capítulo 05

o vale como resíduo

1

1 Das acepções de “resíduo”
encontradas nos dicionários mais
populares da língua portuguesa, a
que mais se aproxima do sentido
pretendido aqui é a seguinte:
“Parte de um corpo, imprópria
para consumo ou utilização.”
(HOUAISS)
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À procura de um sentido
A inauguração do novo Anhangabaú foi marcada por uma grande festa, realizada em 25
de janeiro de 1992, dia do aniversário da cidade, e contou com a apresentação de Caetano
Veloso para um público estimado em 50 mil pessoas. Encerrada a festa, varridos os balões

2 As obras foram iniciadas em
janeiro de 1986, durante a gestão
do prefeito Jânio Quadros, e
concluídas em dezembro de 1991,
pela prefeita, Luiza Erundina. A
inauguração oficial aconteceria em
janeiro de 1992.

furados e os sacos de pipoca vazios, um grande silêncio invadiu o vale. Se o tempo do conflito havia sido superado, um novo significado para aquele espaço precisaria ser definido. Até
os dias de hoje, quinze anos após sua inauguração, nenhum tipo de apropriação conseguiu
imprimir um novo caráter àquele recinto.
O insucesso do projeto, do ponto de vista da criação de um espaço público devidamente
apropriado pela cidade, fez com que, nos últimos anos, começassem a ser aventados novos
planos de reconfiguração da praça e de “refuncionalização” do vale. Antes de questionar
a pertinência dessas propostas, o simples fato de existirem revela que a questão é real. No
entanto, o modo como essas críticas são estruturadas, e os argumentos que utilizam, permitem ver que as relações de causa e efeito dos problemas alegados ainda não foram bem
assimiladas.
A impressão que se tem é que o projeto implantado é totalmente descolado do discurso
utilizado para justificá-lo. Se, por um lado, a obra resolveu o problema dos atropelamentos
e melhorou minimamente o desempenho viário do “Sistema Y”, por outro, empobreceu o
espectro de relações urbanas que caracterizavam o vale e criou um imenso espaço residual
que não agregou novos valores à aérea central. É a partir dessas observações que se procura
justificar as propostas mais recentes de intervenção.
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O Novo Anhangabaú
Do momento em que foi divulgado o resultado do concurso, até a festa de inaugura-

3 MEYER, Regina Prosperi. A
construção da metrópole e a erosão
do seu Centro. Apud Revista Urbs
n°14, Set-Out/1999. p.33.

ção da obra, dez anos se passaram. Ao longo do desenvolvimento do projeto e durante sua
execução, alterações importantes foram feitas. O espaço, como ele foi construído, apresenta
uma série de contradições em relação ao que supostamente se pretendia. Esse conjunto de
contradições desmonta a estrutura do espaço público proposto e permite compreender, em
parte, as razões do seu fracasso.
“Na década de 90, o novo Parque do Anhangabaú acrescentou ao Centro mais um
exemplo de espaço urbano destruído em nome da circulação viária. Nesse caso, a magnitude do conflito pedestre-automóvel serviu de justificativa e conduziu a intervenção.
A imensa laje recobre o túnel e garante a circulação com padrão de via expressa para
o intenso fluxo de veículos que corta o Centro no eixo norte-sul. (...) O espaço resultante correspondendo à cobertura do sistema viário não esconde a impotência de uma
‘praça’ cujo programa apóia-se exclusivamente nas questões que marcam as relações
conflitantes (...) Assim, uma vez enfrentado o problema e separadas as funções veículos em baixo e pedestres em cima, ocorreu a indesejável ‘inundação de espaço’ que
carregou consigo a força articuladora de espaços, funções e símbolos do antigo Vale
do Anhangabaú.”

Em sua análise sobre o Anhangabaú atual, Bucci argumenta que o partido adotado resultou numa anulação de suas escalas, a local e a metropolitana.
Fig.372
O Vale do Anhangabaú hoje.
[Arquivo do autor]

“As duas dimensões (...) são interdependentes. Ele ganha escala metropolitana na mesma medida em que existe como local reconhecível para a metrópole. Dessa relação (...)
advém o seu caráter simbólico, o ‘cartão postal’ de São Paulo, como elemento que lhe
confere identidade.
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No Anhangabaú atual essas duas dimensões se interferem destrutivamente e se anu-

4 BUCCI, 1998. p.101.

lam. Isso decorre da opção pelo ‘túnel’, que rouba da metrópole a (sua) percepção (...)

