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Mobilidade e cidade

Se o desenvolvimento inicial da arquitetura e do urbanismo modernos teve origem 

“na necessidade imperiosa que se apresentou para as sociedades capitalistas da segunda metade do 

século XIX de organizar de forma adequada e eficiente o espaço urbano exigido pelo capitalismo in-

dustrial”1, um dos focos dessa organização foi a busca de um desenho, ou dos desenhos, para 

a era das máquinas. Duas delas foram, de certa maneira, responsáveis por engendrar, de 

modo mais contundente, as principais questões para as cidades no século XX: o automóvel 

e o elevador. Estas duas máquinas revolucionaram o modo de conceber as cidades ao possi-

bilitar enormes deslocamentos, horizontais e verticais, a velocidades até então inéditas.

O automóvel permitiu a expansão territorial horizontal e o desadensamento. O eleva-

dor, a multiplicação dos níveis da cidade e sua concentração. Sob esse ponto de vista, uma 

é a antítese da outra. Os modelos de cidade sugeridos por cada uma dessas máquinas são 

diametralmente opostos; como a Brasília de Lúcio Costa e a de Rino Levi; como a cidade de 

Los Angeles e a Ilha de Manhattan.

O potencial criativo oferecido para a cidade do futuro se confrontava com o potencial 

destrutivo sobre a cidade do presente herdada do passado. Esse conflito foi, e ainda é, um 

dos principais temas do urbanismo contemporâneo.

Um testemunho do período inicial desse enfrentamento pode ser encontrado na Carta 

de Atenas2, documento de 1933:

“A rua única, legada pelos séculos, recebia outrora pedestres e cavaleiros indistinta-

mente e só no final do século XVIII o emprego generalizado de coches provocou a 

criação das calçadas. No século XX abateu-se, como um cataclismo, a massa de veícu-

los mecânicos - bicicletas, motocicletas, automóveis, caminhões, bondes - com suas 

velocidades inesperadas”. (p.60)

1 MEYER, Regina Prosperi. A 

construção da metrópole e a erosão 

do seu Centro. Apud Revista Urbs n° 

14, Set-Out/1999. p.30.

2 LE CORBUSIER. Princípios de 

urbanismo (La Carta de Atenas). 

Buenos Aires: Planeta-Agostini, 

1993.
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Fig.142
Perspectiva do “Plano para uma 
cidade de 3 milhões de habitantes”, 
Le Corbusier,1922.
[BOESIGER, W. Le Corbusier 1910-
65. Zurich: Verlag, 1967. p.318.]

Fig.143
Vista aérea da “Avenida Anhanga-
baú”. Autor desconhecido, 1954.
[GERODETTI, 1999. p.85.]
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“O problema é criado pela impossibilidade de conciliar as velocidades naturais, do pe-

destre ou do cavalo, com as velocidades mecânicas dos automóveis, bondes, caminhões 

ou ônibus”. (p.53)

“As novas velocidades mecânicas convulsionaram o meio urbano, instaurando o peri-

go permanente (...). Os veículos mecânicos deveriam ser agentes liberadores e, por sua 

velocidade, trazer um ganho apreciável de tempo”. (p.80)

“O pedestre deve poder seguir caminhos diferentes do automóvel. Isso constituiria 

uma reforma fundamental da circulação nas cidades. Não haveria nada mais sensato 

nem que abrisse uma era de urbanismo mais nova e mais fértil”. (p.62)

Além das profundas transformações espaciais e territoriais vividas pelas cidades, houve 

uma mudança estrutural nas relações sociais experimentadas por seus habitantes. O modo 

de vivenciar o espaço urbano passou a ser outro colocando em cheque conceitos como a 

própria cidade, espaço público e comunidade.

Outro trecho extraído da Carta de Atenas revela a preocupação que estas novidades 

causavam:

“Essas velocidades, doravante utilizáveis, despertam a tentação de evasão cotidiana, 

para longe, na natureza, difundem o gosto por uma mobilidade sem freio nem medi-

da e favorecem modos de vida que deslocando a família, perturbam profundamente 

a estabilidade da sociedade. Elas condenam os homens a passar horas cansativas em 

todo tipo de veículos e a perder, pouco a pouco, a prática da mais saudável e natural de 

todas as funções: a caminhada”. (80)

Sabe-se quais foram as respostas dadas pelo urbanismo moderno a estes problemas 

durante as três primeiras décadas do século XX. Entre estas, as imagens oferecidas pelas 

propostas de Le Corbusier, como a “Cidade contemporânea de três milhões de habitantes” 
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Fig.144
“Avenida, arranha-céu e viaduto”.
Desenho de Tomás Santa Rosa 
publicado em 1950.
[MEYER, Regina M. P. Metrópole e 
Urbanismo: São Paulo anos 50. São 
Paulo: FAUUSP, 1991. capa]

Fig.145
Noturna do Vale do Anhangabaú.
Albuquerque, 1955. 
[IMS, 2004. p.226.]

Fig.146
A avenida, o Viaduto E. Stevaux (ao 
fundo), o novo Viaduto do Chá e a 
passarela construída sob ele.
[SÂO PAULO (Cidade) Compa-
nhia do Metropolitano de São 
Paulo. Leste-Oeste: em busca de 
uma solução integrada. São Paulo, 
1979. p.90.]
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de 1922, o plano “Voisin” de Paris de 1925, os planos para as cidades sul-americanas de 1929 

ou o projeto para a “Ville Radieuse” de 1930, embora desgastadas ou datadas para o olhar 

contemporâneo, não deixam de ser extremamente eloqüentes e coerentes com um discurso 

que procurava levar até as últimas conseqüências as possibilidades dos novos recursos téc-

nicos disponíveis.

Durante as três primeiras décadas do Século XX, o debate em torno da estruturação da 

mobilidade em São Paulo foi marcado pelo choque de interesses econômicos envolvidos na 

escolha dos modelos a adotar e por um agravante para o planejamento da cidade, que foi a 

incrível expansão populacional e territorial vivida durante todo esse período.

As escolhas que prevaleceram, foram fundamentalmente as que mais favoreciam os ne-

gócios imobiliários em torno da valorização de terras, e baseavam-se na opção pelo auto-

móvel particular e pelo sistema de transporte público sobre pneus.

Situado no coração da cidade, em posição privilegiada e estratégica, o Vale do 

Anhangabaú não poderia deixar de repercutir o impacto dessas escolhas sobre o território 

paulistano. Se no início, a experiência daquele espaço se dava pela travessia dos viadutos 

e pela fruição dos jardins implantados em seu leito (a velocidades relativamente baixas), 

pouco a pouco, a imagem do parque, concebida anteriormente, foi sendo apagada pelo au-

mento dos fluxos motorizados, suas altas velocidades, e pela implantação da infra-estrutura 

necessária para seu escoamento.

A representação de modernidade simbolizada pelo Anhangabaú foi sendo atualizada 

pelos novos ideais de progresso que se impuseram: o automóvel, a avenida e o arranha-céu. 

Seu vazio, anteriormente ‘estático’, foi atropelado pelas novas dinâmicas e velocidades da 

metrópole em expansão.

Este processo anulou o ‘lugar’ dando origem a uma nova configuração: a do vale como 

passagem.
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Fig.147
O vale em 1973.
[SÃO PAULO (Cidade) Departa-
mento de Planejamento dos Siste-
mas de Transporte. Vias Expressas. 
São Paulo, 1973.]
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Fig.148
Desembarque de passageiros de 
ônibus sob o Viaduto do Chá. Esse 
fluxo dava sentido à Galeria Prestes 
Maia.
Brill, anos 50.
[IMS, 2004. p.205.]

Fig.149
O vale expandiu-se para o norte 
diluindo seus limites. As torres 
dominam a paisagem.
Ribeiro, 1962.
[IMS, 2004. p.239.]

Fig.150
A avenida a partir do Chá, em 
direção à Praça da Bandeira.
Marcel Gautherot, anos 60.
[IMS, 2004. p.236.]

Fig.151
O novo Viaduto do Chá a partir do 
Ed. Conde Prates. O fluxo transver-
sal de pedestres e o longitudinal de 
automóveis, cruzando-se em níveis 
diferentes.
Marcel Gautherot.
[IMS, 2004. p.232.]
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Fig.152
Vista panorâmica do vale no início 
dos anos 50.
[BRUNO, Ernani Silva. História e 
tradições da cidade de São Paulo. vol 
I-III. Rio de Janeiro:Livraria José 
Olímpio, , 1954. p.1381.]
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Fig.153
A passagem apelidada de “Buraco 
do Adhemar”, em fotografia dos 
anos 70.
[SÂO PAULO (Cidade),1979.]

Fig.154
O vale sendo utilizado como es-
tacionamento e terminal de ônibus.
Albuquerque, 1955.
[IMS, 2004. p.227.]

Fig.155
A avenida toma conta do vale.
[SÂO PAULO (Cidade),1979.]

Fig.156
Imagem da avenida no local onde 
se localizava a Praça do Correio.
[SÂO PAULO (Cidade),1979.]



154

Fig.157
Suposição do traçados dos túneis 
sobre o levantamento SARA, 1930.
[Fonte da base: Bib. FAUUSP]
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Túneis sob a colina histórica [1914]

Em maio de 1914 a Câmara Municipal aprovou um projeto, apresentado por Domingos 

Alves Rubião Meira e Theodulo Cardoso, de construção de um túnel, sob a colina histórica, 

que ligaria as várzeas do Anhangabaú e do Tamanduateí. 

“Art.º 1º - Fica a Prefeitura autorizada a mandar proceder aos estudos definitivos para 

a construção de um túnel, ligando em linha reta a Várzea do Carmo ao largo do Pi-

ques, consoante o memorial e projeto já organizado pelo engenheiro Max Hehl, que a 

este acompanham.

