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O automóvel e o Anhangabaú

No capítulo anterior buscou-se mostrar como, a partir da segunda metade da década 

de 1920, o Vale do Anhangabaú deixou de ser o lugar de representação da “capital do café” 

e passou a ostentar os símbolos da “metrópole industrial”. Esse processo transformou o 

espaço do vale em um local de passagem, incorporando os novos instrumentos de urbani-

zação da cidade: a avenida e o arranha-céu. A supremacia do rodoviarismo como modelo 

de estruturação e o acelerado ritmo de expansão econômica e populacional experimenta-

dos, levariam rapidamente a um esgotamento da malha instalada, provocando colossais 

congestionamentos e sérios problemas ligados à ineficiência operacional do sistema viário. 

A organização dos sistemas de transportes, seguindo a lógica radial, havia transformado a 

região central em um grande nó articulador de transbordo e passagem de pedestres.

O páis, sob o regime militar,  vivia o chamado “milagre econômico”. A administra-

ção municipal tinha seu foco voltado para a resolução dos problemas do automóvel na 

cidade. Baseado nas premissas do PUB, o Departamento de Planejamento dos Sistemas de 

Transportes publicava, em 1973, o plano de Vias Expressas. Neste plano estava esboçada um 

malha futura de vias expressas abarcando toda a extensão da cidade e um plano qüinqüenal 

a ser executado ainda pela gestão do então prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz.

O Anhangabaú se transformara num ponto de confluência tanto de automóveis quan-

to de pedestres, que ali se convertiam em mortais inimigos. Acidentes, atropelamentos e 

confusões passaram a ser eventos cotidianos. Atravessar o vale a pé, a partir do final dos 

anos sessenta e anos setenta, havia se tornado mais difícil do que antes da inauguração do 

primeiro Viaduto do Chá. O vale representava o cenário desse conflito.

Evidentemente problemas dessa ordem não eram exclusividades paulistanas. As ques-

tões levantadas pela massificação do uso do automóvel particular eram debatidas em todas 

as grandes cidades do mundo. Muitas teorias seriam formuladas nesse contexto. Algumas 

foram refletidas em propostas locais. Uma breve apresentação desse momento se faz neces-

sária para melhor compreender algumas das idéias formuladas para o Anhangabaú durante 

esse período.
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Fig.246
Esquema com quadrícula de vias 
expressas sobreposta à malha viária 
da cidade.
[SÃO PAULO (Cidade) Prefeitura. 
Plano Urbanístico Básico de São 
Paulo / Relatório Sintético. São 
Paulo, 1969.]

Fig.247
Desenvolvimento do esquema 
anterior transformado em plano de 
um sistema de vias expressas.
[SÃO PAULO (Cidade) Departa-
mento de Planejamento dos Siste-
mas de Transporte. Vias Expressas. 
São Paulo, 1973.]

Figs.248 e 249
O Anhanangabaú nos anos 70. 
A travessia de pedestres havia se 
tornado um grave problema.
[Termo de referência do Concurso 
Anhangabaú, 1981]

Fig.250
Os calçadões surgiram para tentar 
amenizar o conflito entre pedes-
tres e automóveis nas ruas da área 
central.
[SÃO PAULO (Cidade) Prefeitura. 
São Paulo, a cidade, o habitante, 
a administração:1975-1979. São 
Paulo, 1979 (Relatório das ativida-
des desenvolvidas pela prefeitura 
de São Paulo durante a gestão do 
prefeito Olavo Egydio Setúbal).]

Figs.251 e 252
Fotografias do calçadão da Rua 
Barão de Itapetininga.
[SÃO PAULO (Cidade) Prefeitura, 
1979.]
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Os anos 50 e 60 na Europa

Um relato representativo da evolução do discurso do urbanismo durante a primeira 

metade do séc. XX pode ser construído através da leitura dos documentos produzidos pelos 

Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAM. Do primeiro congresso rea-

lizado em 1928 no castelo de La Sarraz, ao décimo e último, sediado em Dubrovnik no ano 

de 1956, diferentes grupos e idéias se sucederam na liderança desses encontros.

A classificação feita por Keneth Frampton, aceita por diversos autores, divide os CIAM 

em três fases: a primeira abarca os três encontros iniciais e foi liderada pelo grupo de arqui-

tetos germânicos ligados à “nova objetividade” (neue sachlichkeit), entre os quais se desta-

cavam as figuras de Ernst May e num segundo momento a de Walter Gropius. Politizados 

e radicais, a ênfase durantes esses encontros incidiu fundamentalmente sobre a habitação 

e questões como a padronização, a pré-fabricação, a unidade mínima e o uso racional do 

solo urbano.

A segunda fase abrange os encontros seguintes, em 1933 e 1937, até sua interrupção 

pela guerra. Durante este período a figura dominante foi a de Le Corbusier com Josep Lluis 

Sert em segundo plano. O grande tema abordado nesta fase foi o da “cidade funcional”. O 

relatório final do congresso de 1933 tornar-se-ia conhecido como a “Carta de Atenas”.

No período pós-guerra dos CIAM, a partir do VI encontro em 1947, o liberalismo po-

lítico predominante na Europa viria a se impor também nos congressos e uma pluralidade 

de idéias marcaria o início de um período conflituoso que levaria à extinção dos encontros 

após sua décima edição em 1956.

Durante os primeiros anos de reconstrução das cidades européias arrasadas pela guer-

ra, a “Carta de Atenas” serviu como guia de diretrizes sendo aplicada extensivamente. Os 

problemas gerados pelo esquematismo e pelo universalismo abstrato, encontrados nesse 

documento, levaram a um debate, explicitado no nono CIAM cujo tema era “habitat”, onde 

foram introduzidos pelas novas gerações de arquitetos termos como identidade, comuni-

dade e pertencimento (belonging). Ao invés de usos e zonas, a cidade passou a ser discutida 

através de conceitos como estruturação, crescimento e formas de associação.

Fig.253
Diagrama da complexidade das 
escalas de associação. Nas extre-
midades, assentamentos rurais; 
no centro, grandes aglomerações 
urbanas.
[SMITHSON, Peter e Alison. 
Urban Sructuring: studies of Alison 
and Peter Smithson. Londres: Stu-
dio Vista, 1967.]

Figs.254 e 256
Fotografias de Nigel Henderson 
utilizadas pelo arquitetos do Team 
X como exemplo de apropriação 
espontânea dos espaços públicos e 
ruas das cidades.
[SMITHSON, 1967.]

Fig.255
Croquis de um modo de estrutura-
ção urbana baseado na disposição 
de uma rede de edifícios interliga-
dos configurando ruas aéreas para 
pedestres e liberando o solo para o 
lazer e a circulação de veículos.
[SMITHSON, 1967.]
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“O grupo dos jovens identificava na cidade funcional uma concepção abstrata pouco 

condizente com as necessidades humanas essenciais e cujas aplicações já haviam se 

mostrado insatisfatórias para os resultados funcionais preconizados por seus idealiza-

dores. Em primeiro lugar, eles consideravam a concepção da cidade por funções discri-

minadas pobre e insuficiente para o tratamento da questão urbanística na sua comple-

xidade inerente. O modelo da Ville radieuse, proposto por Le Corbusier, mostrava-se 

abstrato não apenas por desconsiderar os habitantes dos espaços em sua dimensão 

individual e nas suas necessidades de expressão, mas também por fazer da cidade um 

objeto calculado a partir de uma equação analítica que anulava por completo as inter-

relações humanas criadas no processo de apropriação dos espaços”.1

O grupo formado para a organização do décimo e último congresso aglutinava os prin-

cipais nomes da geração de arquitetos que defendiam essa evolução conceitual. Incluindo, 

entre outros nomes, os britânicos Alison (1928-1993) e Peter Smithson (1923-2003), os 

holandeses Aldo van Eyck (1918-1998) e Jacob Bakema (1914-1981), o italiano Giancarlo 

de Carlo (1919-2005) e o “sueco-britânico” Ralph Erskine (1914-2005), esse grupo ficaria 

conhecido como o Team X.

É importante destacar que a posição desse grupo não é de rompimento em relação ao 

movimento moderno e sim de continuidade. Segundo Montaner,

“Para los miembros del Team 10, continuar con el proyecto de la arquitectura moderna 

significa dar un giro a las pretensiones universalistas y propositivas de los CIAM. Se 

trata de seguir en esta voluntad de proximidad al mundo de la ciencia, la tecnología y 

la producción, pero no definiendo grandes teorías o proyectando prototipos, sino imi-

tando el método experimental y científico que va analizando caso por caso”.2

Das propostas elaboradas pelos integrantes desse grupo, interessam aqui particular-

mente as do casal Smithson, pelas relações que podem se estabelecer com alguns dos proje-

tos que serão abordados adiante.

1 BARONE,Ana Claudia Castilho. 

Team 10 arquitetura como 

crítica. São Paulo: FAUUSP, 2000 

(Dissertação de Mestrado) p.51.

2 MONTANER, Josep Maria. 

Después del movimiento moderno: 

arquitectura de la segunda mitad del 

siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 

1993. p. 31.

Fig.257
Corte e planta do centro comercial 
e de serviços de Cumbernald New 
Town, projetado sob a direção L. 
Hugh Wilson a partir de 1956.
Uma gigantesca construção multi-
funcional agrega comércio, serviços 
e habitação sobre áreas de estacio-
namento e a rodovia de acesso.
[GALANTAY, Ervin Y. Nuevas 
ciudades. De la antigüedad a nues-
tros días. Barcelona: Gustavo Gili, 
1977.]

Fig.258
Centro urbano de Vallingby New 
Town, Suécia, projetado e constru-
ído durante a primeira metade da 
década de 1950.
Uma grande plataforma cobre a 
estação de trem, vias de acesso e 
estacionamentos criando um nível 
exclusivo para pedestres que con-
centra as atividades comerciais e de 
serviços.
[GALANTAY, 1977.]

Fig.259
Vista aérea do conjunto habitacio-
nal Park Hill, em Sheffield. Lynn e 
Smith, 1959-61.
[BANHAM, Reyner. The New Bru-
talism: ethic or aesthetic?. Londres: 
Architectural Press, 1966.]
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Foi principalmente através da participação em concursos públicos que os Smithson 

puderam expressar suas propostas para problemas como a habitação e a recuperação de 

centros urbanos. O projeto apresentado em 1958 ao concurso para reformulação da área 

central de Berlin (Berlin-Haupstadt) ilustra de maneira exemplar as propostas para a cidade 

defendidas por esses arquitetos. Uma rede ou uma teia de construções de dois pavimentos, 

sobreposta à malha urbana existente, configuraria um novo circuito para os pedestres, iso-

lado do tráfego de automóveis, e abrigaria no pavimento intermediário estabelecimentos 

comerciais, serviços e estacionamentos. Vazios e escadas rolantes fariam a conexão entre 

os níveis, que nunca perderiam o contato visual entre si. Novos edifícios se ligariam a essas 

estruturas estabelecendo pontos de acesso nos diversos níveis.

