mais negra e suja
miséria. Não sabe nada da vida dos negócios. Deslumbrou-se com as perspectivas da
rua aérea e (...) cita a ponte do Rialto em Veneza para provar que tem direito a um
terço do negócio (...).”31

O tal desenhista contratado ao qual Lobato se refere como B... era Ercole (Hércules)
Beccari32, imigrante italiano a quem chamava de Leonardo da Vinci do Bom Retiro.33 O
desentendimento entre ambos foi certamente um dos motivos que levaram ao insucesso do
empreendimento, mas não se sabe ao certo o grau de aceitação que a proposta vinha tendo
junto à Câmara. No ano seguinte, em uma outra carta enviada a Rangel, o escritor faria o
seguinte comentário:
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“Só agora ficamos vendo como funciona aquele cérebro. Dum modo absolutamente
diverso do normal. Coisas que para nós são claríssimas e evidentes, não entram nos
miolos de Beccari. (...) Temos que meter o nosso da Vinci num conto, não há remédio.

34 CAMARGOS, Márcia;
VILLELA, Hilda. O Ruaduto de
Monteiro Lobato: fragmento da
memória de São Paulo. In: Revista
D. O. Leitura, jul/ago 2004. p.36.

Tipos assim a gente empalha e guarda no museu.”34

A edição de 02 de abril de 1913 do jornal O Estado de São Paulo noticiava através da
reportagem “Um Novo Viaducto”, a apresentação à Câmara Municipal do projeto encaminhado pelos proponentes Bento Lobato, Ricardo Gonçalves e outros.
Transcrita pelo jornal, essa apresentação foi inserida aqui quase na íntegra, pela sua
minuciosa descrição da proposta e como uma forma de minimizar a ausência dos desenhos
que a complementavam.
O discurso se iniciava com uma caracterização dos transtornos cotidianos provocados
pela obsolescência do viaduto antigo, procurando justificar sua substituição.
“Exmo. Sr. Presidente e mais membros da Câmara Municipal de S. Paulo - Há muito
tempo que o viaducto do Chá vem sendo condemnado pelo público, pela engenharia
e pela esthetica. Monumento notável no tempo em que foi construído é hoje uma
antigualha que não mais condiz com a maravilhosa evolução da capital paulista. E não
só satisfaz cada dia menos às exigências crescentes do transito, como destoa cada vez
mais do conjuncto de reformas, melhoramentos e embellezamentos circumjacentes. O
seu vulto inesthetico estraga o mais bello trecho do S. Paulo moderno. Achincalha-o a
vizinhança do Theatro Municipal e dos grandes blocos em construção. Além disso há
um perenne alarme no público, quanto à segurança que offerece.
Velha ponte contruída para uma cidade provinciana de 100.000 habitantes e calculada
para o reduzido transito daquella época, faz maravilhas continuando a desempenhar
as funções de traço de união entre a rica Cité paulistana e os populosos bairros seus
tributários e supportando cargas occasionaes muito superiores àquelas para que foi
calculado.”
o vale como lugar
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Em seguida, os proponentes procuram elencar as virtudes e possibilidades do novo empreendimento, utilizando os melhoramentos em curso no fundo do vale como argumento
para reforçar o projeto de melhoramento do viaduto.
“Pois bem, os signatários desta, se propõem a dotar a cidade de um viaducto novo ou
rua aérea que abaixo será descripto, sem ônus nenhum para a Municipalidade, em
troca do direito de sua exploração.
O nosso projecto comporta a erecção de um verdadeiro monumento que além de
aformosear de um modo esplêndido o valle do Anhangabahú, trará um sem número
de vantagens ao público.
Sob o regimen da velha ponte actual os transeuntes fazem um percurso de 200 e tantos
metros, inteiramente desabrigados das inclemências do tempo. No verão, pelas horas
da soalheira, quem nesta cidade já não soffreu a tortura que é caminhar esses 200 e
tantos metros, torrando-se sob a ardência de um sol implacável?
No inverno quando a temperatura cae aos limites mínimos, as brisas cortantes que
alli predominam constituem um novo suplício. Em dias de ventania, as correntes de
ar canalisadas no valle, impetuosas, sem encontrar óbices que lhes quebrem o curso
arrancam os chapéus aos pobres pedestres, desarvoram guardas-chuvas e occasionam
mil outros accidentes desagradabilíssimos. Se chove repentinamente ninguém escapa
ao perigoso banho.
Tudo isso se obviará com a realização do nosso projecto.
O transeunte terá, ao atravessá-lo, comodidades únicas que nenhuma outra via pública
de uma cidade offerece.
Abrigal-o-ão dos ventos as construcções laterais; do sol e das chuvas a coberta envidraçada que resguardará os passeios em toda a sua extensão. Além disso o público
não será forçado, como acontece hoje, a um percurso negativo de 200 e tantos metros,
como o é o de uma ponte deserta e nua, mas tel-o-á substituído por um percurso
agradável, em rua ampla, commoda, sede de um intenso movimento commercial. Será
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o ponto predilecto de um commercio especial, como sapatarias, charutarias, livrarias,
bars, joalherias, casas de frutas, de loterias, e quinquilharias, etc., o qual, actualmente,
atravanca o triângulo, mal installado, pagando uma exhorbitância por uma porta, um
corredor esconso, um desvão de escada, comprimindo-se, esmagando-se, na ância do
bom ponto. À municipalidade advirão vantagens não menores. Só o não dispêndio da
enorme somma necessária para a construcção de um viaducto novo ou deslocação do
actual, redundaria numa economia talvez superior a mil contos de réis, o que por si só
fala bem alto. E a bella Paulicéa terá a primazia de possuir um monumento original,
único no mundo inteiro.
O novo viaducto será de super-estructura metallica, assente em pilares de alvenaria de
cimento. Construído em arcos, dispostos em cinco ou mais vãos, essa disposição será
tal que não venha embaraçar os planos da avenida e Parque Anhangabahu, dos quaes
ficará a cavalleiro. O comprimento ficará adstricto ao local indicado pela Câmara, que
também indicará os pontos de locação dos encontros, sempre de accordo com o plano
de melhoramentos estudado.”