§ único - O túnel projetado pelo seu eixo terá 840 metros de extensão e será construído 

em cimento armado, revestido todo o berço com azulejos brancos; terá dois passeios 

de 1,50m de cada lado, duas linhas de bondes e espaço livre para veículos, oferecendo 

toda a sua largura de 14 metros. No largo da Sé terá um pavilhão com elevadores, as-

sim como toiletes e sala de espera para os bondes que trafegam por esse trecho.”3

O engenheiro citado é Maximilian Emil Hehl, autor dos projetos para a Catedral da Sé, 

Igreja Matriz da Consolação, Hospital Santa Catarina, Colégio Santo Agostinho e Igreja da 

Ordem Terceira do Carmo4. Nascido em Kassel em 1861 e formado pela Escola Politécnica 

de Hannover, mudou-se para São Paulo por volta de 1890, onde colaborou com o escritório 

de Ramos de Azevedo antes de estabelecer seu próprio estúdio. Projetou sua casa na Avenida 

Higienópolis, posteriormente demolida para a construção do Edifício Prudência, projeto de 

Rino Levi. Morreu prematuramente de tuberculose, aos 55 anos, em 1916.

Documentos posteriores indicam a intenção de construir um segundo túnel “entre a 

Rua 25 de Março, ângulo fronteiro ao Mercado Público (atual Praça Fernando Costa) e o 

largo do mercadinho de São João” (enfrente ao Ed. dos Correios) além do primeiro “co-

meçando ao norte da ponte que liga ao aterrado do gasômetro com a ladeira do Carmo e 

terminando no largo do Riachuelo”.5

3 História e Energia, 3: O metrô da 

Light. 1986. p. 32.

4 PONZIO, Ana Francisca. O 

Arquiteto da Sé. Apud Revista Urbs 

nº 31, Jul-Ago/2003. 

5 História e Energia, 1986. p. 32.
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“Os túneis serão construídos de cimento armado, tendo o primeiro trezentos e se-

tenta e sete metros e o segundo quatrocentos e sessenta e três metros. A galeria terá 

linha dupla asfaltada e adaptável ao tráfego de qualquer veículo, além de dois passeios 

laterais para pedestres e uma galeria inferior ou subterrânea destinada à captação de 

águas pluviais; serão ambos revestidos de azulejos, o que lhes dará um belo aspecto, e 

amplamente iluminados à luz elétrica e ventilados.”6

As distâncias mencionadas no texto acima não são compatíveis com os dois túneis pro-

postos. A ligação entre o Mercado Público e o Mercadinho de São João poderia ter 377 me-

tros, mas a ligação entre a ladeira do Carmo e o largo do Riachuelo precisaria ter ao menos 

800 metros.

A idéia de um túnel sob a colina central não era nova e já havia sido apresentada e mais de 

uma ocasião integrando propostas de ferrovias ou metrôs. Na proposta de Meira e Cardoso, 

dois aspectos são especialmente notáveis: o primeiro é o caráter urbano da travessia, já que a 

articulação das duas várzeas abrangeria a circulação de bondes, automóveis e pedestres, além 

de galerias de infra-estrutura; o segundo é a existência de uma conexão vertical, através de ele-

vadores, entre o túnel mais extenso e o largo da Sé. Esta proposta era revolucionária. A ligação 

entre as cidades alta e baixa se daria em pleno coração do triângulo e não mais em suas bor-

das, costurando os dois níveis da cidade e diluindo seus limites historicamente estabelecidos.

Do ponto de vista viário, os túneis permitiriam cruzar a colina histórica de leste a 

oeste sem passar por suas congestionadas ruas. As bocas dos túneis, não por acaso, coin-

cidiam com a chegada de importantes eixos viários: na face leste da colina, as ruas do 

Gasômetro e Rangel Pestana; na face oeste as ruas de São João, Santo Amaro, Santo Antônio 

e Consolação.

Em 1915, como complemento ao privilégio de construção dos túneis, seus empreende-

dores solicitaram a concessão da operação de carris urbanos em seu interior. Este trâmite 

despertou a imediata oposição da companhia Light, detentora do monopólio dos trans-

portes coletivos. A influência dessa empresa levaria ao arquivamento definitivo do projeto, 

oficializado em setembro de 1916.

6 História e Energia, 1986. p. 33.
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Fig.158
Traçado do sistema proposto sobre 
o levantamento SARA, 1930.
[Fonte da base: Bib. FAUUSP]
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Projeto Light [1927]

No ano de 1927 a The São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited apresen-

tou à prefeitura a versão final de seu Plano Integrado de Transportes. Devido à sua abran-

gência, ficou conhecido como o primeiro plano global para reformulação do sistema de 

transporte coletivo em São Paulo, e algumas de suas propostas constituiriam importantes 

transformações no Vale do Anhangabaú.

Criada a partir da aliança entre os empresários Antonio Francisco Gualco e Antônio 

Augusto de Souza, o Dr. F. S. Pearson, de Nova Iorque e o grupo canadense Mackenzie-

Mann, a The São Paulo Light and Power Company foi incorporada no Canadá, com finan-

ciamento Inglês e com um pessoal técnico principalmente estadunidense.7

A Light, como ficou conhecida, atuava nos setores de produção e fornecimento de ener-

gia elétrica, iluminação, telefonia, distribuição de gás e transportes coletivos. Em 06 de julho 

de 1901 a companhia recebeu a concessão para a construção e operação de um sistema de 

bondes elétricos em São Paulo e no dia 17 do mesmo mês o privilégio exclusivo, pelo prazo 

de 40 anos, de exploração desse sistema para o transporte de cargas e passageiros nas ruas 

da cidade e subúrbios. A empresa tornou-se poderosa e seu setor mais lucrativo, durantes 

seus primeiros anos, era o de operação do sistema de transportes.

Com o crescimento industrial e urbano da cidade, os serviços relacionados ao setor de 

energia passaram a ser potencialmente mais lucrativos. Em 1909, visando manter o mo-

nopólio também nesse setor, a Light realiza uma negociação com a prefeitura aceitando a 

unificação e fixação das tarifas dos bondes, a emissão de passes escolares e a disponibilização 

de carros especiais para operários, com tarifas mais baratas. Essas medidas sacrificaram o 

setor de transportes na medida em que a redução de sua lucratividade levou à diminuição 

dos investimentos em expansão e melhorias do sistema e a uma drástica piora da qualidade 

dos serviços prestados.

Com o passar dos anos essa situação foi se agravando já que o aumento da demanda 

levava à superlotação dos carros disponíveis e a crescente quantidade de automóveis tornava 

sério o problema do congestionamento do tráfego na área central. Em 1924, uma grande 

7 História e Energia, 1986. p. 9.
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Fig.159
Perspectiva do acesso ao túnel sob 
a Ladeira do Carmo.
[História e Energia 3: O metrô da 
Light. 1986.]

Fig.160
Planta e seções do sistema propos-
to. O Anhangabaú encontra-se no 
canto direito do desenho.
[História e Energia 3, 1986.]
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seca levou ao racionamento de energia e à diminuição do número e freqüência de bondes. 

Isso abriu caminho para a entrada dos ônibus movidos à gasolina no cenário dos transpor-

tes coletivos paulistano e à ameaça do monopólio da Light.

 “Pressionada por sua diretoria, a Light começou a desenvolver uma estratégia que lhe 

permitisse o aumento de tarifas, além de consolidar sua posição monopolista no setor 

de transportes coletivos. Pretendia, através de um projeto integrado de transportes, 

uma renovação global do contrato que possibilitasse a atração de capitais externos 

com a garantia de melhor remuneração”.8

Com esses objetivos estabelecidos, solicitou-se ao engenheiro de trafego e urbanista 

Norman D. Wilson a elaboração do plano, desenvolvido entre 1925 e 1927. Em correspon-

dência9 entre o Sr. Wilson e a companhia, nota-se que o primeiro realizou uma leitura das 

condições da cidade bastante cuidadosa e suas propostas estavam direcionadas no sentido 

da criação de um sistema coordenado de transporte que abrangia a utilização de ônibus, 

bondes e metrô. Wilson propunha que a Light assumisse a operação do serviço de transpor-

tes a preço de custo com o objetivo de permitir a prosperidade da cidade gerando maiores 

lucros nos demais serviços sob responsabilidade da empresa.

O plano apresentava entre suas principais propostas: a completa reformulação do sis-

tema de bondes, com aumento do número de carros em 50%, extensão de sua rede viária 

e reorganização dos itinerários; aquisição de mais de 50 ônibus para complementação e 

alimentação do sistema de bondes; construção de um sistema de linhas tronco de alta ve-

locidade em vias segregadas e, em alguns trechos da área central, subterrâneas. Esta última 

proposição teria um profundo impacto sobre o Vale do Anhangabaú, motivo pelo qual fa-

remos dela, uma análise pormenorizada.

O circuito subterrâneo proposto tinha como principal objetivo eliminar o tráfego de bon-

des que congestionava as estreitas ruas da região central, principalmente aquelas contidas no 

triângulo histórico. O traçado apresentado configurava um circuito, entre a Ladeira do Carmo 

e o Mercado Municipal, que cruzaria o Anhangabaú duas vezes em elevado, a primeira sobre o 

8 História e Energia, 1986. p. 51.

9 História e Energia, 1986. p. 70-73.
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tabuleiro inferior de um novo Viaduto do Chá, e a segunda sobre um viaduto exclusivo, muito 

próximo ao Viaduto Sta. Ifigênia, entre o Largo Paissandu e o Largo São Bento. 

Ao observarmos as perspectivas que ilustram essas duas travessias, é importante notar 

o caráter que se confere ao vale em cada uma delas. Na primeira, junto ao novo Viaduto 

do Chá, ilustrado como uma estrutura leve e vazada, com uma seqüência de arcos e vãos 

relativamente grandes, o vale é representado como um grande espaço aberto e ajardinado. 

Na segunda, o vale sequer é notado como espaço, tamanha a quantidade de construções 

nele instaladas. O viaduto sobre o qual correriam os bondes é uma estrutura ordinária, com 

suas laterais fechadas e uma única abertura para a passagem da rua. Esta disparidade ilustra 

bem o que se entendia naquele momento como recinto do vale, do qual o trecho próximo 

ao Largo São Bento não fazia parte.

O momento de elaboração deste projeto coincide com o momento de gestação, no inte-

rior da Diretoria de Obras Públicas, do Plano de Avenidas, por Ulhôa Cintra e Prestes Maia. 

Os interesses associados a estes mostraram-se mais fortes e o plano da Light foi finalmente 

abandonado.

Fig.161
Pormenor da planta geral desta-
cando o setor do Anhangabaú.
[História e Energia 3, 1986.]

Fig.162
Perspectiva do Viaduto do Chá 
proposto, que abrigaria a passagem 
do sistema sobre trilhos no interior 
de sua estrutura.
[História e Energia 3, 1986.]