Note-se que não se trata de uma megaestrutura. O que estava proposto era um sistema 

aberto que não eliminaria a cidade antiga nem centralizaria todas as funções urbanas. A es-

sência da proposta era multiplicar os térreos da cidade possibilitando a separação de fluxos 

e otimizando os sistemas de mobilidade, motorizados ou não. A presença do automóvel 

não era encarada de modo negativo, pelo contrário. O automóvel particular e os sistemas de 

transporte de massa são vistos como agentes liberadores. O que buscavam era a expressão 

arquitetônica dessa situação. 

O fracasso do chamado urbanismo “funcionalista”, estruturado sobre a carta de Atenas, 

como resposta aos problemas da reconstrução e às demandas urbanas da Europa durante o 

pós-guerra, deve ter despertado uma espécie de frustração compartilhada por boa parte da 

geração de jovens arquitetos que surgia a partir da segunda metade dos anos 50 nos países 

centrais do continente, destacadamente França e Inglaterra.

Em oposição à rigidez e ao ímpeto de controle, presentes nas experiências anteriores, 

começaram a ser elaborados “planos urbanos” baseados na flexibilidade, mutabilidade, mo-

bilidade exacerbada e na indefinição de usos. Nomes como Yona Friedman (1923-)3, Cedric 

Price (1934-2003) e Archigram, produziram imagens impactantes e instigantes, que foram 

divulgadas mundo afora.

3 Friedman publica em 1959 

seu manifesto L’Architecture 

mobile: vers une cite congue par 

ses habitants. As ilustrações 

apresentavam imensas estruturas 

elevadas pairando sobre a cidade 

antiga dentro das quais as 

novas vias expressas e os novos 

programas das cidades iriam 

sendo alocados e re-alocados 

permanentemente. Cedric price 

propõe um grande edifício 

mutante destinado à diversão e 

ao entretenimento: o Fun Palace 

,em 1961. Archigram divulga nos 

primeiros anos da década de 60 

suas Instant cities, Plug-in cities e 

Walking cities.

Figs.260, 261 e 262
Desenhos do projeto apresentado 
por Alison e Peter Smithson e 
Sigmond para o concurso Berlin-
Haupstadt, 1958.
Um “edifício malha” era super-
posto à cidade antiga segregando 
pedestres de automóveis e criando 
novos níveis de vida urbana co-
letiva. 
[SMITHSON, 1967.]
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Carregadas de ironia, romantismo e uma firme crença nas possibilidades tecnológicas, 

nenhuma dessas idéias foi executada. No entanto, sua repercussão, somada à de outras pro-

postas que veremos adiante, ajudou a configurar um conceito que foi amplamente experi-

mentado em diversos países: as megaestruturas.

Fig.263
Desenho de Yona Friedman que 
ilustrava o manifesto L’architecture 
Mobile, de 1957.
[OCKMAN, Joan (org.). Archi-
tecture Culture:1943-1968. A Do-
cumentary Anthology. New York: 
Rizzoli, 1993.]

Fig.264
Cedric Price, Fun Palace, 1960-61.
Uma superestrutura dinâmica em 
constante transformação abrigaria 
programas de entretenimento e 
diversão.
[www.interactivearchitecture.
org/fun-palace-cedric-price.html 
(Mai/2006)]

Fig.265
Yona Friedman. Proposta para a 
expansão de Paris, 1963.
[COOK, Peter. Architecture: Action 
and Plan. Nova Iorque: Reinhold, 
1967.]

Fig.266
“Walking City on the ocean”, Ron 
Herron (Archigram), 1966.
[COOK, 1967]
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O Metrô no vale: estações São Bento e Anhangabaú

Do ponto de vista simbólico o “Plano de Avenidas” poderia ser eleito como o marco 

fundacional de uma política rodoviarista de estruturação da cidade que se afirmou e que 

perdura até os dias de hoje. O “Programa de melhoramentos públicos para a cidade de 

São Paulo”, mais conhecido como “Relatório Moses”4, elaborado em 1950 e até mesmo o 

“Anteprojeto”5 elaborado pelo próprio Prestes Maia em 1956 foram impulsos adicionais 

nesse mesmo sentido. Isto adiou até o limite do insustentável a implantação de um sistema 

metropolitano (Metrô) na cidade. Já em 1930, o “Plano” era uma resposta direta ao Projeto 

Light, de 1927,de um sistema de transposte coletivo sobre trilhos.

Após diversas tentativas frustradas, apenas em 1966 foi dado o primeiro passo concreto 

na direção da criação desse sistema. Nesse ano formou-se o Grupo Executivo Metropolitano, 

que organizou uma licitação internacional vencida pelo consórcio HMD6. Em 1968 o grupo 

apresentou sua proposta para a rede básica e foi fundada a Companhia do Metropolitano 

de São Paulo7.

A primeira linha a ser implantada foi a Norte-Sul, Azul, de Santana a Jabaquara, da qual 

faz parte a Estação São Bento. Sua operação comercial, com a linha completa, teve início em 

setembro de 1975. A construção da linha Leste-Oeste, Vermelha, iniciou-se em março de 

1975 e a Estação Anhangabaú foi inaugurada em novembro de 1983. O modo como essas 

duas estações foram implantadas, as relações com a cidade que estabeleceram e seu impacto 

sobre o recinto do vale é o que se pretende comentar a seguir.

A expectativa criada em relação à tão aguardada linha do Metrô era muito grande. A 

previsão da construção junto ao Anhangabaú, da Estação São Bento, representava a possi-

bilidade de reestruturar toda a circulação de pedestres na área, motivando projetos mais 

abrangentes como os que serão vistos adiante. Associar as novas instalações do Metrô a 

outras infra-estruturas de transporte e circulação e atividades urbanas diversificadas, era 

uma premissa interessante que contava com exemplos bem sucedidos em diversas parte do 

mundo, no entanto muito pouco foi feito nesse sentido. Pautado por decisões setoriais e 

4 O coordenador do trabalho foi 

o engenheiro e advogado Robert 

Moses, figura de destaque no 

urbanismo da cidade de Nova 

Iorque durante os anos 1930 a 

1960.

5 “Anteprojeto de um sistema de 

transporte rápido metropolitano”. 

Ver página XXX.

6 Hochtief, Montreal e Deconsult.

7 MUNIZ, Cristiane. A Cidade e 

os Trilhos: o Metrô de São Paulo 

como desenho urbano. São Paulo: 

FAUUSP, 2005 (Dissertação de 

Mestrado). p.143.

Fig.267
Corte perspectivado do projeto 
original da Estação São Bento do 
Metrô, com a torre de escritórios 
junto à avenida.
[HMD, 1969. p.223.]
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isoladas, o processo de construção dessas estações não conseguiu responder plenamente às 

posssibilidades de qualificação urbana que o vale oferecia. Acanhadas, nenhuma delas con-

seguiu assumir o papel de “porta” do Anhangabaú, como se imaginava anteriormente.

A Estação São Bento poderia ter criado ligações horizontais e verticais mais francas 

entre as duas várzeas que delimitam a Colina Histórica e entre os níveis da cidade. A versão 

original do projeto previa o prolongamento do corpo da estação até o alinhamento da ave-

nida e a construção de uma torre de escritórios e serviços junto ao vale. O projeto definitivo 

priorizou a relação entre a estação e o Largo de São Bento e a ligação com o Anhangabaú 

assumiu um papel secundário. A articulação vertical pública entre o vale e o largo é confusa 

e burocrática, através de uma sucessão de rampas e patamares que não chegam a configurar 

um percurso.

Na construção da estação Anhangabaú a grande chance perdida foi a de criar uma li-

gação pública, com desenho e escala adequados, entre a Praça da Bandeira a estação e os 

dois lados do vale, apesar dos diversos estudos e projetos que caminhavam nesse sentido. O 

estabelecimento dessa conexão teria evitado a profusão desastrosa de passarelas que tomou 

conta do espaço aéreo daquele setor do Anhangabaú.

O exemplo dessas estações revela a necessidade que se impõe de organizar de modo 

articulado o trabalho dos agentes públicos de planejamento e construção da cidade, sob a 

pena de continuar desperdiçando preciosas oportunidades de qualificação do seu tão mal-

tratado espaço urbano.

Fig.268
Corte longitudinal do projeto da 
Estação Anhangabaú do Metrô.
[SÃO PAULO (Cidade) Compa-
nhia do Metropolitano de São 
Paulo. Leste-Oeste: em busca de 
uma solução integrada. São Paulo, 
1979.]
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Fig.269
Estação São Bento logo após sua 
inauguração.
[SÃO PAULO (Cidade) Prefeitura, 
1979.]

Figs.270, 271 e 272
Perspectivas do projeto original da 
Estação São Bento do Metrô.
[HMD, 1969. p.223 e 224.]
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Figs.273, 274 e 275
Plantas do projeto original da 
Estação São Bento do Metrô.
Nível Largo Superior; Nível Largo 
Inferior; Nível Av. Anhangabaú.
[HMD, 1969. p.220 e 221.]
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Figs.276, 277
Desenhos do estudo preliminar da 
Estação Anhangabaú.
[HMD, 1969. p.154.]

Fig.278
Plantas do projeto da Estação 
Anhangabaú.
Nível Av. Anhangabaú; Nível passa-
gem inferior.
[SÃO PAULO (Cidade) Compa-
nhia do Metropolitano de São 
Paulo, 1979.]
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Figs.279, 280 e 281
Plantas e corte longitudinal do 
projeto definitivo da Estação 
Anhangabaú.
[Biblioteca FAUUSP]
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Fig.282
Perspectiva da proposta a partir da 
Praça da Bandeira.
[REIS FILHO, Nestor Goulart. Me-
gaestrutura: solução para o Anhan-
gabaú. São Paulo: Pini, 1972.]
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A megaestrutura de Nestor Goulart Reis Filho [1972]

“Megaestrutura: Solução para o Anhangabaú”. Sob esse título foi apresentado em 1972 

um projeto, sob a coordenação do arquiteto Nestor Goulart Reis Filho, que prometia ser a 

solução dos problemas para o Vale do Anhangabaú.

Oferecia-se o seguinte cenário: um advogado chega à cidade e estaciona seu carro num 

dos vários andares de estacionamento da megaestrutura. Sobe pelas escadas rolantes até o 

terraço, no nível da Rua Líbero Badaró, onde compra um jornal e toma um café. Caminha 

por uma esplanada florida onde pessoas passeiam seus cachorros e mães levam suas crian-

ças ao ‘playground’. Volta para almoçar com seus amigos em um dos restaurantes e aproveita 

para comprar uma gravata nova, um livro e um par de meias para a esposa. Desconta um 

cheque, janta, vai ao teatro e muito mais. Tudo isso dentro da megaestrutura.

O projeto se constituía de um edifício multifuncional de diversos pavimentos que, ao 

preencher o recinto do vale desde a Praça da Bandeira até a Av. Senador Queirós, criaria 

uma esplanada contínua no nível do Viaduto do Chá. Seu interior abrigaria linhas de Metrô, 

vias expressas para automóveis, estacionamentos, estabelecimentos comerciais e de serviços, 

equipamentos públicos e etc. A laje de cobertura configuraria “um espaço devolvido ao pe-

destre (...), um terraço verdejante onde poderiam ser construídos jardins (...).”8

Boa parte da argumentação de defesa desse projeto se baseia na exaltação da megaes-

trutura.