O final da apresentação ficou reservado para uma descrição mais técnica e objetiva do
projeto, que no presente trabalho, sofre pela ausência de peças gráficas.
“De largura terá 26 metros, distribuídos da seguinte maneira: a parte constitutiva da
rua propriamente dita será de 16 metros, 12 para a parte carroçável, comportando
uma dupla linha de bondes, com os trilhos interiores distanciados entre si de 4 metros de eixo a eixo, espaço mais que suficiente para a passagem de veículos de grandes
dimensões; entre os trilhos exteriores e as guias dos passeios, haverá ainda uma faixa
livre de 2m,40, destinada ao estacionamento de vehículos, em caso de necessidade; o
espaço restante será tomado pelos passeios lateraes, com 2 metros de largura, destinados aos pedestres. Assim sendo, sobrarão 10 metros, 5 de cada lado que ficam reservados à construcção dos compartimentos de 5 metros de fundo, por 3 a 6 de frente,
destinados ao commercio (...) dispondo cada uma do compartimento superior e do
o vale como lugar
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porão localisado entre os dois taboleiros do viaducto. Sobre os pilares as construcções
se avantajarão dando lugar a sobre-lojas de muito realce para o conjunto. As fachadas
anteriores e posteriores em estylo harmônico ao conjunto circumvizinho realçal-o-ão
inda mais.
(...)
Para não privar o público do panorama da cidade, a espaços uma solução de continuidade nas construcções abrirá passagem a uma série de belvederes elegantes e cômmodos, com 3 metros ou mais de extensão, cobertos de vidro.
Nos extremos do viaducto serão construídas as ‘entradas monumentaes’, condizentes
com os magníficos blocos vizinhos, theatro e futuras construcções projectadas naquelle Valle.
(...)
A superestructura metallica se comporá em primeiro lugar de quatro séries de vigas
mestras, tendo as mesas inferiores em arco elyptico e as superiores planas, sobre as
quaes se apoiarão as travessas que vão suportar o taboleiro de madeira do viaducto.
(...) Inferiormente será estabelecido um taboleiro a 3m abaixo do taboleiro principal,
formando uma câmara privada, conforme se vê no corte transversal do ante-projecto,
onde uma pequena linha de Decauville servirá de transporte às mercadorias destinadas aos armazéns. Ahí se locarão também as installações sanitárias, encanamentos de
água, apparelhos de ventilação, etc. Os passeios serão abrigados por uma coberta de
vidros opacos, detalhe de grande comodidade para o publico. No mais os desenhos
do ante-projecto dão uma idéia de como se alliarão de maneira completa e efficaz a
harmoniosa grandeza do conjunto, a apparência e effectividade da força e a belleza e
elegância dos detalhes.”