Fig.163
Perspectiva do viaduto proposto 
próximo ao Largo de São Bento. 
Notar a quantidade de construções 
representadas no fundo do vale.
[História e Energia 3, 1986.]
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Fig.164
Croquis de Le Corbusier do seu 
“plano” para São Paulo.
[BARDI, P. M. Lembrança de Le 
Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São 
Paulo: Nobel, 1984. p.50.]

Fig.165
Esquema desenhado durante a 
conferência “Arquitetura em tudo, 
urbanismo em tudo”, realizada no 
Rio de Janeiro em outubro de 1929.
[LE CORBUSIER. Precisões sobre 
um estado presente da arquitetura e 
do urbanismo. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2004. p.85.]

Fig.166
Desenho de Le Corbusier elabora-
do durante sua visita a São Paulo. 
No fundo, ao centro, o Edifício 
Martinelli.
[SANTOS, Cecília Rodrigues dos; 
PEREIRA, Margareth Campos da 
Silva; PEREIRA, Romão Veriano da 
Silva; e SILVA, Vasco Caldeira da. 
Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: 
Tessela / Projeto, 1987. p.48.]
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A imagem de Le Corbusier para São Paulo [1929]

Em outubro de 1929, Le Corbusier (1887-1965) foi a Buenos Aires, contratado para 

realizar um conjunto de dez conferências ao longo de 17 dias. Preocupado em divulgar ao 

máximo suas idéias e sabendo que o governo brasileiro tinha intenções de construir uma 

nova capital, ativou seus contatos de modo a viabilizar sua vinda ao país10. Através de arti-

culação de Paulo Prado, foi contratado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através do 

Instituto de Engenharia, para conferir duas palestras. Em novembro, chegou à cidade, de 

onde partiu alguns dias depois com destino ao Rio de Janeiro.

Embora não lhe fosse solicitado, Corbusier tinha o hábito de reafirmar seu discurso e 

suas teorias através da elaboração de propostas concretas para os lugares por onde passa-

va. Fez isso em quatro cidades que visitou durante sua passagem pela América do Sul, adi-

cionando-se Montevidéu às três já mencionadas. A experiência sul-americana de 1929 e o 

conjunto de planos aqui elaborados, mais do que meras ilustrações de idéias cristalizadas, 

terminariam por configurar um novo caminho de investigação na carreira do arquiteto, 

caminho que alcançaria seu estágio mais desenvolvido no plano para a cidade de Argel, 

de 1930-34.

Durante o curto período em que permaneceu na cidade, o arquiteto teve acesso aos pro-

jetos em desenvolvimento pela prefeitura, realizou percursos de automóvel e pôde sobrevo-

ar a capital em um aeroplano. Embora o estudo que produziu, freqüentemente chamado de 

“plano” para São Paulo, se constitua apenas de um breve texto acompanhado dois ou três 

esboços, a precisão de sua leitura e a idéia de cidade apresentada, são inquietantes e incitam 

algumas considerações que podem de algum modo contribuir para a presente pesquisa.

Durante a viagem de regresso, a bordo do navio Lutetia, Le Corbusier organizou as 

anotações que fez durante sua jornada dando origem ao texto que seria posteriormente 

publicado sob o título Précisions sur um état présent de l’architecture et de l’urbanisme. No 

capítulo denominado “Corolário brasileiro... que também é uruguaio”, comenta:

10 Em carta a Paulo Prado, de 

16 de dezembro de 1927, Le 

Corbusier não esconde seus 

interesses: “Eu falava sobre o 

senhor com (...) Cendrars que 

deve estar novamente no país das 

serpentes de doze metros. Eu tenho 

a vaga impressão de que ele está 

acabando de cercar o terreno de 

Planaltina para poder organizar 

uma sábia especulação quando 

nós começarmos os trabalhos 

da nova cidade. (...) Falando de 

Urbanismo soube outro dia que 

um dos meus colegas, conhecido 

por suas pequenas concepções 

pitorescas e românticas, teria 

obtido a encomenda dos projetos 

de expansão do Rio de Janeiro. Se 

isto for verdade, ei-lo já com um 

pé em Planaltina. E isto seria muito 

triste.” O colega mencionado era 

Alfred Agache.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos; 

PEREIRA, Margareth Campos da 

Silva; PEREIRA, Romão Veriano da 

Silva; e SILVA, Vasco Caldeira da. 

Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: 

Tessela / Projeto, 1987. p.42.
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“No gabinete do prefeito de São Paulo examino com curiosidade, no plano mural da 

cidade, meandros significativos. (...) As colinas sucedem-se umas às outras e entre elas 

estendem-se baixadas e vales. (...) Ora, São Paulo, a perder de vista, soma suas colinas. 

O funcionário encarregado11, já que deve considerar as colinas, traça ruas curvas e 

viadutos, uma rede que se contorce como lombrigas.”12

No trecho acima podemos perceber os elementos que nortearam sua aproximação ini-

cial em relação à estruturação da cidade: topografia e circulação. A partir dessa abordagem, 

a proposta se organiza do seguinte modo:

“Façamos o seguinte: de colina a colina, de um pico a outro, vamos implantar uma via 

horizontal de 45 quilômetros e em seguida uma segunda via, formando mais ou me-

nos um ângulo reto, para servir os demais pontos cardeais. Estas vias retas são auto-es-

tradas de grande penetração na cidade e, na realidade, realizam uma grande travessia. 

Os senhores não sobrevoarão a cidade com seus automóveis, mas a ‘sobre-correrão’. 

Essas auto-estradas que proponho são viadutos imensos. Não construam arcos onero-

sos para sustentar os viadutos, mas sustentem-nos por meio de estruturas de concreto 

armado que constituirão escritórios no centro da cidade e moradias na periferia. A 

área desses escritórios e moradias será imensa e a valorização, magnífica. Um projeto 

preciso, um decreto. Operação já descrita.”13

Em apenas um parágrafo Corbusier descreve o partido proposto. Dois grandes viadutos 

habitáveis atravessariam o extenso perímetro urbano cruzando-se na região central da cida-

de. Os automóveis se deslocariam através das vias expressas localizadas nas coberturas dos 

edifícios e constituiriam a espinha dorsal do sistema viário. Dali, acessariam o sistema local 

implantado sobre o solo da cidade. O espaço criado entre a via horizontal e a topografia 

ondulante abrigaria os demais programas necessários, de infra-estruturas a habitações.

11 Naquele momento encontrava-

se em elaboração, dentro da 

prefeitura, o Plano de Avenidas de 

Prestes Maia e Ulhôa Cintra.

12 LE CORBUSIER. Precisões sobre 

um estado presente da arquitetura e 

do urbanismo. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2004. p.232.

13 LE CORBUSIER, 2004. p.233.

Fig.167
Croquis de Le Corbusier do seu 
“plano” para São Paulo.
[BARDI, 1984. p.51.]
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Uma década depois, essas idéias foram descritas do seguinte modo:

“Traçar auto estradas em diferentes níveis (...). Ir buscar no próprio sítio o apoio para 

essas curvas de nível: de imediato elas se separam, se instalam nos flancos da mon-

tanha, exprimem o movimento da paisagem. Nos locais propícios, (...) abandonar o 

apoio da terra, esticar uma corda diante de si, lançar a auto-estrada como um viadu-

to.”14

O gesto de apropriação executado pelo cruzamento dos viadutos e a simplicidade da 

solução, são exaltados pelo arquiteto em várias passagens de “Precisões”. Para ele, o desenho 

dos dois traços criava o “lugar de todas as medidas”.

“Tudo ali se encerra, a chave dos poemas da arquitetura. Comprimento, altura. E é 

suficiente.”15

Esta operação concentra todos os elementos de estruturação e organização da metrópo-

le nas duas estruturas propostas, transformando a natureza do próprio chão da cidade. Com 

o ‘problema’ da circulação ‘resolvido’, o solo paulistano passaria a exercer novas funções. O 

Vale do Anhangabaú é citado por Corbusier como um exemplo a ser seguido.

“Como se fossem dardos, os automóveis atravessarão a aglomeração por demais exten-

sa. Do nível superior das auto-estradas eles descerão para a rua. Os fundos dos vales não 

terão construções, mas estarão liberados para a prática do esporte e para o estaciona-

mento dos automóveis que circulam num perímetro pequeno. (...) Os senhores, aliás, já 

criaram um início de parque arborizado e para automóveis no centro da cidade. (...)

Existe algo mais elegante do que a linha pura de um viaduto em um lugar movimen-

tado e algo mais variado do que suas fundações que se enterram nos vales ao encontro 

do solo?”16

14 LE CORBUSIER. Sur les quatre 

routes. L’automobile, l’avion, le 

batou, le chemin de fer. Paris: 

Denoel/Gonthier, 1970 (1941). 

P.44. Apud ZIEKLER, Volker. 

Os Caminhos de Le Corbusier 

do autódromo à auto-estrada. 

In: TSIOMIS, Yannis (ed). Le 

Corbusier - Rio de Janeiro: 1929, 

1936. Rio de Janeiro: Centro de 

Arquitetura do Rio de Janeiro: 

Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, 1998. p.111.

15 LE CORBUSIER, 2004. p.86.

16 LE CORBUSIER, 2004. p.235.

Fig.168
Croquis de Corbusier do plano 
para o Rio de Janeiro.
[BOESIGER, 1967. p.325.]

Fig.169
Croquis de Corbusier do plano 
para o Rio de Janeiro.
[TSIOMIS, Yannis. Le Corbusier 
- Rio de Janeiro: 1929,1936. Paris: 
Centro de Arquitetura e Urbanis-
mo do Rio de Janeiro: Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, 1998. 
p.73]

Fig.170
Simulação de um dos projetos de 
Corbusier para o Rio de Janeiro 
feita sobre foto de 1929.
[TSIOMIS, 1998. p.78]
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Fig.171
Perspectiva geral do projeto para 
Argel, 1930-34.
[BOESIGER, 1967. p.328.]

Fig.172
“Roadtown”, projeto de Edgar 
Chambless, 1910.
[HALPRIN, Lawrence. Freeways. 
New York: Reinhold, 1966.]