“(o arquiteto) defende uma tese de que as megaestruturas devem ser empregadas em 

São Paulo, como, aliás, estão sendo empregadas em várias partes do mundo”.9

Hoje poderíamos encarar este projeto como um devaneio ingênuo e datado. A argu-

mentação em sua defesa era frágil e deslumbrada, a ponto de não alcançar qualquer trans-

cendência mesmo no momento de sua proposição. Apesar disso, este projeto permite abor-

dar uma discussão interessante envolvendo o contexto que levou o arquiteto, então diretor 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a sustentá-lo.

8 REIS FILHO, Nestor Goulart. 

Megaestrutura: solução para o 

Anhangabaú. São Paulo: Pini, 1972.

9 REIS FILHO, 1972
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Um dos principais pontos da argumentação reside na confiabilidade do conceito de 

megaestrutura, empregado “em várias partes do mundo”. Embora verdadeira, a afirmação 

é bastante anacrônica já que, nos início dos anos 70, essas idéias encontravam-se em franco 

declínio.

O termo megaestrutura foi utilizado formalmente pela primeira vez em 1964 por 

Fumihiko Maki (1928-), para classificar alguns projetos que vinham sendo elaborados por 

arquitetos de várias partes do mundo, com maior ênfase no Japão, na Europa e nos Estados 

Unidos. Reyner Banham, em seu livro “Megaestruturas: Futuro urbano do passado recente” 

aponta o ano de 1964 como o “mega-ano”, devido à consolidação formal desse conceito 

através de textos e publicações ao redor do planeta.

Os ensaios projetuais que levaram à criação desse termo começaram a ganhar cor-

po durante a década de 50 através de projetos para centros administrativos (Louis Kahn 

em Filadélfia, 1952), universidades (os Smithson em Sheffield, 1953), grandes centros co-

merciais (Victor Gruen em Fort Worth, 1956) e cidades novas (Vällingby, Suécia, 1954 / 

Cumbernauld, Escócia,1960).

Arquitetos japoneses, os chamados metabolistas, deram também sua parcela de con-

tribuição através de nomes como Kisho Kurokawa (1934-), Arata Isozaki (1931-) e Kenzo 

Tange (1913-2005), do qual se destaca o plano para a Baía de Tókio.

O sucesso dessas idéias no meio arquitetônico provocou, durante os primeiros anos 

da década de 60, uma profusão indiscriminada de projetos de megaestruturas em todo o 

mundo. Destas, algumas foram construídas. Talvez a mais celebrada tenha sido a do centro 

urbano de Cumbernauld New Town, Escócia, projetada por L. Hugh Wilson e Geoffrey 

Copcutt em 1960 e inaugurada em 1967.

No início dos anos 70 esse ideário, tal como vinha sendo formulado, encontrava-se em 

franca decadência. O fracasso de Thamesmead New Town, projetado pelo Greater London 

Council a partir de 1967 foi, segundo Banham, “a definitiva lápide sepulcral do institucionaliza-

do conceito de megaestrutura”.10

Não se pretende aqui reconstituir com detalhes a história do movimento megaestrutu-

ralista e sim mostrar como essas discussões se encaminhavam no início dos anos 70.

10 BANHAM, R.. Megaestructuras. 

Futuro urbano del pasado reciente. 

Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

Figs.283 e 284
Corte transversal Chá e corte trans-
versal Largo de São Bento.
[REIS FILHO, 1972.]
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Fig.285
Perspectiva da praça criada no 
nível dos viadutos.
[Folha de São Paulo, domingo 28 
de outubro de 1973]

Figs.286 e 287
Exemplos de Megaestruturas utili-
zados para justificar a proposta.
[REIS FILHO, 1972.]
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A proposta de Nestor Goulart demonstra um deslumbramento tardio pela megaes-

trutura mesmo após a experiência fracassada na vizinha Praça Roosevelt. Sua justificativa 

para o insucesso desta foi a “falta de arejamento” de uma “estrutura asfixiante”, ou seja, um 

problema de desenho.

Segundo Regina M. P. Meyer, o erro fundamental no projeto da Roosevelt residia na

“tentativa de dotar um corpo vazio - uma megaestrutura de 30.000 m² - de qualidades 

urbanas, quando sua função primordial e essencial era na verdade encobrir as pistas 

subterrâneas e garantir o livre fluxo dos veículos que atravessam o centro.”11 

Nestor Goulart cometia o mesmo erro.

Alguns anos depois, em entrevista dada à Folha de São Paulo publicada em 20 de 

novembro de 1980, o autor declarou que sua proposta tinha originalmente dois objetivos: 

“Estabelecer um critério de conjunto para o Anhangabaú, e abrir uma possibilidade de conciliar o 

Metrô com o Centro da cidade, permitindo sua passagem pelo Vale.” Sobre a pertinência do pro-

jeto naquele momento, revelou: “Se a ‘megaestrutura’ fosse proposta agora, trabalharia contra”.

11 Revista Urbs n° 14, Set-Out/99. 

MEYER, Regina M. Prosperi. A 

Construção da Metrópole e a 

Erosão do seu Centro.
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O Anhangabaú de Artigas11 [1974]

No início de 1974 João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) é contratado pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo, através da EMURB/COGEP, para elaborar um plano de reorganiza-

ção do Vale do Anhangabaú. O escopo da encomenda se restringia, fisicamente, ao trecho do 

vale localizado entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Sta. Efigênia. Do ponto de vista fun-

cional a solicitação trazia como principais problemas a resolução do conflito entre pedestres 

e automóveis e a organização da operação do transporte público (ônibus).

É possível que a intenção original da EMURB fosse contratar apenas o projeto de al-

gumas passarelas, equipamentos para os quais o arquiteto já havia desenvolvido um certo 

método construtivo baseado em experiências com a própria EMURB.

“Na verdade, o projeto do Anhangabaú resultou de uma encomenda de passarela, que 

se modificou em proposta para reordenação da via junto ao córrego e ocupação de um 

grande eixo viário, unindo as Marginais do Tietê e do Pinheiros, ao mesmo tempo em 

que trabalhou uma série de passarelas como se fossem esculturas urbanas”.12

Entre 1972 e 1973 Artigas projetou para o município oito passarelas urbanas, das quais 

seis foram construídas.

“Projetei muitas passarelas. Lembro que, uma das primeiras, cuja instalação acompa-

nhei, na Av. 23 de Maio, fez a calçada ruir assim que foi instalada. Depois disso, nosso 

escritório desenvolveu um bom ‘know-how’ e as que projetamos hoje, são montadas 

sobre os pilares em menos de uma hora.

Passarelas são obras modestas. Mas, além de salvarem vidas, são muito bonitas; visi-

tei outros países e acho que em matéria de passarelas para pedestres, só as dos EUA 

podem ser comparadas com as nossas. Não precisamos da tecnologia japonesa que 

nos presenteou com a passarela da Praça João Mendes. Há outras, no entanto, muito 

bonitas, como a que está em frente ao DETRAN na Av. Rubem Berta. Mas, infelizmente 

11 A equipe do projeto era 

complementada pelos seguintes 

profissionais: Abrahão Sanovicz, 

Marlene Yurgel, Harue Yamashita, 

Eduardo Rodrigues(arquitetos), 

Fernando Gonçalves (eng. 

tráfego), Bramante Buffoni, 

Cristiano Marcaro e Sigfrido Ruiz 

(comunicação), Cleber Machado, 

Ernesto Walter, Francisco 

Wahasugui, Luis Carlos Pessoa e 

Oswaldo Natrieli (estagiários).

12 KATINSKI, Julio Roberto. 

Trecho do texto “Vilanova Artigas: 

invenção de uma arquitetura”, 

presente no catálogo da exposição 

Vilanova Artigas realizada no 

Intituto Tomie Ohtake em 2003. 

p. 72.

Fig.288
Esboço inicial de Artigas que revela 
a abrangência de sua abordagem.
[BUCCI, 1998. ilustração 28.]

Fig.289
Planta geral da proposta (primeira 
estapa).
[ARTIGAS, João Batista Vilanova. 
Parque Anhangabaú. São Paulo: 
PMSP, 1974.]

Fig.290
Diagrama de Artigas onde se desta-
ca a importância do Perímetro de 
Irradiação para amenizar o fluxo 
de passagem pelo Anhangabaú.
[BUCCI, 1998. ilustração 30.]
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Figs.291 e 292
Perspectivas gerais com as pro-
postas para o vale. Destacam-se os 
dois novos terminais e o sistema de 
passarelas.
[ARTIGAS, 1974.]
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nem todas as passarelas são bonitas e funcionais. Aquela, ao lado do Viaduto do Chá, 

eu considero imoral”.13

No ano de 1974 Artigas continuou elaborando projetos para passarelas. Projetou outras 

sete: três para a Prefeitura Municipal de Santo André (construídas), três sobre a Rodovia 

dos Imigrantes (não construídas) e uma para a EMURB (não construída). Até o final de sua 

carreira ainda projetaria ao menos outras três.

“A questão central é que o conjunto das passarelas de Artigas assume um caráter ex-

perimental, uma espécie de ensaio. A cada nova passarela, são desenvolvidas novas 

soluções construtivas – de ordem puramente técnica –, ou espaciais – de acordo com a 

especificidade de cada local onde são implantadas.

Em todas elas, a estrutura metálica, plana ou levemente curva, é simplesmente apoia-

da em estruturas de concreto armado, com os mais variados desenhos. Os pontos de 

apoio, tema recorrente em toda a obra de Artigas, passam agora a ter uma outra fun-

ção: assumem o papel de rampas ou de escadas”.14

Artigas sabia que naquele momento a solicitação municipal vinha movida por um ca-

ráter imediatista e contraditório, sob a pressão da opinião pública em relação aos cons-

tantes acidentes e atropelamentos. Para ele era claro que os problemas fundamentais do 

Anhangabaú não seriam resolvidos dentro dos limites impostos. Segundo o arquiteto,

“O Vale do Anhangabaú é o centro monumental da cidade de São Paulo, a avenida de en-

trada e travessia da URBS. (...) Desde o começo do século, o vale precisou ser atravessado, 

ultrapassado e, muito mais tarde, franqueado ao uso que hoje oferece como avenida de 

grande porte. (...) O primeiro Viaduto do Chá, o de Jules Martin, data de 1892 e teria sido 

construído, como se disse, à guisa de válvula de segurança para o congestionamento do 

triângulo. Na verdade estamos versando há cem anos (...) os mesmos problemas, as mes-

mas questões, se bem que em escala diferente: atravessar o vale, e urbanizar a calha”.15

13 ARTIGAS, J. B. Vilanova. 

Vilanova Artigas: arquitetos 

brasileiros. São Paulo, Instituto 

Lina Bo e P. M. Bardi, Fundação 

Vilanova Artigas, 1997. p. 177.

14 IWAMIZU, César Shundi. As 

passarelas urbanas projetadas por 

Artigas no início da década de 70. 

Trabalho para disciplina, FAUUSP, 

2005.

15 Trecho do texto que acompanha 

a publicação do projeto na edição 

de julho de 1975 da revista 

Módulo, p.36.
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Fig.293
“Trecho entre a Ponte Cidade 
Jardim (Rio Pinheiros) e a Avenida 
São Gabriel”.
Em cinza claro foram destacadas as 
intervenções propostas.
[ARTIGAS, 1974.]