O que o grupo de Lobato estava propondo era um edifício multifuncional aéreo, com
dois ou três níveis utilizáveis, articulado com diferentes térreos da cidade. Produtos e supri-
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mentos chegariam às lojas pelo Decauville no tabuleiro inferior, provavelmente alimentado
através de um elevador monta-cargas desde as ruas inferiores, Formosa e sua paralela; o
público chegaria usualmente pela ‘cidade alta’ e teria uma série de mirantes para usufruir a
vista do parque projetado.
O edifício conteria lojas e cafés, criando espaços de estar ao longo do eixo de travessia.
Sob esse ponto de vista, o projeto subverte a obviedade funcional do objeto ao transformar
um instrumento de passagem, o viaduto, em um lugar de estar, de consumir, de trabalhar e
etc., o ‘ruaduto’.
Anos mais tarde, em meados da década de 1930, após a frustração da primeira tentativa,
Lobato viu uma nova chance de implantar sua proposta. Ao encontrar nos jornais a notícia
de que a prefeitura pretendia construir um novo viaduto em substituição ao antigo Chá,
contatou seu amigo Paulo Duarte, que era então funcionário municipal, para “oferecer-lhe
a oportunidade” do “ruaduto”. Segundo as memórias de Duarte, Lobato argumentava:
“O viaduto atual representa 400 e tantos metros de frente inteiramente desaproveitados. Se o substituíssemos por uma área sobre arcos, invadindo alguns metros de cada
lado o jardim do Anhangabaú, teríamos espaço suficiente para a construção de uma
infinidade de casas para o comércio miúdo, alugáveis por um bom preço. (...) É lançar

35 CAMARGOS, Márcia;
VILLELA, Hilda. O Ruaduto de
Monteiro Lobato: fragmento da
memória de São Paulo. In: Revista
D. O. Leitura, jul/ago 2004. p.37.
36 Hipólito Gustavo Pujol Júnior
(1880-1952) foi um importante
arquiteto em São Paulo durante as
primeiras décadas do Séc. XX. Foi
professor da Escola Politécnica e
teve prolífica atuação profissional
como arquiteto, sendo um dos
pioneiros na utilização do concreto
armado no Brasil. Entre suas
principais realizações se destacam
o Ed. Guinle, de 1913, “torre” de
sete andares que chamou muita
atenção quando inaugurada, a
sede para o Banco do Brasil (atual
Centro Cultural Banco do Brasil),
concluída em 1927 e o Ed. Rolim,
com 13 pavimentos, inaugurado
em 1928. Fonte: www.piratininga.
org
37 O projeto de Rino Levi
encontra-se comentado no capítulo
3 desta dissertação.

a idéia, formar um grupo, fazer desenhar por um engenheiro de talento um anteprojeto bastante sedutor e a coisa - ou o negócio - estará feito.”35

Segundo essas mesmas memórias, Lobato teria encomendado a Hipólito Pujol36 “um projeto lindo, que muito enfeitava a cidade, em três corpos estruturais.” Não podemos afirmar se era

um ardil para convencer o amigo ou se Pujol realmente realizou tal projeto. O fato é que,
em meados dos anos 30, o “ruaduto” como havia sido concebido, era um empreendimento
obsoleto. As questões envolvidas na reconstrução do viaduto eram muito mais complexas e
abrangentes do que em 1913, como atesta.por exemplo, a proposta apresentada no concurso
pelo arquiteto Rino Levi.37 Uma obra como essa não poderia mais ser fruto de um empreendimento privado com interesses tão pequenos. Os tempos eram outros. O próprio Anhangabaú,
como Lobato o compreendia, deixaria de existir em um curto espaço de tempo.

o vale como lugar
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Victor Dubugras: Memória e Chá
Victor Dubugras (1868-1933) foi um arquiteto proeminente durante a passagem do Séc.
XIX para o XX, sendo considerado por muitos autores como um dos precursores da arquitetura moderna na América Latina. Nascido em Sarthe, na França, e formado em arquitetura

38 REIS FILHO, Nestor Goulart.
Racionalismo e proto-modernismo
na obra de Victor Dubugras. São
Paulo: Fundação Bienal de São
Paulo, 1997. p.21.
39 TOLEDO, 1989. p.30.

na cidade de Buenos Aires em 1890, transferiu-se para São Paulo em 189138, um ano an-

40 TOLEDO, 1989. p.31.

tes da inauguração do Viaduto do Chá. Inicialmente, trabalhou sob a direção de Ramos de

41 Para Toledo, o obelisco é “um
monumento feito em memória
de um triunvirato que governou
São Paulo por volta de 1914.”
Outras versões caracterizam o
monumento como homenagem ao
Governador Bernardo Jose Maria
de Lorena ou como “monumento
comemorativo da elevação do
Brasil a Reino Unido em 1915”.
[TOLEDO, 1989.]