Fig.173
Via expressa elevada sobre a cober-
tura de um edifício linear multi-
funcional em Tokio.
[HALPRIN, 1966.]
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Ângelo Bucci faz uma relação muito poética ao associar a solução proposta por 

Le Corbusier aos elementos que constituíam naquele momento a espacialidade do 

Anhangabaú:

“(...) a régua horizontal, de colina a colina, com automóveis ‘sobre-rodando’ e os edifí-

cios se desenvolvendo para baixo. Ora o que é isto senão o Viaduto do Chá? O Viaduto 

do Chá era subjetivamente o projeto de uma cidade inteira - as duas réguas cruzadas, o 

cardus e decumano, são essenciais ao projeto, mas é uma decorrência da idéia inicial da 

cidade-viaduto. Esses dois elementos já compunham a essência da identidade de São 

Paulo. Um é a expressão da natureza; o outro, da construção. Juntos são o Anhanga-

baú. O Plano para São Paulo de Le Corbusier se serve fartamente desses dois elementos 

e não seria necessário mais nada. O olhar estrangeiro viu nitidamente a essência da 

cidade.”17

A idéia do viaduto-habitável era interessantíssima e as relações espaciais criadas por 

esse modelo eram muito pertinentes ao contexto paulistano: a multiplicação dos térreos, a 

diversidade vertical de acessos, o solo construído e o solo ‘natural’.

Embora a possibilidade de execução do ‘projeto’ de Corbusier jamais tenha sido cogi-

tada pelo poder público paulistano, alguns dos conceitos ali colocados serviriam para legi-

timar outras propostas que estavam sendo elaboradas na época e que foram determinantes 

para a configuração da estrutura da cidade.

“A solução apresentada (...) escondia no seu gigantismo utópico princípios que pode-

riam orientar, efetivamente, a transformação da cidade, e que embasavam intenções 

transformadoras em pauta naquele momento: a conciliação entre expansionismo e 

centralização. Os ‘arranha-terras’ de Le Corbusier combinavam uma estruturação vi-

ária em grande escala do espaço urbano, indefinidamente ampliável, com a verticali-

zação intensiva dos eixos de expansão, e permitiriam ultrapassar os limites do centro 

tradicional mantendo, ao mesmo tempo, um desenho centrípeto. Tal combinação era 

17 BUCCI, 1998. p.34.

18 CAMPOS NETO, 1999. p.336.
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Fig.174
Perspectiva geral do plano para o 
Rio de Janeiro.
[BOESIGER, 1967. p.324.]

Fig.175
Perspectiva do projeto para Argel, 
mas podeia ser para São Paulo ou 
para o Rio de Janeiro.
[TSIOMIS, 1998. p.110]
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comparável àquela que seria empreendida no modelo radial-perimetral de Ulhôa Cin-

tra e Prestes Maia, com recursos, linguagem e escala completamente diversos.”18

Outra premissa adotada por Corbusier que seria determinante no futuro da cidade era 

a escolha do automóvel particular como principal organizador dos deslocamentos e da cir-

culação de pessoas na cidade. Num momento onde se discutia em São Paulo a pertinência 

de um sistema metropolitano de transportes públicos, um Metrô, a proposta de Corbusier 

adicionava um voto a favor do automóvel.19

“(...) o abandono das veleidades estéticas e das escalas controladas da área central, que 

conformavam o modelo anterior defendido por Freire e Bouvard, abrindo o caminho 

para as grandes infra-estruturas viárias e expansão ilimitada sugeridas pelas propostas 

de Ulhôa Cintra e Prestes Maia. (...) o império do automóvel, da verticalização e da 

funcionalidade viária poderia se colocar como parâmetro de modernidade, amparado 

no paradigma corbusiano.”20

Por outro lado, a marca deixada no imaginário paulistano, pela força e pela poesia al-

cançados nessa proposição de rara síntese e clareza, se faz sentir até os dias de hoje. De uma 

maneira ou de outra, São Paulo não sairia indiferente à passagem de Le Corbusier.

 “Corbusier baseia todas as suas deduções num plano intelectual: é por causa da vida 

ser assim que a cidade tem que ser assado, é por causa do homem ser assim que a casa 

dele tem que ser assado. Por isso quando partindo desses princípios lógicos de ordem 

intelectual, ele tira as suas ilações imaginativas, São paulo toda feita de viadutos habi-

táveis por debaixo (...), tudo isso nos comove vivificadoramente. (...) estamos entrados 

diretamente no sonho, que pode ser um impossível mas é sonho sonhado, profun-

damente ativo, como esse em que a gente dá pinotes na cama, bufa, chora, esmurra 

espaços e acorda suado. (...) É um impossível, é irrealizável, será tudo o que quiserem 

mas é dum lirismo profundamente real, profundamente a Terra e a vida.”21

19 Embora seja fácil imaginar um 

sistema de transportes públicos 

contido no interior das estruturas 

propostas, a ênfase dada no 

discurso valoriza primordialmente 

a imagem do automóvel.

20 CAMPOS NETO, 1999. p.338.

21 Trecho da crônica “Cidades”, 

publicada por Mário de Andrade 

na edição do Diário Nacional de 

1 de março de 1931.[ANDRADE, 

Mário de. Taxi e Crônicas no Diário 

Nacional. São Paulo: Duas Cidades: 

Secretaria de Cultura, Ciência e 

Tecnologia, 1976. p.345.]
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Fig.176
Esquema teórico de São Paulo 
segundo João Florence de Ulhôa 
Cintra.
[TOLEDO, 1996. p.122.]

Fig.177
Esquema do Perímetro de Irradia-
ção, radiais e circuito de avenidas e 
parques. Francisco Prestes Maia e 
João Florence de Ulhôa Cintra.
[TOLEDO, 1996. p.125.]
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Prestes Maia e o Anhangabaú

Analisar as proposições de Francisco Prestes Maia (1896-1965), arquiteto e urbanista 

formado pela Escola Politécnica em 1917, é fundamental para se entender o modo como o 

urbanismo em São Paulo passou a ser conduzido a partir da segunda metade da década de 

1920. Funcionário público, professor da Escola Politécnica e político, foi responsável pela 

elaboração de diversos planos para a cidade além de ter assumido a prefeitura da cidade por 

duas gestões.

Ao longo de sua trajetória, planejou e executou um conjunto de obras que redefiniriam 

a estruturação viária da cidade, bem como alguns modelos de sua ocupação. A influência 

dessas ações se fez sentir também no Vale do Anhangabaú, que teve seu caráter completa-

mente transformado. Esse espaço tinha especial importância na concepção da área central 

defendida por Prestes Maia e foi objeto de uma série de projetos específicos, que foram 

ganhando novas versões com o passar dos anos.

Pretende-se discutir neste trabalho os projetos para o Anhangabaú elaborados por 

Prestes Maia em três momentos destacados: no âmbito do “Plano de Avenidas” (1930), du-

rante sua primeira gestão como prefeito (1938-45) e no “Anteprojeto de um Sistema de 

Transporte Rápido Metropolitano” (1956).

O Anhangabaú imaginado no “Plano de Avenidas” [1930]

Durante a breve passagem de Le Corbusier pela cidade, já se encontrava em finalização 

pela Secretaria de Viação e Obras Públicas, um plano geral que seria o responsável pela con-

figuração de São Paulo nas décadas seguintes. Este plano, elaborado por Francisco Prestes 

Maia com a colaboração de João Florence de Ulhôa Cintra (1887-1944), foi apresentado em 

1930 sob o título “Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo” e ficaria 

conhecido como “Plano de Avenidas”.

Por sua importância para a configuração do desenvolvimento cidade, este plano foi e 

tem sido objeto de grande número de estudos e pesquisas e não se pretende aqui abordar 
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Fig.178
Primeira versão do Perímetro de 
Irradiação de João Florence de 
Ulhôa Cintra.
[TOLEDO, 1996. p.124.]
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Fig.179
Perspectiva do acesso ao túnel 
sob a colina central, entre as ruas 
Anhangabaú e 25 de Março (pro-
vavelmente sob o Largo de São 
Bento).
[TOLEDO, 1996. p.126.]

Fig.180
Trecho da planta do projeto da 
Avenida Nove de Julho mostrando 
o Parque Anhangabaú.
[TOLEDO, 1996. p.190.]
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toda sua abrangência. A análise que se pretende fazer limita-se aos aspectos do projeto que 

tiveram rebatimentos mais diretos sobre a espacialidade do Vale do Anhangabaú e que fo-

ram responsáveis pela redefinição de seu caráter.

Ulhôa Cintra ingressou na Diretoria de Obras logo após sua graduação pela Escola 

Politécnica em 1911. Durante os anos 20 foi o principal responsável pelas iniciativas urba-

nísticas municipais através da elaboração de diversos planos. Baseado na metodologia do 

urbanista francês Eugène Hénard, formulou um esquema teórico ideal da estrutura viária 

de São Paulo identificando em sua configuração um sistema rádio-concêntrico. Esse esque-

ma serviu de base para a proposição de novos eixos que complementariam a malha dentro 

da lógica identificada. Sobre essas premissas desenvolveu em 1922 a proposta de um “perí-

metro de irradiação” paulistano, avenida que contornaria a colina histórica ampliando os 

limites do centro e descongestionando suas vias.

O projeto da nova avenida foi aprovado pela Câmara, porém sua implantação inicial 

restringiu-se ao trecho próximo à Praça da Sé e à Ladeira do Carmo. Vendo a realização 

plena de seu projeto em risco, Cintra passou a divulgá-lo publicamente através de apresen-

tações e publicações em jornais e revistas. Em 1924, a prefeitura montou uma comissão para 

avaliar o conjunto de propostas que estavam em discussão naquele momento. Ali, Cintra 

encontraria um importante aliado.

Graduado pela Escola Politécnica em 1917, Francisco Prestes Maia fazia parte do qua-

dro da Secretaria Estadual de Agricultura, Comércio e Obras Públicas desde 1918. Sua ma-

neira de pensar a cidade coincidia com a de Ulhôa Cintra e imediatamente iniciariam uma 

profícua colaboração. Entre o final de 1924 e meados de 1926, publicaram no Boletim do 

Instituto de Engenharia, uma série de artigos que, como um todo, configuravam um plano 

abrangente de intervenções; um esboço do plano que apresentariam poucos anos depois.