Fig.294
“Trecho entre a Avenida São Ga-
briel e o Parque Siqueira Campos”.
Em cinza claro foram destacadas as 
intervenções propostas.
[ARTIGAS, 1974.]
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Como primeira ação de projeto, Artigas tenta ampliar a abrangência territorial da en-

comenda expandindo para norte e para sul a extensão do eixo estudado, alcançando os rios 

Tietê e Pinheiros. Para isso justifica:

“A calha esticou-se para o sul quando no fim da década de trinta furou as nascentes 

do Anhangabaú. (...) Acontece que os temas de travessia devem integrar-se com os de 

urbanização do vale. E o vale esticou, como vimos procurando provar; e tanto que a 

nosso ver deveria ser avalizado um estudo urbanístico com o fôlego que a realidade 

atual de São Paulo exige, considerando também o trecho Viaduto de Santa Efigênia 

– Ponte Grande”.16

Com esta abordagem Artigas objetivava superar a contradição parque/estar/local-ave-

nida/passagem/metropolitano, presente nas propostas de Prestes Maia que haviam configu-

rado aquele recinto. No fundo, através desse ponto de vista essas características não seriam 

contraditórias e sim complementares. O desenho proposto deveria assumir simultaneamen-

te todos esses aspectos realizando sua conciliação e sua síntese.

Objetivamente, as propostas elaboradas durante a etapa inicial do projeto concentram-

se fundamentalmente sobre três aspectos da circulação na cidade:

• para o automóvel, a configuração de uma via arterial expressa que cruzaria a cidade de 

rio a rio sem paradas e o aperfeiçoamento da rótula.

• para o ônibus, um novo sistema de funcionamento com a criação de duas grandes 

estações: a estação sul-norte, na Praça da Bandeira e a estação norte-sul, no vazio cons-

tituído pela Praça Pedro Lessa e pela demolição de um conjunto de edifícios próximos 

a ela.

• para o pedestre, a criação de um circuito de marcha a pé exclusivo, formado pela 

conexão, por meio de passarelas, das vias laterais junto às encostas. Ainda em relação 

aos pedestres, Artigas incorporaria em sua proposta o projeto da Galeria de Pedestres 

elaborado pela COGEP tendo como “consultor” o arquiteto Benno Perelmutter e apre-

sentado no início de 1974. A projeção dessa galeria subterrânea aparece indicada em sua 

16 Ibidem, p.38
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Fig.295
“Trecho entre o Parque Siqueira 
Campos - Túnel Nove de Julho e 
Viaduto 14 Bis”.
Em cinza claro foram destacadas as 
intervenções propostas.
[ARTIGAS, 1974.]

Fig.296
“Trecho entre a Estação da Luz e a 
Ponte Grande (Rio Tietê)”.
Em cinza claro foram destacadas as 
intervenções propostas.
[ARTIGAS, 1974.]
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planta do “Trecho entre o viaduto 14 bis, Vale do Anhangabaú e a Estação da Luz”.

Pretende-se, a seguir, realizar uma análise pormenorizada das propostas da primeira 

etapa do trabalho buscando extrair dos poucos registros gráficos disponíveis o máximo de 

informações. Isto porque a escassez de documentos tem gerado freqüentemente leituras 

superficiais ou demasiadamente subjetivas deste projeto.

A posterior redução da abrangência do estudo determinada pela EMURB, após a con-

clusão da etapa inicial, e o conseqüente abandono de boa parte das propostas esboçadas, 

torna ainda mais relevante esse levantamento.

Propostas para o automóvel

Os croquis iniciais de Vilanova Artigas apresentados por Bucci17 (1998) revelam preci-

samente sua interpretação da abrangência da calha do Anhangabaú. A avenida instalada no 

fundo do vale só poderia ser compreendida como parte integrante do “Sistema Y” ao qual 

pertencia, num eixo que se estendia do Rio Pinheiros até o Tietê.

Alinhado com os projetos municipais daquela época, como o PUB, o PMI e o plano de 

vias expressas da Secretaria de Transportes publicado em 197318, Artigas propõe transfor-

mar o eixo em uma via arterial expressa através da construção de algumas “obras de arte 

para a disciplina do trânsito”.19 As plantas gerais, impressas em publicação do estudo pela 

revista Módulo, eram acompanhadas pelas seguintes legendas:

“Desenho Urbano: Eliminação de pontos de conflito através de dispositivos que per-

mitam fluxo contínuo”.

 “Sistema Viário: Separar o tráfego de pedestres do sistema de trânsito de veículos. 

Eliminar conversões à esquerda, retificar o traçado de vias”.

O que observamos nas plantas dos trechos ampliados são propostas de trevos, alças, 

pontes, viadutos, rebaixamentos e retificações de vias em diversos pontos do eixo. As obras 

mais importantes em cada trecho são:

17 BUCCI, 1998.

18 O referido plano foi elaborado 

durante a gestão do prefeito J. C. de 

Figueiredo Ferraz.

19 Trecho do memorial descritivo 

que integrava a apresentação da 

primeira etapa de desenvolvimento 

do projeto.
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Fig.297
Edição do“Trecho entre o Viaduto 
14 Bis e a Estação da Luz”.
Em preto foram destacadas as 
propostas para o automóvel.
[ARTIGAS, 1974.]
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1 - Trecho entre a Ponte Cidade Jardim (Rio Pinheiros) e a Av. São Gabriel:

a - criação de duas novas pontes sobre o Rio Pinheiros, uma no eixo da Rua Artur 

Ramos, outra no eixo da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek

b - abertura de trecho novo para retificação do eixo expresso entre a Rua João Cachoeira 

e a Ponte Cidade Jardim

c - trevos de conexão nos cruzamentos da Av. Faria Lima com o eixo retificado e com a 

Av. Juscelino Kubitschek

d - viaduto sobre a Av. Santo Amaro no eixo da Av. Juscelino Kubitschek

2 - Trecho entre a Avenida São Gabriel e o Parque Siqueira Campos:

a - alça de conversão rebaixada para acesso à Av. São Gabriel

b - rebaixamento das ruas Groenlândia, Estados Unidos e Lorena

c - trevo de conexão no cruzamento com a Av. Brasil

d - passarela sobre o eixo, junto à Rua José Maria Lisboa

3 - Trecho entre o Parque Siqueira Campos, Túnel 9 de Julho e Viaduto 14 Bis:

a - viaduto ligando as ruas Manoel Dutra e Herculano de Freitas, passando sobre o 

Viaduto Dr. Plínio de Queiróz

b - deslocamento da Rua Dr. Plínio Barreto para junto do elevado, ligando a praça exis-

tente ao passeio

4 - Trecho entre o Viaduto 14 Bis, Vale do Anhangabaú e a Estação da Luz:

Neste setor logicamente se concentra o maior número de propostas. As propostas viá-

rias neste trecho têm o objetivo maior de otimizar o funcionamento da rótula.

“Neste sistema a atual rótula desempenha papel muito importante não só para a disci-

plina do Vale, cujo trânsito deverá absorver como também para definir a marcha a pé 

no centro da cidade, em redor do Parque. A rótula deverá ser aperfeiçoada com meca-
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Fig.298
Edição do“Trecho entre o Viaduto 
14 Bis e a Estação da Luz”.
Em preto foram destacadas as 
propostas para o pedestre.
O arco à esquerda é a indicação da 
“Galeria de Pedestres”.
[ARTIGAS, 1974.]
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nismos colocados ao seu redor de forma a permitir um fluxo de trânsito sem semáfo-

ros ao mesmo tempo que garantam entradas e saídas estrategicamente distribuídas”.20

Para isso são projetadas, nos cruzamentos da rótula com o eixo, as seguintes interven-

ções:

a - no extremo sul, três alças de ligação da Av. Nove de Julho com o viaduto de mesmo 

nome e a extensão da Rua Avanhandava interrompendo a Álvaro de Carvalho

b - no extremo norte, um conjunto de viadutos realizando a transposição da Av. Senador 

Queirós sobre a Av. Prestes Maia e a conexão com as ruas Cásper Líbero, Brigadeiro 

Tobias, General Couto Magalhães e Av. Ipiranga.

5 - Trecho entre a Estação da Luz e a Ponte Grande (Rio Tietê):

a - rebaixamento da Av. Tiradentes no cruzamento com as ruas João Teodoro e Ribeiro 

de Lima

b - re-configuração da Praça da Luz com a implantação de duas passarelas

c - implantação de quatro passarelas sobre a Av. Tiradentes eliminando assim semafo-

rização para pedestres

d - rebaixamento da Rua Porto Seguro no cruzamento com a Av. Cruzeiro do Sul

Propostas para o sistema de ônibus

Um das grandes dificuldades do projeto era a organização da operação das numero-

sas linhas de ônibus que transitavam neste setor da cidade. Sabendo que a solução para o 

transbordo de passageiros deveria estar diretamente ligada à solução para a circulação de 

pedestres, Artigas propôs a criação de um circuito segregado de marcha a pé arrematado em 

seus extremos norte e sul por duas grandes estações. A Estação Bandeira seria implantada na 

praça de mesmo nome e abrigaria o transbordo dos veículos no sentido Sul-Norte. A Estação 

Pedro Lessa seria implantada sobre o vazio da praça homônima acrescida da área criada com 

20 Trecho do memorial descritivo 

que integrava a apresentação da 

primeira etapa de desenvolvimento 

do projeto.
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a demolição de parte dos edifícios localizados entre a Rua Capitão Salomão e a Av. São João. 

Entre os edifícios que seriam demolidos estava o da agência central dos Correios.

Com esta disposição de estações o trajeto proposto para as linhas seria sempre diame-

tral. Os veículos passariam pelo centro ao realizar o percurso Norte-Sul, ou seu inverso, mas 

nunca teriam o centro como destino final. Com esta estratégia seria possível eliminar uma 

enorme quantidade de pontos e pequenos terminais espalhados pelas ruas, além de concen-

trar a espera e chegada de passageiros.

Propostas para o pedestre

“(...) pareceu-nos necessário reconquistar para o pedestre e só para ele, as vias laterais 

de tráfego que estão nas encostas do Vale. Organizar dois largos passeios interligados 

por passarelas e associados a mobiliário de lazer a programar”.21

A partir da implantação das duas estações descritas acima era proposto um sistema 

elevado em relação à avenida, no nível da Rua Formosa, para a circulação de pedestres. Este 

sistema, composto de ‘passarelas-passeio’ paralelas ao eixo, ligadas por passarelas transver-

sais, permitia o deslocamento de uma estação à outra e realizava as conexões destas com 

as ruas existentes, ora em nível, ora através de rampas e escadas. A boca inferior da Galeria 

Prestes Maia poderia ser acoplada ao sistema assim como pavimentos intermediários de 

alguns edifícios existentes.

Não fica muito claro através dos desenhos disponíveis, o que aconteceria sob esses pas-

seios elevados. O que vemos nas perspectivas são trechos de jardins e alguns acessos de 

veículos.

Outro elemento relacionado à circulação de pedestres que encontramos nos desenhos 

de Artigas é um projeto, elaborado no mesmo ano pela EMURB, que foi incorporado ao 

plano. O projeto se chamava “Sistema de Galerias para Pedestres”.