Azevedo, por quem foi convidado a integrar o corpo docente da Escola Politécnica em 1894,
ano de sua fundação. Após um breve período como membro do corpo técnico da Diretoria
de Obras Públicas do Estado de São Paulo, inicia, a partir de 1896, carreira profissional independente. Sua obra de maior projeção é provavelmente a Estação Ferroviária de Mayrink, de
1906. Transferiu-se em 1928 para o Rio de Janeiro, aonde viria a falecer cinco anos depois.
Durante seu período de atividade em São Paulo, elaborou dois projetos relevantes para
o recinto do Anhangabaú: a remodelação do Largo da Memória, executada entre 1919 e
1922, e um projeto para um novo Viaduto do Chá, sem data definida.
O local conhecido como Paredão do Piques, apenas Piques ou Largo da Memória, é um
antigo espaço público da cidade que apresenta um interessante percurso de constituição.
Fig.130
O Largo da Memória em fotografia
de Militão Augusto Azevedo, 1862.
[TOLEDO, 1989. p.112.]

Localizado no ponto de confluência dos caminhos que ligavam a região de Sorocaba ao
Porto de Santos, transformou-se ao longo do século XIX em um dos pontos mais movimentados da cidade39. Um extenso muro de arrimo separava a Rua do Paredão, atual Xavier
de Toledo, da Subida do Piques, atual Rua Quirino de Andrade. Em seu ponto mais baixo,

Fig.131
O largo arborizado, mas cercado,
em fotografia de 1914.
[TOLEDO, 1989. p.112.]

localizava-se pelo menos desde 180840, um chafariz que atendia às tropas de mulas que por
ali passavam. Em 1814, foi instalado no local um obelisco de granito, considerado o monumento mais antigo da cidade. O significado da implantação do monumento é controverso,

Fig.132
O Largo da Memória logo após a
reforma projetada por Dubugras.
[TOLEDO, 1989. p.117.]

mas teria sido “em memória” de algum fato político41. A partir desse momento o lugar passaria a ser chamado também de Largo da Memória.

Fig.133
Fotografia atual do local.
[foto do autor]
o vale como lugar
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Em 1919, o então prefeito municipal Washington Luís Pereira de Souza42 (1869-1957),

à pirâmide. As principais árvores foram valorizadas. O Largo, um barranco resultante

42 Washington Luís foi prefeito até
agosto de 1919. Em 1920 tornouse presidente da Província de São
Paulo, concluindo seu mandato em
1924. Em 1926 foi eleito presidente
da República, exercendo o mandato
até outubro de 1930, quando foi
deposto por uma junta militar que,
uma semana depois, entregaria
o cargo a Getúlio Vargas. Fonte:
www.wikipedia.org (05/01/2007)

da articulação de ruas e caminhos, mantém seu caráter de confluência. (...) Importa

43 TOLEDO, 1989. p.114.

encomenda a Dubugras um projeto de remodelação do largo. A obra seria iniciada no final
do mesmo ano e concluída em janeiro de 1921.
“Como em outros projetos seus, Dubugras revela organicidade e senso da paisagem.
Manteve a pirâmide em seu lugar e criou um chafariz frente ao paredão, fazendo fundo

atentar para a fluência das escadas e às alternativas que estas oferecem aos pedestres.
Todos ali encontram seu passo (...). Com essas obras, o Largo da Memória integrou-se
ao Parque Anhangabaú. A Ladeira da Memória passou a ser rua exclusiva para pedestres, uma das primeiras do gênero na Cidade. Seu sentido escultural, que valorizou
grandemente o Obelisco, sua hábil articulação com o espaço urbano, numa região

44 Poderia ter sido elaborado
também, entre 1926 e 1928,
quando Washington Luís era
Presidente da República. No
entanto, durante esse período
Dubugras já estava articulando sua
transferência para o Rio de Janeiro.