“A dupla de engenheiros paulistanos traçava, naquele momento, o ‘diagrama lógico’ 

que se afirmaria em São Paulo. Sua construção teórica radial-perimetral - identifi-

cando, selecionando e exacerbando as características estruturais presentes no quadro 

Fig.181
Desenho esquemático do Plano 
de Avenidas indicando as ligações, 
existentes e propostas, entre o 
Centro Velho e sua “zona principal 
de expansão”.
[CAMPOS NETO, 1999. p.382.]

Fig.182
Esquema do sistema proposto 
no Plano de Avenidas para a cir-
culação na área central, com o 
Perímetro de Irradiação, em preto, 
superposto ao “Sistema Y”. O vale 
do Anhangabaú ocupa o centro do 
quadrado.
[CAMPOS NETO, 1999. p.388.]

Fig.183
Esquema teórico de São Paulo 
elaborado por Prestes Maia. Foi 
destacado em preto o “Sistema Y”.
[TOLEDO, 1996. p.160.]
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urbano; amarrando-as num esquema coerente e integrado; reconhecendo e investindo 

no potencial indutivo que tal amarração lógica poderia ter para o processo de transfor-

mação e expansão da cidade; fixando, em suma, com tinta indelével, as linhas mestras 

que orientariam o crescimento urbano - estava fadada a assumir papel crucial no fu-

turo desenvolvimento de São Paulo.”22

Durante a gestão de Pires do Rio na prefeitura, de 1926 a 1930, essas idéias foram for-

malmente sintetizadas. Prestes Maia foi então o responsável pelo desenvolvimento do “pla-

no geral” da cidade.

Esse momento é particularmente importante para a história do urbanismo em São 

Paulo. É nesse período que se dá uma inversão do discurso adotado pelas instâncias pú-

blicas de planejamento. Com a aposentadoria, em 1926, de Victor da Silva Freire (depois 

de permanecer por quase 27 anos no cargo municipal de Diretor de Obras), encerrava-se 

simbolicamente o ciclo de configuração da “capital do café”, dando lugar a um novo grupo 

que teria como missão a estruturação da “metrópole da era industrial”.23

O “Plano de Avenidas” foi oficialmente apresentado em maio de 1930 e poucos meses 

depois receberia o prêmio máximo no IV Congresso Panamericano de Arquitetura, rea-

lizado no Rio de Janeiro. O estudo continha um conjunto de propostas abrangente que 

abarcava diversos aspectos de estruturação da cidade, mas seu título evidencia o caráter 

predominante do projeto. Com a revolução de outubro de 1930, Pires do Rio foi deposto e a 

Câmara dissolvida. Alguns anos se passariam antes que essas idéias fossem retomadas.

O Vale do Anhangabaú era um dos pontos chave do “Plano de Avenidas”. O modo como 

ele foi concebido em relação ao conjunto de propostas é o que se pretende discutir.

A importância do vale dentro do plano se manifesta em duas escalas distintas. A primei-

ra, mais abrangente, se dá no âmbito da estruturação viária norte-sul da cidade, através do 

“Sistema Y”. A segunda, mais pontual, se revela na configuração de um recinto monumental 

que criaria a nova “sala de visitas” da cidade.

22 CAMPOS NETO, 1999. p.256.

23 CAMPOS NETO, 1999. p.304.

Fig.184
Pormenor do Plano Geral dos 
Melhoramentos Centrais.
[TOLEDO, 1996. p.147.]
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O “Sistema Y”, como ficou conhecido, é o conjunto de três avenidas que realiza a ligação 

viária norte-sul da cidade. Em planta, seu desenho forma a figura de um “Y” invertido e seu 

ponto de confluência é justamente o Vale do Anhangabaú. No primeiro esquema teórico ela-

borado por Ulhôa Cintra, esse elemento já aparece delineado, embora as vias que o compõe 

não sejam as mesmas adotadas posteriormente. No esquema teórico de Prestes Maia, inclu-

ído no “Plano de Avenidas”, curiosamente ele não se destaca das demais vias que compõe a 

trama proposta. Provavelmente Prestes Maia quis preservar a integridade gráfica do diagra-

ma, omitindo a hierarquia de certos eixos e idealizando um sistema de planta circular.

Nesse esquema o centro histórico da cidade é representado como um quadrado em bran-

co, preservado do fluxo de veículos e acessível de todas as direções. Nos desenhos mais deta-

lhados que complementam o plano, aparece uma contradição conceitual que seria a respon-

sável pela gradual destruição da imagem monumental que ele próprio havia concebido para o 

vale. Ângelo Bucci24 identifica essa contradição em três instâncias, configurando três parado-

xos: de função (desmantelamento do “Sistema Y”), de denominação (parque x avenida) e de 

espaço (recinto x metrópole). Esses paradoxos derivam de uma contradição estrutural que é a 

criação do “Sistema Y” e sua negação justamente em seu ponto nodal que é o vale.

O funcionamento do sistema de deslocamentos na concepção de Prestes Maia assumia 

como premissa que o destino da grande maioria das viagens conduzidas pelas radiais era o 

centro, e que o fluxo de travessia ou de passagem seria secundário. Essa suposição era incor-

reta já naquele momento e com a expansão da cidade, o fluxo de passagem só fez aumentar, 

transformando o “Y” em um sistema diametral e não radial. Se o objetivo era transpor o 

centro, era muito mais conveniente seguir pelas avenidas do “Y”, na cota baixa da cidade 

através de fundos de vales, do que ingressar no “perímetro de irradiação”, na cota alta da 

cidade, contornar uma parte do centro para logo depois retornar ao sistema.

Esta contradição eliminou a possibilidade de construir no vale o recinto monumental 

pretendido por Prestes Maia. Belas perspectivas aquareladas ilustram as espacialidade e o 

caráter dos edifícios que deveriam se implantar na nova “sala de visitas” da cidade. Três no-

vos viadutos seriam construídos, dois arrematando as extremidades norte e sul do recinto e 

um substituindo o antigo Chá, configurando um composição simétrica. O paço municipal 

24 BUCCI, 1998.

Fig.185
Pormenor do Plano Geral dos 
Melhoramentos Centrais com o 
“Sistema Y” assinalado.
[TOLEDO, 1996. p.147.]

Fig.186
O Parque Anhangabaú segundo 
Prestes Maia. O recinto é fechado 
em seus extremos norte e sul por 
edifícios associados a novos via-
dutos.
[TOLEDO, 1996. p.147.]
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Fig.187
Perspectiva da proposta para o vale 
onde se destacam um novo Viadu-
to do Chá, o conjunto de edifícios 
que baliza o recinto lateralmente e 
a torre do Paço Municipal ao fundo
[TOLEDO, 1996. p.180.]

Fig.188
Corte longitudinal do Viaduto São 
Francisco associado à torre do Paço 
Municipal. 
[TOLEDO, 1996. p.147.]

Fig.189
Elevação do Paço Municipal e 
do Viaduto São Francisco, com 
a chegada das duas avenidas que 
compõem o “Y”.
[TOLEDO, 1996. p.147.]

Fig.190
Perspectiva de uma galeria de 
pedestres no interior de um dos 
viadutos propostos. Embora a pre-
sença do Teatro Municipal sugira a 
localização do Viaduto do Chá, esta 
solução era proposta para o Viadu-
to São Francisco.
[CAMPOS NETO, 1999. p.394.]
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Fig.191
“Planta geral dos melhoramentos 
centrais”, de 1945. O “Sistema Y” 
já está claramente configurado e 
o Perímetro de Irradiação ganhou 
nova solução.
[TOLEDO, 1996. p.151.]
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seria instalado no interior de uma torre junto ao Viaduto São Francisco. Rotatórias e jardins 

diluiriam a avenida no fundo do vale. Os novos edifícios seriam similares aos palácios cons-

truídos por Samuel das Neves para o Conde Prates.

Embora ilusória, a imagem criada por Prestes Maia apresentava uma interessante ex-

perimentação com os níveis de cidade que circundam o Anhangabaú. Os viadutos possu-

íam tabuleiros duplos com sistemas de transporte no interior de suas estruturas; um tú-

nel, extensão do novo Viaduto Sta. Efigênia, perfuraria a base da colina até sair no Vale do 

Tamanduateí, na estrela viária proposta próxima à Rua 25 de Março; os edifícios teriam 

sempre mais de um nível térreo.

Alguns anos depois, no papel de prefeito da cidade, Maia teve a oportunidade de exe-

cutar algumas de suas propostas. Novos projetos foram feitos e novas imagens tomariam 

conta do Anhangabaú.

O Anhangabaú construído: Prestes Maia prefeito [1938-1945]

Oito anos após a publicação do Plano de Avenidas, Prestes Maia foi nomeado prefeito da 

cidade, exercendo o cargo de maio de 1938 a novembro de 1945. Durante os sete anos e meio 

à frente do município, executou um conjunto de obras dentro do espírito do plano. O mode-

lo se impôs e ditou a orientação das obras realizadas por boa parte das gestões posteriores.

Nesse momento a contradição presente no plano original, em relação ao Anhangabaú, é 

superada através do abandono da idéia de parque ou de recinto fechado que havia se pensado 

para o local. O Anhangabaú agora se assumia como coração do “Y” e seu caráter de passagem 

se expressava claramente através da implantação de uma grande avenida no fundo do vale. 

Não há mais jardins nem rotatórias. Há apenas canteiros e ilhas de separação do tráfego.

O próprio perímetro do recinto é totalmente reformulado nesse momento. Se no 

“Plano de Avenidas” ele era delimitado pelos viadutos São Francisco e Novo Sta. Efigênia, 

agora seu extremo sul era o perímetro de irradiação, com a criação da Praça da Bandeira e a 

construção do Viaduto Jacareí, e o seu extremo norte se diluía com a anexação da praça dos 

Correios e o seu prolongamento sob o Viaduto Sta Efigênia.
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Fig.192
Foto aérea do centro da cidade. 
Com a construção do Perímetro de 
Irradiação junto à Praça da Bandei-
ra, esta tornou-se um grande vazio 
que se incorporou ao recinto do 
Anhangabaú.
[TOLEDO, 1996. p.129.]

Fig.193
Fotografia que integrava a publi-
cação “Os melhoramentos de São 
Paulo”, que divulgava as realizações 
do prefeito Prestes Maia. O Viaduto 
Jacareí criou um novo nível para 
a cidade, que só seria plenamente 
incorporado anos depois pelos 
novos edifícios.
[MAIA, 1945. fig.180.]