No início de 1974 a EMURB recebeu do consultor Benno Perelmutter o estudo prelimi-

nar para a implantação de um sistema de tapetes rolantes subterrâneos para o transporte em 

21 Trecho do memorial descritivo 

que integrava a apresentação da 

primeira etapa de desenvolvimento 

do projeto.

Fig.299
Perspectiva do sistema de marcha a 
pé nas proximidades do Viaduto do 
Chá, em direção sul-norte.
[MÓDULO, Jul/1975. ARTIGAS, 
Vilanova. Projeto de Reorganização 
do Parque do Anhangabaú e sua 
extensão pela via arterial norte-sul.]

Fig.300
Edição de pormenor do“Trecho 
entre o Viaduto 14 Bis e a Estação 
da Luz”.
Em preto foi destacado o sistema 
de marcha a pé proposto para o 
vale entre os dois novos terminais 
de ônibus.
[ARTIGAS, 1974.]
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massa de pedestres na área central de São Paulo. A proposta apresentada previa o aproveita-

mento dos estrados inferiores dos viadutos Nove de Julho, Jacareí e Dona Paulina, previstos 

inicialmente por Prestes Maia para abrigar o metropolitano.

“(...) o viaduto Dona Paulina, o viaduto Jacareí e o Nove de Julho, dispõem, agora, de 

considerável espaço no seu segundo nível.

Se essas três áreas fossem interligadas e estendidas num extremo até a Praça João Men-

des e Praça da Sé, e no outro até a Av. São Luiz e Praça da República, poderia ser criada 

uma passagem para pedestres, semicircular, de um quilômetro de comprimento, com 

capacidade para comportar instalações automáticas para deslocamento de pedestres.

A área poderia receber ar condicionado, lojas, restaurantes e outras instalações para o 

atendimento de pedestres, trazendo maior receita para o município e servindo melhor 

as áreas em apreço”.22

O projeto foi amplamente divulgado e publicado através da imprensa e demais meios 

de comunicação. Depois de feito um estudo de viabilidade financeira, foi abandonado.

Alguns aspectos da primeira etapa do projeto

A elaboração deste projeto ocorre em um momento muito particular na carreira 

de Vilanova Artigas e da história recente do país. O texto a seguir, da historiadora Rosa 

Camargo Artigas, faz um relato preciso desse período.

“A década de 70 inaugura-se com um projeto de desenvolvimento excludente e de ex-

pansão econômica que os militares chamaram de ‘milagre brasileiro’. O Estado investe 

em programas de obras públicas com o objetivo de divulgar sua imagem e para saldar 

compromissos com os setores empresariais e da elite que o apoiara. Entre outras áreas, 

a construção civil se expande e experimenta um dos períodos mais prósperos da his-

tória recente.

22 SÃO PAULO (cidade). 

Coordenadoria Geral de 

Planejamento. Galeria de Pedestres. 

1974.

Fig.301
Perspectiva do vale a partir do 
Viaduto do Chá. Ao fundo o Via-
duto Santa Efigênia. Nas laterais 
aparecem as plataformas elevadas 
para pedestres.
[MÓDULO, Jul/1975.]

Fig.302
Ponto de vista de um pedestre du-
rante o percurso ao longo do vale.
[Folha de São Paulo, 16 de maio 
de 1974.]
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Fig.303
Vista do modelo tridimensional 
da primeira etapa do projeto. Em 
primeiro plano o terminal sobre a 
Praça da Bandeira.
[ARTIGAS, 1974.]
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(...)

Artigas vive, nesse momento, uma situação bastante peculiar. Impedido de manter suas 

atividades como professor, dedica-se exclusivamente ao trabalho de prancheta. De um 

lado sofre perseguições e ameaças, de outro é chamado para realizar importantes obras 

para o Estado. A exemplo do que ocorrera em 69, quando tem seus direitos cassa-

dos pela mesma autoridade que o contratou para projetar o Conjunto Habitacional 

Zezinho Magalhães Prado, ao longo dos anos 70 isso parece repetir-se com alguma 

freqüência.

(...)

Datam desse período muitos dos projetos de renovação urbana que, acompanhando os 

planos de desenvolvimento formulados nos órgãos de planejamento estatais, procuram 

organizar o crescimento urbano possibilitado pelo crescimento econômico promovido 

pelo ‘milagre’. A maior parte desses projetos, no entanto, não foi executada em parte 

por conta da crise econômica que desmistificou definitivamente a aparência de pro-

gresso e, em parte, porque defender os interesses da cidadania não era prioridade no 

momento”.23

As análises e observações a respeito deste projeto devem sempre considerar a influência 

desse cenário sobre os rumos das decisões. O próprio Artigas relatou isso de uma maneira 

mais dramática:

“Depois de cassado, vivi a década de 70 cercado pelo medo. Desse período só me lem-

bro do medo. Terror que fez meus colegas calarem a boca na Universidade”.24

Em sua abordagem, Artigas mantinha, por um lado, uma postura coerente com as ini-

ciativas municipais ao incorporar e assumir como premissas, alguns princípios encontrados 

no PUB e no plano de vias expressas de 1972, além de projetos complementares como o da 

Galeria de Pedestres. Por outro lado, ao expandir os limites do que poderíamos considerar 

como o “recinto Anhangabaú”, Artigas realizava uma verdadeira inversão histórica. Os pla-

23 ARTIGAS, Rosa Camargo. 

Trecho do texto “Encruzilhadas 

e caminhos: cinqüenta anos de 

história” presente no catálogo da 

exposição “A cidade é uma casa. 

A casa é uma cidade -Vilanova 

Artigas -Arquitecto” realizada pela 

Casa da Cerca em colaboração com 

a Fundação Vilanova Artigas, em 

Almada, Portugal, entre novembro 

de 2000 e março de 2001.

24 ARTIGAS, 1997. p. 33.



272

Fig.304
Vista do modelo tridimensional da 
segunda etapa do projeto. Em pri-
meiro plano a Praça da Bandeira.
[MÓDULO, Jul/75.]
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nos realizados até então, abordavam o vale como um elemento isolado, anulando de partida 

a possibilidade de incorporação de sua dimensão metropolitana como recurso de desenho. 

O procedimento adotado tornava indissociável a análise do recinto, propriamente dito, e 

a da rede metropolitana ao qual pertencia. Com este gesto, que era inédito apesar de sua 

aparente obviedade, Artigas abriu novos caminhos de investigação para a arquitetura e o 

urbanismo em São Paulo. 

Anos depois Artigas faria o seguinte comentário a respeito desse projeto:

“O projeto de reurbanização do Vale do Anhangabaú é mais que um conjunto de pas-

sarelas. Ele prevê a remodelação total do Vale. Tem, inclusive, o paisagismo do Burle 

Marx. Seria a transformação daquela ‘barbaridade’ de pedestres com veículos que exis-

te lá. Um lugar que eu não posso atravessar, de carro ou a pé, sem ser insultado: ‘Ô, seu 

velho idiota!”.25

Segunda etapa do projeto

A apresentação da etapa inicial do plano não sensibilizou os técnicos municipais e o es-

copo do estudo foi novamente restringido ao trecho entre o Viaduto Sta. Efigênia e a Praça 

da Bandeira. A proposta dos terminais teve de ser desvinculada da do sistema de marcha 

a pé e foi basicamente sobre este último elemento que se baseou o desenvolvimento da se-

gunda fase do projeto.

A riqueza de relações espaciais, presente na primeira versão, perdeu-se por completo, 

reduzindo a proposta a um conjunto desarticulado de passarelas.

A estação Pedro Lessa foi projetada preliminarmente como um eventual complemento 

ao conjunto. O paisagista Roberto Burle Marx foi adicionado à equipe para realizar o dese-

nho de pavimentação dos passeios. As passarelas foram detalhadas até o nível de “antepro-

jeto executivo básico”, conforme consta nas pranchas, completando o conjunto de informa-

ções necessárias para a realização da licitação da obra.

25 ARTIGAS, 1997. p. 177.
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O projeto final, entregue à prefeitura entre dezembro de 1974 e janeiro de 1975, conti-

nha as seguintes propostas:

A - Passarela Memória

Esta passarela isolada além de realizar a travessia sobre a Av. Nove de Julho, ligando a 

Rua Santo Antônio ao Metrô Anhangabaú e ao Largo da Memória, serviria como acesso 

para o futuro Terminal Bandeira de ônibus, que não se encontra no desenho de implanta-

ção. Com 169 metros de comprimento e 10 metros de largura apresenta apoios centrais e 

vãos entre pilares de 45 metros. Sua estrutura é mista, com arranques e apoios em concreto 

armado e vãos centrais em aço.

B - Passarela Formosa

A passarela Formosa, também é isolada e tem 10 metros de largura por 80 metros de 

comprimento com dois apoios e vão central de 52 metros. O método construtivo é similar 

ao da passarela Memória e ao de diversas outras passarelas projetadas por Artigas para a 

mesma EMURB a partir de 1972.

C - Passarelas Ramos de Azevedo / São João / Metrô (São Bento)

As três passarelas sobre a avenida, que complementam o conjunto de transposições 

proposto neste projeto, se integram a outras duas longitudinais formando uma única es-

trutura. Para sua implantação seria necessária a demolição de boa parte das construções 

junto à Avenida Prestes Maia localizadas entre o Largo de São Bento e a São João. Em re-

lação aos edifícios existentes, as passarelas longitudinais ficariam a distâncias entre dois e 

sete metros.

Esta espécie de plataforma elevada possibilitaria a multiplicidade de percursos e sua 

presença no vale se faria sentir de modo peculiar. Esse objeto ocuparia boa parte do vazio 

que caracteriza aquele recinto estabelecendo novas relações visuais com a avenida, com as 

vias perpendiculares e com os espaços livres ao seu redor.

Seu complemento seria o Terminal Pedro Lessa como veremos a seguir.

Fig.305
Vista do modelo tridimensional da 
segunda etapa do projeto.
[MÓDULO, Jul/75.]

Fig.306
Planta da segunda etapa do projeto.
Foram destacados, em cinza claro, 
os elemento propostos.
[Biblioteca FAUUSP]
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D - Estudo Preliminar do Terminal Pedro Lessa

O estudo para o Terminal (notar que antes havia se utilizado o termo “estação”) Pedro 

Lessa foi apresentado como um anexo do projeto básico das passarelas, o que evidencia a 

falta de interesse por parte da prefeitura em levar essa obra adiante.

Sua implantação foi prevista ocupando o vazio da praça somado a outro vazio que 

seria criado com a demolição de grande parte das construções existentes na quadra locali-

zada entre a Av. São João e a Rua Capitão Salomão. Essas demolições incluiriam o edifício 

da agência central dos Correios, fato que gerou muita polêmica, dificultando bastante sua 

aprovação.

Para a instalação do terminal, a malha viária deveria sofrer algumas modificações como 

a interrupção da Rua Capitão Salomão, a pedestrianização da Rua Abelardo Pinto (“Beco 

do Piolín”) e o desvio da Rua do Seminário com a demolição de algumas construções nessa 

área também.