de topografia difícil, e a alta qualidade de sua execução colocam o Largo da Memória
como a Praça mais bem projetada da Cidade.”43

Entre os documentos pertencentes ao acervo de Dubugras, encontra-se o projeto para
o “Viaducto Presidente Washington”, sem data definida, desenvolvido em colaboração
com o engenheiro Lino de Sá Pereira para a ‘Companhia Mechânica e Importadora de São
Paulo’. Pela sua localização indicada em planta, o viaduto substituiria o do Chá de Jules
Martin. Embora não se possa definir com precisão a data de sua elaboração, é provável que
Fig.134
Elevação do projeto de reforma do
Largo da Memória de Victor Dubugras, 1919/1922.
[REIS FILHO, Nestor Goulart. Racionalismo e proto-modernismo na
obra de Victor Dubugras. São Paulo:
Fundação Bienal de São Paulo,
1997. p.112.]

ele tenha sido desenvolvido nos primeiros anos da década de 1920, quando Washington
Luís assumiu a presidência da província e quando Dubugras esteve envolvido em projetos
nessa área da cidade44.
O projeto trazia muitas novidades em relação ao que já havia sido proposto anteriormente, como revela a leitura cuidadosa dos desenhos remanescentes. Segundo os cortes
transversais, o viaduto seria constituído por uma grande estrutura de concreto armado, com

Fig.135
Perspectiva do projeto.
[REIS FILHO, 1997. p.112.]

27 metros de largura, divididos em três módulos de nove metros, e tabuleiro duplo. No nível
superior dos módulos laterais, circulariam os automóveis e bondes. Sob essas vias, no tabuo vale como lugar
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leiro inferior, configuravam-se duas galerias contínuas com 9 metros de largura e pé-direito
de 3,60 metros, cuja utilização não é indicada. O módulo central abrigaria no tabuleiro inferior a travessia de pedestres abrigada, com uma cobertura curva translúcida localizada entre
as vias de veículos. No sentido longitudinal, uma estrutura em arco venceria o vão central
e repousaria sobre dois conjuntos de apoio, sobre os quais quatro torres monumentais se
elevariam marcando a paisagem. As plantas revelam que o trecho central do viaduto seria
em curva, fazendo a concordância entre os eixos das ruas Direita e Barão de Itapetininga.
Embora não se encontre qualquer indicação no projeto, pode-se supor que as galerias
laterais abrigariam em seu interior instalações comerciais e de serviços distribuídas ao longo
do eixo central de circulação de pedestres. Sob esse ponto de vista, o projeto lembra muito
o “ruaduto” de Monteiro Lobato. A diferença entre ambos reside fundamentalmente na escala e na articulação dos níveis. Enquanto o de Lobato concentrava as funções principais no
nível superior, destinando ao tabuleiro inferior apenas atividades de serviço, o de Dubugras,
segregava pedestres e veículos, liberando áreas muito maiores para ambos.
Ao resolver com propriedade uma estrutura multifuncional que associava sistema viário, transportes públicos, circulação de pedestres e instalações comerciais e de serviços, operando numa escala compatível com a cidade que estava se estruturando, Victor Dubugras
antecipou uma série de questões que seriam incorporadas à discussão dos projetos no vale
somente muitos anos mais tarde.

Fig.136
Elevação e planta do projeto de
Victor Dubugras para um novo
Viaduto do Chá.
[Biblioteca FAUUSP]
o vale como lugar
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Fig.137
Planta de localização do projeto
de Victor Dubugras para um novo
Viaduto do Chá.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.138
Trecho do corte transversal pelo
meio do vão central do viaduto
mostrando as vias laterais para
veículos, no tabuleiro superior, e
as galerias comerciais e passagem
central de pedetres, no tabuleiro
inferior.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.139
Trecho do corte transversal passando pelos castelos de apoio.
Nesse ponto o viaduto se transforma em um verdadeiro edifício,
com quatro pavimentos abrigando
diversos usos.
[Biblioteca FAUUSP]

Nas próximas páginas:
Figs.140 e 141
Pormenores da perspectiva do
projeto para o Viaduto do Chá, de
Victor Dubugras.
O desenho revela a riqueza de
relações urbanas permitidas pelo
projeto e a utilização da situação
topográfica do vale para esse fim.
[REIS FILHO, Nestor Goulart. Victor Dubugras: Precursor da arquitetura moderna na América Latina.
São Paulo: EDUSP, 2005. p.42.]
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