Fig.194
Vista do Viaduto Jacareí para o 
Anhangabaú.
[TOLEDO, 1996. p.131.]
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Fig.195
Setor norte do Parque Anhangabaú 
limitado pelos fundos do edifício 
da Delegacia Fiscal.
[MAIA, 1945.]

Fig.196
Praça do Correio com a Delegacia 
Fiscal ao fundo.
[MAIA, 1945. fig.40.]

Fig.197
Tráfego de veículos contornando a 
Delegacia Fiscal.

[MAIA, 1945. fig.51.]

Fig.198
Após a demolição da Delegacia 
Fiscal, a avenida prolongou-se para 
norte estabelecendo a travessia 
norte-sul pelo centro através de 
uma avenida de alta capacidade.
[TOLEDO, 1996. p.163.]

Fig.199
Viaduto do Chá e o vazio criado 
na região do Piques (Praça da 
Bandeira)
[TOLEDO, 1996. p.207.]

Fig.200
Os edifícios e a avenida expressam 
o novo caráter do Anhangabaú.
[MAIA, 1945. fig.50.]

Fig.201
Modelo tridimensional do Vale do 
Anhangabaú com a proposta, mais 
uma vez, de construção do Paço 
Municipal na Praça da Bandeira. 
Sua torre arrematava o eixo visual 
do vale no seu setor sul.
[MAIA, 1945.]
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A monumentalidade e a imponência da imagem anteriormente proposta não seria to-

talmente abandonada. O Paço Municipal deveria ser implantado junto à praça da Bandeira 

e seria o arremate sul desse grande vazio. Um concurso de projetos foi realizado em 1940 

e vencido pelo escritório de Ramos de Azevedo. A proposta vencedora previa a construção 

de uma altíssima torre. Maquetes feitas pelo próprio Prestes Maia incorporavam a idéia da 

torre, acrescentando a sugestão de outros edifícios importantes junto às encostas do vale. 

Alguns deles seriam construídos.

O Anhangabaú no “Anteprojeto” [1956]

Com a imposição do modelo rodoviarista de estruturação da cidade e a falta de inves-

timentos em sistemas de transportes públicos de alta capacidade, a questão da mobilida-

de foi se tornando um problema cada vez mais grave. Em 1955, o então prefeito Juvenal 

Lino de Mattos decidiu criar uma comissão multidisciplinar para tratar do tema. Presidida 

por Prestes Maia, a “Comissão do Metropolitano” contava ainda com os engenheiros 

Lauro de barros Siciliano, Luiz Berrini Jr., Antonio de Voci, Renato do Rego Barros e José 

Vicente Vicari. Seu relatório final, o “Anteprojeto de um Sistema de Transporte Rápido 

Metropolitano” foi entregue em julho de 1956.25

Embora o objetivo principal fosse estruturar uma proposta para um sistema de metrô 

e seus desdobramentos, o trabalho da comissão manteve um enfoque marcante sobre a 

complementação do sistema de avenidas e vias expressas da cidade. Na verdade, poderíamos 

dizer que este é o assunto mais desenvolvido do trabalho.

“(...) o ‘Ante-Projeto’ envolve três etapas - melhoramento e racionalização dos trans-

portes; obras de urbanismo, especialmente obras viárias e por fim o metropolitano 

propriamente dito.

Dado o perfil da Comissão do Metropolitano e do próprio Prestes Maia, o segundo 

item é imediatamente detalhado.”26

25 MEYER, 1991. p.112.

26 MEYER, 1991. p.114.

Figs.202 e 203
Planta da área central e perspectiva 
que ilustrava a capa do “Ante-Pro-
jeto”.
[SÃO PAULO (Cidade) Prefeitura. 
Ante-Projeto de um Sistema de 
Transporte Rápido Metropolitano. 
São Paulo, 1956.]
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No universo do “Anteprojeto”, o Anhangabaú preserva seu caráter de grande artéria 

viária, com o fundo de seu vale ocupado integralmente pela avenida. As mudanças que apa-

recem sugeridas nesse estudo ocorrem em dois aspectos: um visível; o outro não.

Do ponto de vista da funcionalidade, a mudança proposta para o vale se daria em seu 

subsolo, com a passagem de uma linha de metrô e a implantação de uma estação junto ao 

Largo de São Bento, sob o Viaduto Sta. Efigênia. O grande fluxo de pedestres seria mediado 

por novos edifícios através dos quais se realizaria a articulação entre os níveis da cidade. A 

espacialidade do vale não sofreria, por este motivo, qualquer alteração.

A outra mudança observada neste trabalho se revela na linguagem escolhida para repre-

sentação das novas arquiteturas articuladas aos sistemas de locomoção.

“A arquitetura da cidade que Maia propõe nesse volume apresenta um novo modelo 

urbano em relação ao do Plano de Avenidas, 26 anos mais novo. Isto aparece não só no 

padrão de desenho escolhido para as ruas e viadutos, passeios e parques, como tam-

bém na arquitetura das edificações que integram o conjunto.

No Plano de Avenidas os edifícios projetados compunham um cenário homogêneo de 

monumentalidade acentuada, ligado a exemplos ecléticos de arquitetura em São Pau-

lo.

No Anteprojeto, os edifícios e as obras de infra-estrutura compõem um cenário moder-

no para a cidade, como uma roupa nova, sem mudar em essência seus compromissos 

anteriores.”27

Após abrir mão de seu parque, de sua “sala de visitas, Prestes Maia se rendia, no 

“Anteprojeto”, à linguagem moderna, ou ao menos à sua aparência, da arquitetura da cidade.

De suas intenções iniciais, nenhuma vingou. Ao optar pelo modelo de cidade do auto-

móvel, Prestes Maia abria mão, sem imaginá-lo, de todas as demais virtudes que defendia 

para São Paulo. O Anhangabaú por ele imaginado morreu aos poucos, atropelado dia e 

noite pelos carros em alta velocidade.

27 MUNIZ, Cristiane. A Cidade 

e os Trilhos: o Metrô de São Paulo 

como desenho urbano. São Paulo: 

FAUUSP, 2005 (dissertação de 

mestrado). p.121.

Fig.204
Perspectiva do Vale do Anhangabaú 
nas proximidades do Viaduto Santa 
Efigênia e Largo de São Bento, 
onde se localizaria uma estação do 
sistema proposto.
[SÃO PAULO (Cidade) Prefeitura. 
Ante-Projeto de um Sistema de 
Transporte Rápido Metropolitano. 
São Paulo, 1956.]
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Rino Levi e o centro

O arquiteto Rino Levi (1901-1965) foi um dos grandes protagonistas da arquitetura 

em São Paulo entre as décadas de 1930 e 1950. Sua contribuição para o desenvolvimento da 

arquitetura moderna na cidade foi imensa, tanto através de suas obras como de sua atuação 

política na organização e fundação do instituto de arquitetos.

Ao longo de sua carreira, pôde desenvolver alguns projetos para a área central da cidade, 

através dos quais deixou importante contribuição para a cultura arquitetônica referente a 

esse sítio.

“Em meados da década de 40, o centro de São Paulo, concluídas as avenidas do perí-

metro de irradiação de Prestes Maia, exalava um ar de cidade grande - européia para 

uns, norte-americana para outros - , que afastava o passado provinciano e colonial. A 

intensa verticalização era direcionada à construção da cidade moderna difundida pelo 

cinema com as imagens de Nova Iorque e outros grandes centros urbanos. Rino Levi, 

importante agente desse processo, busca, com seus projetos inseridos na região central 

da cidade, a instauração de uma urbanidade cosmopolita. Os projetos dialogavam com 

o traçado existente e com o gabarito legal, contribuindo para construção de um espaço 

público cuidadosamente oferecido à escala do pedestre, animado por marquises ilu-

minadas e outras gentilezas urbanas, que facilitavam encontros entre uma sessão de 

cinema e a ida a um restaurante.”28

Concurso para o novo Viaduto do Chá [1934/35]

Em 1934, as limitações impostas ao tráfego pelas reduzidas dimensões do viaduto origi-

nal, levaram a prefeitura a anunciar o edital de um “concurso de sugestões visando fixar as 

diretrizes para um projeto definitivo”.29 No ano seguinte foi realizado um segundo concurso 

para a escolha de um projeto definitivo. Levi foi autor do projeto classificado em 2° lugar30 

neste concurso, vencido pelo arquiteto Elisário Bahiana31. Sua proposta, sob o pseudônimo 

“Onix”, apresentava uma reflexão abrangente que extrapolava muito os objetivos específicos 

28 ANELLI, Renato. A cidade 

Moderna. Apud Rino Levi: 

arquitetura e cidade. São Paulo: 

Romano Guerra, 2001. p.221.

29 SEGAWA, Hugo. Rino Levi e a 

arquitetura moderna: a proposta 

para o viaduto do Chá. Revista 

Projeto n. 111, jun. 1988. p.121.

30 A equipe era composta pelo 

arquiteto Rino Levi e pelos 

engenheiros Humberto Nobre 

Mendes e Joseph Grabenweger.

31 Ver o projeto neste mesmo 

capítulo.

Fig.205
Perspectiva do Vale do Anhanga-
baú apresentada ao concurso.
[ANELLI, Renato; GUERRA, Abi-
lio; KON, Nelson. Rino Levi: arqui-
tetura e cidade. São Paulo: Romano 
Guerra, 2001. p.68.]

Fig.206
Esquema viário com a sugestão de 
um circuito composto de avenidas 
e túneis sob a colina histórica. Um 
dos túneis teria uma saída junto ao 
novo viaduto.
[ANELLI, 2001. p.70.]