O edifício do terminal era resolvido em quatro pavimentos sob uma grande cobertura 

retangular com 176 metros de comprimento por 125 metros de largura. No pavimento 

térreo se localizavam exclusivamente as nove plataformas de embarque e desembarque com 

aproximadamente 150 metros cada uma, totalizando cerca de 1350 metros lineares de pla-

taformas. O primeiro pavimento realizaria a comunicação das plataformas com a cidade 

prolongando-se externamente através do sistema de passarelas e garantindo-lhes animação 

e utilização intensa. Para a ligação entre os dois níveis estava previsto um conjunto de 45 

escadas além de 14 rampas.

Nos dois pavimentos superiores eram instalados os programas de apoio.

E - Desenho das Calçadas

O projeto continha ainda um novo desenho para o calçamento dos passeios de todo o 

vale, sob a direção do paisagista Roberto Burle Marx. A proposta apresentava a linguagem 

característica do renomado paisagista utilizando planos de mosaico português com as cores 

de São Paulo.
Fig.307
Cortes e elevações da plataforma 
proposta.
[Biblioteca FAUUSP]
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Considerações a respeito da segunda etapa do projeto

Se olharmos com atenção para todo o processo de desenvolvimento deste Plano de 

Reurbanização do Vale do Anhangabaú, veremos que suas propostas essenciais se perderam 

na passagem da primeira para a segunda etapa, devido às imposições e restrições por parte 

da EMURB. O resultado final do desenvolvimento do projeto nos deixa com a sensação de 

oportunidade perdida.

Após ter a abrangência de seu plano reduzido a um mero conjunto de passarelas, o que 

teria levado Artigas a prosseguir com seu desenvolvimento?

As circunstâncias políticas descritas no início deste trabalho poderiam configurar uma 

justificativa, mas apenas parcial. Talvez o seguinte depoimento de Artigas ajude a responder 

a essa pergunta.

“Vejam que coisa curiosa: há um planejamento geral, a respeito do qual ninguém fala, 

mas no qual os pequenos planejamentos tem que ser inseridos. E o planejamento geral, 

em todos os tempos e até hoje, é de molde que a gente não se possa inserir. (...) O mal é 

que nós assumimos a responsabilidade de curar as feridas sangrentas de nossos meios 

urbanos através de um planejamento isolado do planejamento geral e este, muitas ve-

zes, não coincide com o nosso. Isso não nos leva a um nível maior de desânimo porque, 

se não segurarmos com força a pequena bandeira das possibilidades de mostrar, com 

pequenos exemplos, o que poderia ser feito, certamente teremos que por de lado, logo 

de saída, as nossas mais caras esperanças”.26

26 ARTIGAS, João Batista 

Vilanova. Trecho do texto Um lugar 

à utopia, de 1975

Fig.308
Planta parcial com o padrão de 
desenho proposto por Burle Marx 
para a pavimentação do vale. Tre-
cho Correio - Pedro Lessa.
[Biblioteca FAUUSP]

Fig.309
Vista do modelo tridimensional 
da segunda etapa do projeto. Em 
primeiro plano o Viaduto Santa 
Efigênia e a Praça Pedro Lessa.
[MÓDULO, Jul/75.]
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Fig.310
Redesenho da plataforma proposta, 
a partir do projeto original.
[Arquivo do autor]

Fig.311
Croquis do projeto apresentado 
por Alison e Peter Smithson e 
Sigmond para o concurso Berlin-
Haupstadt, 1958.
[SMITHSON, 1967.]
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Fig.312
Redesenho da plataforma de pe-
destres proposta, conectada ao 
Terminal Pedro Lessa.
[Arquivo do autor]
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Fig.313
Terminal Pedro Lessa.
Planta do nível das plataformas de 
embarque e desembarque.
[Biblioteca FAUUSP]

Figs.314 e 315
Terminal Pedro Lessa.
Elevações São João e Anhangabaú.
[Biblioteca FAUUSP]
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Fig.316
Planta esquemática da “Galeria de 
Pedestres”, projeto de Benno Perel-
mutter para a COGEP, incorporado 
por Artigas em sua proposta.
[SÃO PAULO (Cidade) Coorde-
nadoria Geral de Planejamento. 
Galeria de Pedestres. São Paulo, 
1974.]

Fig.317
Charge a respeito do projeto publi-
cada no jornal Última Hora, de 01 
de dezembro de 1973
[S. PAULO (Cidade) COGEP, 1974]
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Fig.318
Corte transversal pelo Viaduto 
Nove de Julho.
[S. PAULO (Cidade) COGEP, 1974]

Fig.319
Corte transversal por uma das 
estações de embarque.
[S. PAULO (Cidade) COGEP, 1974]
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Uma década de indecisões da EMURB

Criada pela lei municipal n° 7.670, de 24 de novembro de 1971, a EMURB - Empresa 

Municipal de Urbanização - teve como um de seus principais temas de trabalho durante sua 

primeira década de existência o Vale do Anhangabaú. Ao longo dos anos 70 a instituição foi 

responsável por um impressionante processo de estudos e projetos para a área que só se en-

cerraria com a realização do concurso público em 1981. O que impressiona é, por um lado, 

a imensa quantidade de projetos realizados e, por outro, a inacreditável falta de articulação 

entre eles. O conjunto de propostas torna evidente a ausência de uma linha clara de pensa-

mento sobre a cidade e também de forças políticas mais decisivas dispostas a empreender 

qualquer ação mais concreta.27

Os temas de projeto trabalhados pela empresa e pelos escritórios por ela contratados 

eram basicamente dois: a Praça da Bandeira (travessia e terminal de ônibus) e o cruzamen-

to Anhangabaú e São João, com a incorporação eventual de questões secundárias. Alguns 

estudos já vinham sendo elaborados desde antes da criação da empresa, durante os últimos 

anos da década anterior e os primeiros daquela.

No final dos anos 60, o escritório de arquitetura Croce, Aflalo & Gasperini realizou 

três projetos executados para o vale: o Viaduto Dr. Eusébio Stevaux, próximo à Praça das 

Bandeiras em 1968, uma garagem com 800 vagas sobre a Praça da Bandeira e a controversa 

passarela de pedestres implantada sob o Viaduto do Chá, ambas em 1969.28

De 1968 a 1970, o mesmo escritório, associado ao Escritório Técnico J. C. de Figueiredo 

Ferraz29, desenvolveu várias versões para um projeto de reformulação da Praça das Bandeiras 

que previa a implantação de um gigantesco estacionamento, com um grande teatro público 

e uma praça30. Nesse mesmo ano a equipe realizou um estudo de reformulação viária e pai-

sagística do trecho do Vale do Anhangabaú compreendido entre o cruzamento da Av. São 

João e a Praça Pedro Lessa. As principais ações desse projeto consistiam na criação de uma 

nova alça e de um viaduto sobre a praça, fracionando-a em quatro partes, e do redesenho 

das bocas de acesso ao “buraco do Adhemar”, re-configurando os passeios e o leito carroçá-

vel. Os espaços residuais seriam transformados em jardins. Para a travessia da Av. São João 

27 Esse momento coincide com o 

período do golpe militar em que os 

prefeitos da cidade eram nomeados 

pelo governo estadual. Durante 

a década de 1970 sucederam-se 

na prefeitura Paulo Salim Maluf 

(abr/69 - abr/71), José Carlos 

de Figueiredo Ferraz (abr/71 

- agos/73), Miguel Colasuono 

(ago/73 - ago/75), Olavo Setúbal 

(ago/75 - jul/79) e Reynaldo de 

Barros (jul/79 - mai/82). [www.

prefeitura.sp.gov.br (jan/2007)]

28 GASPERINI, Gian Carlo. 

Arquitetura e Transportes. São 

Paulo: FAUUSP, 1972 (Tese de 

Doutoramento).

29 Ferraz seria nomeado prefeito 

em abril de 1971.

30 Ainda em 1968, o escritório 

colaboraria para a destruição 

do Parque Dom Pedro através 

do projeto dos quatro viadutos 

construídos para conectar a 

Radial Leste e a Rangel Pestana. A 

extensão dos viadutos totalizava 

2000 metros lineares. Em 1969, 

foram responsávei pelo projeto 

do Viaduto São Carlos do 

Pinhal, que desfigurou o acesso 

norte do Túnel Nove de Julho 

e bloqueou consideravelmente 

a vista do mirante sob o MASP. 

[CROCE, AFLALO & GASPERINI 

ARQUITETOS. 25 anos depois. São 

Paulo, Pau Brasil, 1986.]

Fig.320
Passarela sobo Viaduto do Chá.
Croce, Aflalo & Gasperini, 1969.

[GASPERINI, Gian Carlo. Arqui-

tetura e Transportes. São Paulo: 

FAUUSP, 1972.]

Fig.321
Viaduto Dr. Eusébio Stevaux.
Croce, Aflalo & Gasperini, 1968.

[GASPERINI, 1972.]

Fig.322
Passarela sobo Viaduto do Chá.
Croce, Aflalo & Gasperini, 1969.

[CROCE, AFLALO & GASPERINI 

ARQUITETOS. 25 anos depois. São 

Paulo, Pau Brasil, 1986.]
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Fig.323
Estudo de reformulação viária do 
cruzamento Anhangabaú e Av São 
João e novo viaduto sobre a Praça 
Pedro Lessa.
Croce, Aflalo & Gasperini, 1970.

[Biblioteca FAUUSP]

Figs.324 e 325
Passarela São João (atirantada) e 
Passarela Stanta Efigênia (sob o 
viaduto).
Croce, Aflalo & Gasperini.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]

Figs.326 e 327
Passarela São João.
PLURIC (Benno Perelmutter e 
Oswaldo Correia Gonçalves), 1973.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]
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Figs.328 e 329
Terminal Bandeira.
PLURIC (Benno Perelmutter e 
Oswaldo Correia Gonçalves), 1973.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]
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eram criadas duas galerias subterrâneas para pedestres.

Um segundo conjunto de passarelas foi projetado pelos mesmos arquitetos, para as 

travessias junto ao eixo da Av. São João e sob o Viaduto Sta Efigênia. A solução proposta se 

constituía de duas passarelas sobre a avenida interligadas em nível e com um possível acesso 

pela Ladeira de São Bento. Uma das passarelas seria instalada sob a projeção do viaduto; a 

outra contaria com uma pesadíssima estrutura atirantada apoiada em um único ponto.

Em 1973 a empresa PLURIC, cujos diretores eram os arquitetos Benno Perelmutter e 

Oswaldo Correia Gonçalves, foi contratada pela Secretaria Municipal de Transportes para 

elaborar os projetos de uma passarela de pedestres no cruzamento das avenidas São João e 

Anhangabaú e de um terminal de ônibus na Praça da Bandeira.

A passarela proposta, era uma estrutura de concreto armado posicionada precisamente 

no eixo da São João e os acessos seriam providos por quatro rampas em espiral e quatro 

rampas longitudinais, com escadas nas pontas. O terminal foi assim descrito pelos autores:

“um prédio de 20.000 m² de área construída, 7 m de altura, dois pavimentos, com um 

imenso mezanino coberto e um jardim suspenso, de onde saem quatro passarelas para 

pedestres. Ele inclui também o fechamento de alguns trechos de ruas do centro para os 

carros, transformando-as em exclusivas para pedestres. E a construção de uma grande 

calçada em torno do prédio do Touring, que se uniria à Ladeira da Memória.