Fig.207
Elevação do viaduto proposto.
[ANELLI, 2001. p.71.]
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de construção do viaduto. A proposta considerava a articulação dessa obra a novos circuitos 

viários propostos, coerentes com a lógica do “Plano de Avenidas”. Realiza esquemas teóricos 

de circulação comparando o “systema actual” com um “systema racional” de viação, no qual 

incorpora o “Perímetro de Irradiação” e sua proposta de um “anel contornando a parte mais 

central da cidade, parte na superfície e parte subterrâneo”. Além do anteriormente proposto 

túnel sob o Largo São Bento, Levi propunha outro túnel ligando a várzea do Tamanduateí e 

Vale do Anhangabaú, passando sob a Praça da Sé, Largo São Francisco e Praça do Patriarca 

(onde se conectaria com o novo viaduto). Conexões verticais fariam a ligação para pedestres 

entre os sistemas de transporte público no nível do túnel os principais “núcleos de irradia-

ção” no nível da cidade alta. O princípio desta proposta é o mesmo utilizado na proposta de 

túneis sob a colina histórica elaborado em 1914.32

Em seu projeto, o recinto do Anhangabaú ainda é aquele proposto por Bouvard, como 

revela a perspectiva “vista de pássaro” apresentada no concurso. Levi ainda não havia perce-

bido o impacto que o “Plano de Avenidas” teria sobre aquele lugar.

“No local em que deverá ser erigido o novo viaduto do Chá apresenta-se o vale do 

Anhangabaú como um dos pontos mais cenográficos da cidade. Nitidamente indivi-

dualizado por agrestes desníveis, exuberante vegetação moldada em modernos ajardi-

namentos, possuindo, localizados nas elevações, edifícios significativos pelo seu destino 

e arquitetura, apresenta principalmente duas características ambientais: a harmônica 

grandiosidade da obra humana e da natureza, e a graciosa e colorida vivacidade do con-

junto.”33

O arremate do viaduto junto à Praça do Patriarca era feito por uma “Estação dupla, na 

superfície e subterrânea, de auto-omnibus e bondes, com abrigos”. Essa estação constituía 

uma grande conexão pública de pedestres entre os dois níveis da cidade e poderia ser consi-

derada precursora da Galeria Prestes Maia, implantada anos depois naquele mesmo local.

O viaduto propriamente dito caracterizava-se pela horizontalidade de sua elegante e es-

belta estrutura de concreto armado, dividida em três vãos com vigas levemente arqueadas. A 

32 Ver o projeto no início deste 

capítulo.

33 LEVI, Rino. Justificação 

arquitetônica. (agosto de 1935). 

Revista Projeto n. 111, jun. 1988. 

p.122.

Fig.208
Perspectiva do encontro do viaduto 
com a encosta do vale junto à Praça 
do Patriarca.
[ANELLI, 2001. p.71.]

Fig.209
Perspectiva de um trecho do 
módulo central da estrutura do 
viaduto.
[ANELLI, 2001. p.71.]

Fig.210
Perspectiva do vale com o viaduto 
proposto.
[ANELLI, 2001. p.69.]
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Fig.211
Prancha com os desenhos da es-
tação proposta em uma das extre-
midades do viaduto. Os bondes 
acessavam o nível do vale através 
da avenida e do túnel sugerido. Um 
conjunto de escadas estabelecia a 
comunicação deste nível com o da 
Praça do Patriarca. 
[ANELLI, 2001. p.70.]

Fig.212 e 213
Plantas do viaduto.
[SEGAWA, Hugo. Rino Levi e a ar-
quitetura moderna: a proposta para 
o viaduto do Chá. Revista Projeto n. 
111, jun. 1988. p.123.]

Fig.214
Prancha com desenhos do sistema 
estrutural do viaduto proposto.
[ANELLI, 2001. p.71.]
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preocupação era a de não interromper a continuidade visual do vale, bipartindo seu recinto.

“Para não sacrificar a visão panorâmica do parque seria necessário que o viaduto se 

reduzisse a uma linha ligando as duas colinas centrais.”34

Sob seus dois extremos, programas eram localizados de modo a dar sentido aos dois 

níveis que o viaduto articulava. A obra seria realizada em duas etapas, dividindo o novo 

viaduto longitudinalmente. Terminada a primeira fase, seria demolido o viaduto original e 

executada a segunda metade. Desse modo, o novo viaduto permaneceria como o prolonga-

mento natural das ruas Barão de Itapetininga e Direita.

IAPI [1939]

Em 1939, Rino Levi é contratado pelo IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários, para elaborar um projeto de aproveitamento da área junto ao Largo São Bento 

localizada sobre o túnel proposto por Prestes Maia. O empreendimento deveria constituir 

fonte de renda para o instituto ao criar áreas comerciais e de escritórios para locação. O 

instituto arcaria com a construção da passagem em troca da concessão de uso do terreno, 

de era de propriedade municipal.35 Várias versões desse estudo podem ser encontradas nos 

arquivos do arquiteto, mas há dois aspectos distintos, presentes em todas elas, que merecem 

um olhar mais atento: um diz respeito à configuração do edifício; o outro às intervenções 

previstas no sistema viário.

Em todas as versões do projeto elaboradas, o edifício era setorizado verticalmente da 

seguinte maneira: um embasamento, localizado entre os níveis da Rua Anhangabahú e do 

Largo São Bento, abrigava além da passagem subterrânea, dois níveis de garagens e algumas 

lojas junto ao túnel; um conjunto de galerias compostas de loja e sobreloja, no nível do lar-

go, oferecia espaço para estabelecimentos comerciais e de serviços; as áreas para escritórios 

eram resolvidas no interior de três torres de quinze pavimentos cada, implantadas perpen-

dicularmente ao túnel. A arquitetura do conjunto era ainda bastante tímida, mas procurava 

explorar as potencialidades do sítio. Havia claramente a configuração de dois térreos, e uma 

34 LEVI, Rino. Justificação 

arquitetônica. (agosto de 1935). 

Revista Projeto n. 111, jun. 1988. 

p.123.

35 MUNIZ, 2005. p.91.

Fig.215
Prancha com proposições para o 
sistema viário que acompanhava o 
projeto do conjunto comercial para 
o IAPI. A construção do túnel São 
Bento era associada a uma série de 
passagens de nível e outras inter-
venções.
Notar no canto inferior esquerdo 
as seções previstas para a Avenida 
Anhangabaú e Tiradentes.
[Biblioteca FAUUSP]
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tentativa de explicitar essa topografia.

“Levi procurou evitar a usual aridez dos espaços anexos a túneis e viadutos, incorpo-

rando no programa do edifício usos que poderiam conferir certa urbanidade a essa 

situação: os níveis do Vale do Anhangabaú e do Largo São Bento são ocupados por 

lojas e os dois andares intermediários são destinados a estacionamento. (...) as gigan-

tescas colunas na entrada do túnel acentuam a verticalidade do desnível entre o largo 

e o vale.”36

A proposta previa ainda a remodelação do Largo São Bento, com a construção de um 

nível de garagens sobre a passagem inferior, uma grande entrada de luz de planta circular 

e dois conjuntos de escadas, possivelmente para possibilitar a transferência de passageiros 

entre as linhas de transporte público nos diferentes níveis. O Largo propriamente dito rece-

beria o acesso às garagens e uma parada abrigada.

No âmbito do sistema viário, o projeto incorporava propostas existentes, mas adicio-

nava novos elementos. Dois eixos eram trabalhados: o eixo Parque D. Pedro >Túnel > São 

João e o eixo Anhangabaú > Tiradentes.

O Primeiro realizava a conexão Leste-Oeste partindo de uma rotatória semelhante à 

“Praça da Estrela” proposta por Maia no pé da Ladeira General Carneiro, seguindo pelo tú-

nel sob a colina histórica, cruzando a Rua Anhangabaú e subindo pela Rua Capitão Salomão 

até atingir a Av. São João junto ao Largo Paissandu.

A solução para o eixo Norte-Sul propunha o entrincheiramento das faixas centrais da 

Rua Anhangabaú criando uma hierarquia nessa via que facilitaria os cruzamentos sem limitar 

a fluidez do trânsito de passagem. No desenho de Rino Levi esta disposição se iniciaria junto 

ao cruzamento com a São João e prosseguiria em direção à Av. Tiradentes. É fácil imaginar 

seu prolongamento por todo o vale. O Anhangabaú já não era mais visto como o recinto fe-

chado de Bouvard, mas como a grande avenida de Prestes Maia. O desenho viário proposto 

resolvia as duas escalas de circulação, a local e a expressa, sem prejuízo de nenhuma.

36 ANELLI, 2001. p.110.

Fig.216
Pormenor da planta anterior.
A solução sugerida para a Avenida 
Anhangabaú consistia no rebai-
xamento em trincheira das faixas 
centrais, que receberiam o tráfego 
de passagem e liberariam as faixas 
laterais para o fluxo local.
[Biblioteca FAUUSP]
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Figs.217, 218 e 219
Perspectivas das soluções estu-
dadas: vista da avenida, vista do 
interior do túnel e vista aérea.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.220
Corte longitudinal pelo túnel São 
Bento e conjunto comercial.
[Biblioteca FAUUSP]
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Figs.221, 222 e 223
Planta do nível do vale, com a 
passagem do túnel; planta do nível 
do Largo de São Bento, com lojas 
e galerias comerciais; planta do 
pavimento tipo das torres de es-
critórios.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.224
Prancha de desenhos da garagem 
subterrânea prevista entre o nível 
do Largo São Bento e o do túnel. 
Eram propostos dois conjuntos de 
escadas que criariam uma circula-
ção vertical pública para transbor-
do entre sistemas de transporte.
[Biblioteca FAUUSP]
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O problema do estacionamento [anos 50]

Durante a década de 1950, Rino Levi, a partir de encomendas privadas para edifícios de 

garagens no Rio de Janeiro e em São Paulo, e da pesquisa desenvolvida no âmbito acadêmi-

co de suas aulas na FAUUSP, envolveu-se com o problema que o excesso de veículos estava 

gerando nos pontos centrais da cidade.

O otimismo com que era encarado nas décadas anteriores o enorme crescimento da 

cidade começava a se transformar em motivo de preocupação. O volume de automóveis 

circulando em São Paulo iniciava um processo de destruição de aspectos de sua urbanidade 

muito caros aos arquitetos. A asfixia que começava a ser identificada em algumas áreas do 

centro, representava um dos sintomas dos males que a cidade deveria procurar a enfrentar.

No projeto para a Garagem América (1952/58), Levi enfrentou um lote bastante irre-

gular, localizado entre a Rua Riachuelo e a Av. Anhangabaú (atual 23 de maio), próximo ao 

Largo São Francisco. A adequação do programa à geometria da planta forçou a adoção de 

um sistema convencional de circulação, com rampas laterais localizadas no trecho mais lar-

go do lote articulando os 15 pavimentos de estacionamento. O arquiteto não pôde utilizar 

disposições espaciais e de circulação mais investigativas como a das garagens polielicoidais 

que já havia estudado.

O desnível permitiu criar dois acessos, desnivelados em seis pavimentos, proporcio-

nando uma maior diversidade de percursos. Um volume saliente na fachada voltada para 

o fundo do vale, abriga a sala de manobristas e marca a posição do térreo superior (Rua 

Riachuelo), revelando e enfatizando a verticalidade da topografia. Os planos previstos de fe-

chamento das fachadas, utilizando brises metálicos, nunca foram construídos, prejudicando 

consideravelmente a relação entre o edifício e seu entorno.

Em conjunto com Roberto Cerqueira César e os estudantes de sua disciplina na FAUUSP 

durante os anos de 1955/56, Rino Levi elaborou uma proposta urbana para a região central 

de São Paulo tendo como principais elementos de projeto o sistema viário e a localização 

de novos estacionamentos. Partindo dos mesmos pressupostos de Prestes Maia, o trabalho 

apresentado não ofereceria qualquer contribuição além da de consolidar a hegemonia do 

automóvel sobre qualquer outro meio de estruturação urbana.

Fig.225
Esquemas desenvolvidos durante 
o estudo de localização de novas 
garagens na área central
[ANELLI, 2001. p.222.]

Fig.226
Praça da Bandeira sendo utilizada 
para estacionamento de veículos.
Fotografia do início dos anos 50.
[ANELLI, 2001. p.221.]
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Fig.227
Esquema de localização da Gara-
gem América.
[ANELLI, 2001. p.224.]

Fig.228
Desenhos da Garagem América
[ANELLI, 2001. p.194.]

.229
Fotografia da Garagem América 
construída sem o sistema de fecha-
mento previsto.
[ANELLI, 2001. p.195.]

Fig.230
Desenhos do projeto da Garagem 
Copacabana, no Rio de Janeiro 
(1956), em que era utilizado o 
sistema polielicoidal desenvolvido 
pelo escritório de Rino Levi.
[ANELLI, 2001. p.194.]
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O novo Viaduto do Chá [1935]

Com o aumento do volume de tráfego que demandava a travessia do vale através do 

Viaduto do Chá, a partir dos anos 30 as dimensões da antiga estrutura passaram a ser enca-

radas como uma limitação problemática para a cidade e sua substituição passou a ser con-

siderada em termos concretos. Em 1934 e 1935, durante a administração do prefeito Fábio 

Prado (1934-1938), foram promovidos dois concursos públicos de projetos para resolver o 

“problema da ligação das duas colinas separadas pelo vale do Anhangabaú”37; o primeiro, 

um concurso de sugestão de diretrizes; o segundo, para escolha do projeto definitivo.

O autor da proposta vencedora foi o engenheiro-arquiteto Elisário Antônio da Cunha 

Bahiana (1891-1980), formado no Rio de Janeiro pela Escola Nacional de Belas Artes em 

1920 e radicado em São Paulo a partir de 193038. Bahiana era o arquiteto responsável pelos 

projetos da Sociedade Comercial e Construtora, tendo realizado em 1929 dois edifícios de 

porte no centro paulistano, o Pirapitinguy (demolido) e o Saldanha Marinho39. O primeiro 

lugar obtido no concurso representava a possibilidade de construir a obra mais importante 

de sua carreira até aquele momento40.

O viaduto proposto por Bahiana tinha 25 metros de largura, dimensão aproximada-

mente duas vezes maior que a do antigo, e se constituía de uma estrutura de concreto ar-

mado com arco central de 64 metros de vão arrematado por dois grandes pilares contínuos 

com aproximadamente 4 metros de largura e 25 metros de comprimento, posicionados 

sobre os taludes de transição do nível da avenida central para as vias laterais. Dois vãos 

secundários, de 17,50 metros, abriam caminho para a passagem dessas ruas, Formosa e sua 

oposta. Os pontos de apoio eram marcados pela elevação de quatro torres monumentais, 

não construídas, que assumiriam as funções de iluminação e de suporte da rede aérea de 

cabos para os bondes elétricos.

Nas duas extremidades, tirando partido dos desníveis da cidade, foram propostos edifí-

cios, prolongamentos do viaduto, que deveriam abrigar programas públicos diversos. Não 

era sugerida explicitamente, no projeto inicial, a utilização desses espaços como conexão 

pública para pedestres. Esta diretriz deve ter sido adotada no seu desenvolvimento, a partir 

37 Trecho do título do edital do 

primeiro concurso, realizado 

em novembro de 1934. Apud 

SEGAWA, Hugo. Rino Levi e a 

arquitetura moderna: a proposta 

para o viaduto do Chá. Revista 

Projeto n. 111, jun. 1988. p.121.

38 SEGAWA, Hugo. Elisário 

Bahiana e a arquitetura art deco. 

Revista Projeto n. 67, set. 1984. 

p.22.

39 Localizado na Rua Líbero 

Badaró, junto ao Largo de São 

Francisco, abriga atualmente a 

Secretaria Estadual de Segurança 

Pública

40 Bahiana havia obtido 

anteriormente o 2° lugar em três 

concursos importantes: para o 

Pavilhão do Brasil na Exposição 

de Nova Iorque (1925), para 

o Estádio do Clube de Regatas 

do Flamengo (1925), e para a 

Embaixada Argentina no Rio de 

Janeiro (1928), este último vencido 

por Lúcio Costa. SEGAWA, Hugo. 

Elisário Bahiana e a arquitetura 

art deco. Revista Projeto n. 67, set. 

1984. p.22.

Fig.231
Perspectiva geral do projeto.
[Biblioteca FAUUSP]
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da repercussão da proposta de Rino Levi, classificada em 2° lugar no concurso. Durante esse 

desenvolvimento, a extremidade leste alcançaria enorme riqueza espacial ao prolongar o 

salão inicialmente proposto até o centro da Praça do Patriarca, passando sob a Rua Líbero 

Badaró, criando uma galeria pública de pedestres que associava a função de travessia a ser-

viços públicos e de lazer. A construção do viaduto iniciou-se em 1936 e em 18 de abril de 

1938 foi inaugurada pelo novo prefeito, Francisco Prestes Maia. A galeria junto à praça do 

Patriarca receberia o nome do prefeito e seria inaugurada alguns anos depois, entre 1940 e 

1941. Em 1955, devido à importância dessa ligação, foram ali instalados dois conjuntos de 

escadas rolantes.41

A posição do novo viaduto foi determinada pela premissa de não interferir na estrutura 

antiga até a conclusão das obras42. Isto determinou uma implantação significativamente di-

ferente da anterior. Se antes o viaduto se colocava como o prolongamento natural das ruas 

Direita e Barão de Itapetininga, agora a relação deveria se estabelecer com as praças que ar-

rematavam seus extremos. Para isso, ambas tiveram de ser remodeladas. A Praça Ramos de 

Azevedo, junto ao Teatro Municipal, teve sua largura reduzida e passou a contar com uma 

nova fachada construída, fachada esta que nunca foi muito bem incorporada à vida daquele 

espaço. A praça do Patriarca foi totalmente transformada, com a presença da cobertura so-

bre a saída superior da galeria, um novo desenho viário e de pavimentação.

A principal diferença entre os dois viadutos, distinção que representa um salto im-

portante entre um e outro, reside na articulação dos níveis que aquele recinto apresenta. 

Enquanto o Chá de Jules Martin realizava uma conexão exclusivamente horizontal, entre 

duas partes da cidade alta, o de Bahiana incorporou os novos térreos que haviam sido cria-

dos, promovendo percursos horizontais e principalmente verticais.

O prestígio alcançado por Bahiana após o projeto do Viaduto do Chá lhe renderia um 

conjunto de encomendas de projetos que, tivessem sido todos construídos, teriam constituído 

um corpo mais presente até que o dos edifícios construídos pelos Neves alguns anos antes.43

41 RICCA JR., Jorge. Anhangabaú: 

construção e memória. São Paulo: 

FAUUSP, 2003 (Dissertação de 

Mestrado). p.209.

42 Diferente da proposta de Rino 

Levi, que previa a construção 

de metade da estrutura nova, 

demolição da antiga e conclusão da 

obra em seu lugar.

43 O arquiteto construiu o Edifício 

João Bricola, em frente ao Teatro 

Municipal (antigo Mappin), 

planejou um novo traçado para 

o Parque Anhangabaú, projetou 

a ampliação do Hotel Esplanada 

(local onde foi construído o 

Edifício CBI Esplanada, de Lucjan 

Korngold), o Edifício Conde Prates 

(que substituiria o Palacete Prates; 

foi posteriormente construído por 

Alfredo Mathias segundo projeto 

de Giancarlo Palanti) e foi o 2° 

colocado no concurso para a sede 

do Grupo Matarazzo (vencido 

por Marcello Piacentini, abriga 

atualmente a sede da prefeitura). 

SEGAWA, Hugo. Elisário Bahiana 

e a arquitetura art deco. Revista 

Projeto n. 67, set. 1984. p.22.

Fig.233
Perspectiva a partir da Praça do 
Patriarca.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.234
Detalhamento das torres não 
construídas.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.235
Perspectiva a partir do vale.
[Biblioteca FAUUSP]
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Fig.236
Plantas do viaduto.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.237
Corte transversal pelo meio do vão 
central.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.238
Corte transversal junto ao extremo 
leste do viaduto olhando para a 
Praça do Patriarca.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.239
Elevação geral.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.240
Corte longitudinal. O viaduto se 
prolonga atraves dos edifícios po-
sicionados em suas extremidades. 
Notar que ainda não havia sido 
prevista a Galeria Prestes Maia.
[Biblioteca FAUUSP]
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Fig.241
Vista aérea do novo Chá.
Hans Gunter Flieg, 1950.
[IMS, 2004. p. 196.]

Fig.242
O novo viaduto a partir do Teatro 
Municipal.
[TOLEDO, 1989. p.195.]

Fig.243
Vista a partir do centro do vale.
Cromocart G. W., final do anos 40.
[GERODETTI, 1999. p79.]

Fig.244
Vista a partir da Rua Formosa.
Theodor Preising, anos 40.
[GERODETTI, 1999. p78.]

Fig.245
Projeto da Galeria Prestes Maia, 
com data de 1940.
[Biblioteca FAUUSP]
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