O problema dos pedestres será resolvido principalmente com a construção de cinco 

passarelas. Quatro delas se ligarão à parte de cima do prédio, uma plataforma de cerca 

de 10.000 m² com árvores e canteiros, ou seja um jardim a sete metros acima do nível 

da Avenida Nove de Julho. As passarelas servirão tanto para dar acesso ao terminal 

como para a travessia de pedestres, passando pela plataforma-jardim.”31

Em meados de 1975, parte do corpo de técnicos da EMURB desenvolveu uma seqüência 

de estudos de travessias em subsolo junto à Praça da Bandeira, provavelmente com a inten-

ção de conjugar a construção da Estação Anhangabaú do Metrô com travessias públicas e 

ligações com a praça e o terminal. Duas versões foram desenvolvidas. A primeira, uma pas-

31 Descrição dos autores incluída 

no caderno de estudos e projetos 

não implantados fornecido como 

base para os participantes do 

concurso nacional de 1981.
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Figs.330 e 331
Travessia subterrânea rasa junto à 
Praça da Bandeira.
EMURB, 1975.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]
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sagem rasa a pouco mais de 3 metros de profundidade, revelou-se inviável devido às inter-

ferências com redes subterrâneas de instalações que corriam pela área entre as cotas 0 e -7,5 

metros. A segunda versão fugia dessas interferências ao implantar-se na cota -10 metros, 

o que determinava um nível tão baixo que para se obter condições de acesso confortáveis, 

seria necessário que suas bocas fossem todas dotadas de escadas rolantes.

A planta resultava em uma figura tentacular, que ligava a Praça da Bandeira, o Largo 

da Memória e a Rua do Ouvidor. Em ambas versões, eram previstas ao longo do percurso 

aberturas para entrada de luz natural e jardins.

Argumentando problemas de custos, dificuldades em relação à segurança dos usuários 

e ao controle e prevenção de enchentes, a empresa abandonou o estudo da travessia em 

subsolo e passou a estudar mais uma vez passarelas elevadas.

Foi retomada a idéia da plataforma proposta pela PLURIC, inclusive com a eventual 

incorporação de uma grande torre arrematando o extremo sul do vale, mas a incerteza em 

relação à permanência do terminal de ônibus, programa que estruturava a idéia da plata-

forma, enfraquecia muito a proposta. Sua simplificação gerou o projeto da “passarela em 

ferradura”, estrutura que além de realizar o percurso Memória-Bandeira-Ouvidor, seria as-

sociada a um conjunto de cinco novos edifícios que arrematariam empenas cegas existentes 

na área32 e animariam a passarela. Esse aspecto tornava o projeto interessante ao associar a 

travessia pública de pedestres a novos equipamentos da cidade.

No ano de 1976, uma versão reduzida da plataforma proposta por Artigas junto à praça 

Pedro Lessa foi estudada. Um avanço em relação à proposta original era a associação desse 

percurso elevado a novos edifícios junto à avenida. Assim como havia sido proposto na 

“passarela em ferradura”, este circuito de passarelas seria animado por diversos programas 

conferindo um novo sentido para o nível elevado. A possibilidade de estabelecer uma co-

nexão direta e em nível com a Estação São Bento do Metrô era outro fator que enriquecia a 

proposta. Sua principal deficiência era o grande número de desapropriações e demolições 

que se faziam necessárias para acomodar as passarelas e construir os novos edifícios.

Em 1977, uma nova alternativa passou a ser estudada. A travessia de pedestres junto 

32 Três deles seriam construídos 

na quadra adjacente ao Largo 

da Memória e à nova estação 

do Metrô. Esse mesmo tema 

de projeto foi trabalhado por 

Álvaro Puntoni em Estruturas 

habitacionais na área central de São 

Paulo: um ensaio de ocupação de 

vazios na Ladeira da Memória. São 

Paulo: FAUUSP, 1998 (Dissertação 

de Mestrado).



294

Figs.332 e 333
Travessia subterrânea profunda 
junto à Praça da Bandeira.
EMURB, 1975.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]

Fig.334
Esboço da proposta de uma plata-
forma sobre a Praça da Bandeira 
ligada a uma torre de serviços.
EMURB.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]

Figs.335 e 336
Planta da“passarela em ferradura” 
e pormenor da quadra ao lado do 
Largo da Memória, que receberia a 
construção de uma série de edifí-
cios arrematando as empenas cegas 
do miolo da quadra.
EMURB.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981.]
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Figs.337, 338 e 339
Sistema de passarelas articulado a 
novos edifícios.
EMURB, 1976.

[Termo de referência do Concurso 

Anhangabaú, 1981 (perspectivas) / 

Arquivo EMURB (planta)]



297o vale como conflito

ao cruzamento da São João seria agora subterrânea, encaixada entre o piso da avenida e 

a cobertura do “buraco do Adhemar”. Deste modo ela não precisaria ser muito profunda 

e tampouco se configuraria como um túnel, pois durante o percurso o pedestre cruzaria 

sobre a via da passagem inferior. Um trecho ficaria ao ar livre, criando uma espécie de va-

randa que proporcionaria luz e ventilação natural. A passagem teria a largura da São João e 

configuraria um grande salão, com dimensões que permitiriam acolher outras atividades de 

uso público além da travessia. Esta alternativa teria sido descartada,

“(...) devido ao custo e complexidade das obras, às interferências com redes subter-

râneas de serviços públicos e, principalmente, a conflitos do canteiro de obras com a 

circulação de veículos e pedestres, muito intensa na área (...).”33

Após vários anos desenvolvendo estudos e contratando projetos, não havia se chega-

do, no âmbito do poder municipal, a uma conclusão em relação às obras no Anhangabaú 

e nenhuma obra relevante havia sido executada. A partir da posse do prefeito Reynaldo 

de Barros34, em julho de 79, a empresa passou a ser pressionada. Nestor Goulart Reis 

Filho, que era o Vice-Presidente da EMURB desde 1975, assumiu a Presidência. Em agos-

to desse mesmo ano Paulo Julio Valentino Bruna foi nomeado Diretor de Planejamento35. 

Alguma posição deveria ser tomada. No segundo semestre de 1980 é apresentado o “Projeto 

Anhangabaú”.36

A tão aguardada síntese de todo o processo descrito acima foi uma grande decepção. As 

idéias mais interessantes que haviam surgido ao longo de tantos projetos foram deixadas de 

lado e o partido adotado se resumia a um conjunto desarticulado de seis novas passarelas. 

Em pontos críticos o passeio seria alargado para receber as rampas e escadas de acesso; 

estações abrigadas de ônibus e tróleibus se distribuiriam ao longo da avenida. O posiciona-

mento das travessias era muito próximo daquele proposto por Artigas na versão final de seu 

projeto, assim como o desenho das passarelas.

O “achatamento arquitetônico” que levou ao “Projeto Anhangabaú” não agradou a nin-

33 Caderno de estudos e projetos 

não implantados fornecido como 

base para os participantes do 

concurso nacional de 1981.

34 Barros foi nomeado pelo então 

governador do estado, Paulo Maluf.

35 Paulo Bruna permaneceu no 

cargo até abril de 1983.

36 A equipe da EMURB 

responsável pela elaboração 

desse projeto era formada pelos 

arquitetos Paulo Bruna, Domingos 

Theodoro de Azevedo Netto e 

Paulo Sérgio de Souza. O escritório 

Roberto Rossi Zuccolo Engenharia 

Civil e Estrutural Ltda. foi o 

responsável pela elaboração do 

projeto executivo.
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Figs.340 a 345
Travessia subterrânea “encaixada” 
entre o nível da avenida e o topo da 
passagem inferior.
Corte longitudinal, corte transver-
sal, plantas e perspectivas.
EMURB, 1976.

[Arquivo EMURB]
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Fig.346
Perspectiva geral do “Projeto 
Anhangabaú”. EMURB, 1980.
[A CONSTRUÇÃO SÃO PAULO 
nº 1707, 27/10/80. p.8.]
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guém. Uma vez divulgado, despertou um descontentamento geral tornando-se assunto de 

interesse público intensamente discutido através da imprensa37.

“(...) embora os arquitetos da Emurb sejam profissionais de alto nível, nos parece que 

forças inerentes ao projeto acabaram formulando um sistema imediatista. Ou seja: há 

atropelamentos em seis ponto do Vale do Anhangabaú, logo devem ser criadas seis 

passarelas, uma em cada local crítico e o problema está resolvido. (...) Uma solução 

pragmática como a que foi adotada, passa por cima do Vale do Anhangabaú como 

espaço característico, representativo, da cidade de São Paulo.”38

“(...) a proposta apresentada pela Emurb é a solução ‘possível’ e, pelas discussões ha-

vidas, não agrada nem aos autores da proposta nem a quem se dispões a analisá-la. A 

todos agradaria mais se a questão da transposição do vale fosse resolvida por passagens 

subterrâneas, praticamente inexeqüível (...).”39

Nesse contexto, a proposta não poderia ser levada adiante, mas a cidade demandava 

urgentemente uma resposta. Um concurso público nacional apareceu como uma boa alter-

nativa.

“(...) durante dez anos a EMURB percorrera, senão todas, muitas diferentes alternati-

vas e abordagens para a questão do Anhangabaú, mas por alguma razão faltava-lhe o 

juízo, a decisão. Então, uma comissão julgadora soberana que escolhesse, entre os pro-

jetos de grandes arquitetos de todo o país, uma proposta vencedora num julgamento 

inapelável, investiria o resultado de uma autoridade que preencheria perfeitamente 

essa necessidade, apesar de se desconhecer qual seria o resultado.”40

Se, por um lado, a jornada da EMURB até aquele momento poderia ser considerada um 

grande fracasso, por outro, fora do âmbito municipal foi sendo concebido implicitamente 

um partido de projeto que terminaria se afirmando através do concurso.

37 O jornal Folha de São Paulo 

chegou a criar uma coluna diária 

chamada ‘O Vale em Discussão’, 

na qual foram publicados 

depoimentos de técnicos, políticos, 

artistas de projeção e usuários do 

centro em geral.

38 Depoimento de César B. 

Lourenço, então presidente do 

IAB-SP. A Construção São Paulo n° 

1707, de 27 de outubro de 1980. 

p.11.

39 Depoimento do arquiteto Paulo 

Bastos. A Construção São Paulo n° 

1707, de 27 de outubro de 1980. 

p.12.

40 BUCCI, 1998. p.95.
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“A nosso ver, essas paralelas são perigosíssimas porque logo estarão justificando outras 

e com o excesso de imaginação que impera na cidade, logo estará alguém sugerindo 

seja o vale recoberto por uma imensa laje de concreto armado, embaixo da qual cor-

ram velozmente os automóveis e, em cima, nova área disponível para atividades várias, 

como se já não nos bastasse a Praça Roosevelt.”41

38 LEMOS, Carlos. Folha de São 

Paulo, de 30 de novembro de 1980.

Fig.347
Planta geral do “Projeto Anhanga-
baú”. EMURB, 1980.

[Arquivo EMURB]

Póximas seis páginas:

Fig.348
Passarela Rua Santo Antônio - Rua 
Álvaro de Carvalho.

Fig.349
Passarela Praça das Bandeiras - Rua 
do Ouvidor.

Fig.350
Passarela Rua Dr. Falcão - Rua 
Formosa.

Fig.351
Passarela Praça Ramos de Azevedo 
- Rua Líbero Badaró.

Fig.352
Passarela Av. São João - Rua Líbero 
Badaró.

Fig.353
Passarela Praça Pedro Lessa - Largo 
São Bento.

[Arquivo EMURB]
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Concurso Anhangabaú [1981]

Em fevereiro de 1981 foi lançado o edital do “Concurso Público Nacional para 

Elaboração de Plano de Reurbanização do Vale do Anhangabaú”, promovido pela prefeitu-

ra, através da EMURB, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento 

de São Paulo. O regulamento solicitava aos concorrentes a elaboração de uma proposta 

de caráter abrangente, envolvendo circulação viária e de pedestres, uso dos espaços públi-

cos, equipamentos locais e metropolitanos, regulamentação do uso do solo e valorização e 

preservação de bens tombados. As propostas deveriam ser apresentadas em três pranchas 

formato A0 e entregues até 18 de maio do mesmo ano.

Como subsídio para a elaboração dos projetos, o IAB-SP realizou um ciclo de debates 

organizado em quatro grupos de trabalho: “Programa para o Vale do Anhangabaú”, “Fator 

Econômico”, “Consulta à Comunidade” e “Urbanismo, planejamento e Intervenção Técnica”. 

A partir desses seminários foram elaborados relatórios contendo opiniões e contribuições de 

representantes de diversos setores técnicos e sociais. Para o presidente do IAB-SP, aquele seria 

o evento mais importante a ser realizado pelo instituto no país desde o concurso de Brasília.

O consultor técnico designado foi Benedito Lima de Toledo e o júri foi composto pe-

los arquitetos Eduardo Corona (presidente), Edgard Graeff, Carlos Maximiliano Fayet, Jon 

Adoni Maitrejean e Fernando Chacel. Inscreveram-se 155 equipes e 93 propostas foram 

submetidas a julgamento. Dessas, 34 foram selecionadas para uma segunda fase de apre-

ciação, agrupadas pelo júri em três categorias: “soluções aéreas”, “soluções subterrâneas” e 

“outras soluções”. Além dos prêmios para as três melhores propostas, o júri concedeu cinco 

menções honrosas. Para subsidiar a discussão que se pretende levantar neste trabalho, serão 

analisados e discutidos apenas os três primeiros colocados.

Os projetos premiados apresentavam basicamente o mesmo partido: segregação dos 

fluxos de veículos e pedestres através do rebaixamento da avenida e configuração de uma 

esplanada em sua cobertura. Esse era o partido do júri e de boa parte das equipes partici-

pantes; esse era o projeto temido por Carlos Lemos; esse foi o partido que se originou a 

partir dos estudos da EMURB ao longo dos anos 70. Sua escolha era inevitável.

Fig.354
Levantamento planialtimétrico 
fornecido aos participantes do 
concurso.

[Bases do Concurso Anhangabaú, 

1981.]

Fig.355
Diagrama, encontrado em edição 
do final dos anos 60 da revista 
francesa Urbanisme, sintetizando a 
premissa básica que deveria nor-
tear os projetos urbanos naquele 
momento.

[Revue Urbanisme, anos 60.]
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Reconstituir o raciocínio que levou a essa solução não é difícil. Era consensual que as 

travessias de pedestres elevadas não eram desejáveis. As travessias subterrâneas só eram vi-

áveis a partir do remanejamento das instalações existentes. Muitas dessas redes eram trans-

versais ao vale, porém a mais determinante de todas era longitudinal: a canalização do rio. 

Isso quer dizer que uma grande obra subterrânea paralela ao eixo do vale e conseqüente-

mente da avenida, deveria ser necessariamente executada. A solução mais óbvia era associar 

a nova canalização e a avenida em uma única ação, liberando toda a superfície do vale da 

presença de automóveis. Feito isso, restava “apenas” decidir o que fazer com as dezenas de 

milhares de metros quadrados de esplanada construídos.

O projeto vencedor, elaborado pela equipe liderada por Jorge Wilheim e Rosa Klias42, 

apresentava como primeiro objetivo, criar um espaço “novo”, exclusivo para os pedestres. 

Um espaço livre, que jamais em sua história havia pertencido plenamente a eles. Livre das 

cheias do rio, das plantações de chá, das mulas e agora dos automóveis, o vale finalmente 

poderia se transformar em um espaço de encontro, de repouso, de gozo, de usufruto e per-

manência.43

Elgson Gomes44, autor do projeto segundo colocado, propunha “o retorno da natureza 

ao único espaço disponível no centro da cidade capaz de conter as proporções de um par-

que propriamente dito”. A “desfiguração paulatina do ambiente do vale” seria remediada 

pelo retorno dos “atributos da natureza, constituídos pelo movimento das águas nas fontes, 

pelos jardins floridos e pela vegetação exuberante”. No trecho final de seu memorial, des-

tacava mais uma vez a “necessidade e a viabilidade do retorno, tão amplo quanto possível, 

da natureza para a intimidade da vida do Parque do Anhangabaú e conseqüentemente da 

vida da cidade.”

Com menos ênfase, essa visão pode ser encontrada também no discurso da equipe clas-

sificada em terceiro lugar.45 Argumentava-se que o vale tinha deixado de ser “o sítio natural 

que era e o parque que foi, para se transformar numa via expressa.”46 Segundo o memorial descritivo 

da proposta, a disposição dos fluxos deveria ser a seguinte: “O pedestre na superfície, natural condi-

ção junto ao espaço físico e ao verde nascendo do chão e não artificialmente construído sobre lajes. 

O veículo em nível inferior com fluxo contínuo.”

39 Arquitetos: Carmem Lydia Silva, 

Jamil Kfouri, Jonas Birger, Jorge 

Wilheim, Marcelo Martinez, Maria 

Lucinda Aguiar, Michel Gorski 

e Rosa Glena Klias. Consultores: 

Mario Franco, Julio Cerqueira 

César, Neuton Karassawa, 

Francisco Luis Costa, Norberto 

Chamma e Jorge Kayano.

40 Todos esses adjetivos foram 

utilizados no memorial do projeto 

para descrever a imagem que se 

propunha para o vale.

41 Elgson Ribeiro Gomes, Péricles 

Varella Gomes, Carlos Guilherme 

Gloor, Heitor Carlos Moreira Filho, 

Maria Luiza Gomes e Orlando do 

Amaral Rodrigues.

42 Arquitetos: Paulo Bastos, 

Siegbert Zanettini, José Costa 

Filho, Newton Massafumi Yamato, 

Maria de Fátima Araújo, Roberto 

Israel Saruê, e Mirthes baffi. 

Colaboradores: Miriam Lobel, 

Vanderlei Nunes Collange, Antônio 

Brazão Rodrigues, José Antonio 

Henrique e Wagner Amodeo. 

Consultores: Carlos Nassi, Ana 

Lucia Brasil, Walter Vaccaro, 

Aluisio Leite e Luis Dávila.

Fig.356
Pojeto vencedor. 
Prancha contendo a planta geral e 
o resumo das propostas.

[Arquivo EMURB]
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Reiteradamente justificavam-se propostas com o pretexto de “recuperar” o ambien-

te degradado pelos automóveis ou “devolver” à cidade o seu “parque perdido”. Argumentos 

desse tipo eram falsos e tinham o objetivo de caracterizar o espaço proposto como uma 

antítese do existente naquele momento. Recuperar o quê? Devolver o quê? Não se podia 

afirmar que o Anhangabaú tivesse se cristalizado em uma única imagem e que esta se per-

dera. O que a história acumulava era uma sucessão de imagens transitórias, representativas 

de momentos distintos e em permanente mutação.

É na construção dessa imagem para o vale, na pretensa interpretação de quais se-

riam os verdadeiros anseios da população em relação ao seu sentido, que residia o principal 

problema desses projetos. Ao levantar atributos que caracterizassem uma situação diame-

tralmente oposta à que vivia a cidade naquele momento, apelava-se para a sedução fácil de 

uma promessa redentora. Realizava-se uma ‘demonização’ do automóvel, como se por trás 

dos volantes não houvesse pessoas, para justificar um partido predeterminado.

Outro aspecto problemático que esse partido colocava era a impossibilidade de re-

baixar a avenida antes de se passar sobre a Estação Anhangabaú do Metrô, que já estava 

em obras. Isto determinava que o prolongamento sul da esplanada não poderia se estender 

muito além da projeção do Viaduto do Chá, excluindo dessa maneira um trecho significa-

tivo do recinto, inclusive a Praça das Bandeiras. Com isso se operava uma drástica redução 

física do que poderia se qualificar como o recinto do Anhangabaú. Se a grande praça era o 

que simbolizava e conferia as novas virtudes daquele espaço, tudo o que se localizava fora 

dela era relegado a um segundo plano. O mesmo acontecia, de uma maneira menos drásti-

ca, com o extremo norte do vale.

Dez anos se passaram entre o resultado do concurso e a inauguração do “novo” vale. 

Outros quinze desde a inauguração até a presente data. Os desdobramentos do projeto, sua 

repercussão e seus efeitos é o que será discutido no próximo capítulo.

43 A Construção São Paulo n° 1751, 

ago/1981. p.16.

Pojeto vencedor.
Diagramas temáticos elaborados 
para o concurso com os seguintes 
títulos:

Fig.357
“Tráfego a Acomodar”

Fig.358
“Valores Paisagístico-Culturais a 
Preservar”

Fig.359
“Programa Proposto”

Fig.360
“Interferências a Considerar e 
Conflitos a Resolver”

[Arquivo EMURB]
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Fig.361
Pojeto vencedor.
Perspectiva com a “Praça para 
comícios e eventos públicos” em 
primeiro plano.
[Arquivo EMURB]

Fig.362
Pojeto vencedor. 
Perspectiva mostrando a alça viária 
que permitiria o acesso do túnel 
à Av. São João, posteriormente 
descartada.
[Arquivo EMURB]

Fig.363
Pojeto vencedor. 
Planta da solução apresentada para 
o Terminal Bandeira.
[WILHEIM, Jorge. Espaços e Pala-
vras. São Paulo: Projeto, 1985. p.89]
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Figs.364 e 365
Segundo Colocado.
Plantas da etapa inicial e da etapa 
final de implantação do projeto.
[Suplemento especial da Revista 
Projeto 31, Jul/1981.]

Fig.366
Segundo Colocado.
Vista do modelo tridimensional.
[Suplemento especial da Revista 
Projeto 31, Jul/1981.]
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Fig.367
Terceiro Colocado.
Perspectiva com o Viaduto Santa 
Efigênia em primeiro plano

Fig.368
Terceiro Colocado.
Diagrama de setorização.

Fig.369
Terceiro Colocado.
Esquema do sistema de execução 
do túnel.

Fig.370
Terceiro Colocado.
Perspectiva da praça proposta.

Fig.371
Terceiro Colocado
Planta geral.

[Suplemento especial da Revista 
Projeto 31, Jul/1981.]



322