5 BUCCI, 1998. p.103.

e, inversamente, rouba dele a dimensão metropolitana. Por isso, com a implantação
desse projeto, a dimensão simbólica metropolitana do Anhangabaú deixou de existir

6 Revista Arquitetura e Urbanismo
n°42, jun/jul 1992.

por completo.”

Considera ainda, que a praça criada sobre a laje que cobre a avenida, ao contrário do
que defendiam seus autores, se constituiria num espaço anticívico ao apartar da vida cotidiana da metrópole o local onde, supostamente, esta deveria se manifestar.
“(...) o espaço do exercício da cidadania é a cidade em todas as suas manifestações,
inclusive, ou principalmente, aquelas vitais ao seu funcionamento e à produção (...).
Considerando isso, há uma contradição imensa no Anhangabaú atual. A ‘praça para
eventos e manifestações públicas’ é um espaço especializado e isolado da ‘vida’ da cidade. Pois a avenida rebaixada em ‘túnel’ e o patamar onde estão implantados o ‘Centro
Velho’ e o ‘Centro Novo’ não tomam conhecimento do que se passa na laje que tampa
o rio de automóveis lá embaixo. Nessas condições, tornou-se o espaço da obediência e
não da contestação, ou o espaço do isolamento e não da manifestação.
O episódio exemplar (...) foi o comício das ‘Diretas Já’, quando se reuniram ali cerca
de um milhão de pessoas para interferir na história de um país. Aquelas pessoas bloqueavam completamente o ‘Sistema Y’, o lugar era estratégico. Repeti-lo hoje, naquele
espaço sem relação com o funcionamento da cidade, seria prova de ingenuidade, quando menos.”
Fig.373
Pormenor da planta geral do projeto vencedor do concurso.
[Arquivo EMURB]
Fig.374
Inserção da planta do projeto
executado sobre a base da planta
anterior.
[Fonte das bases: Arquivo EMURB]

Outras contradições do projeto podem ser claramente apontadas. Em publicação dedicada à inauguração do vale, Rosa Klias e Jamil Kfouri, co-autores do projeto, afirmam
que as principais “portas” do Anhangabaú eram as duas estações do Metrô, São Bento e
Anhangabaú, e a Avenida São João. O desenho proposto, no entanto, não responde a essa
afirmação. A estação Anhangabaú, em relação à “praça” proposta, fica completamente isoo vale como resíduo
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lada. Uma estreita calçada, junto á Rua Formosa, é a única ligação oferecida. A Estação São
Bento não teve melhor sorte. Os pedestres que dali se dirigem ao vale, são recebidos pela
alça de retorno sobre a extremidade norte do túnel, o final da laje, e mais uma vez devem
passar por uma calçada relativamente estreita antes de chegar à “praça”.
Quando observamos como é resolvida a terceira “porta”, essa contradição é ainda mais
explícita, quase irônica. Entre todas as decisões de desenho tomadas durante o desenvolvimento do trabalho, a mais questionável, quase absurda, é provavelmente a interrupção do
cruzamento da Avenida São João através da implantação, precisamente em seu eixo, de um
extenso canteiro, com jardins e espelhos d’água, e um pequeno espaço rebaixado, a “Praça
do Café”. Estes elementos, além de interromper visualmente o eixo da avenida, atravancam
o cruzamento no ponto do vale onde ele é mais solicitado. Em dias movimentados, perce-

7 O espaço nunca funcionou
propriamente. Atualmente, abriga
um pequeno posto de segurança
e um conjunto de banheiros
públicos.
8 Resignação: “3. Submissão
paciente aos sofrimentos da vida.”
(AURÉLIO)
9 Lawrence Halprin (1916-) é
um paisagista estadunidense que
obteve grande projeção no final
dos anos 1960 e início dos 70. Sua
produção desse período trabalhou,
entre outras coisas, com a questão
do automóvel nas cidades e sua
repercussão nos espaços públicos.

be-se nitidamente a linha de pedestres cruzando o vale, se transformar em um arco, que
contorna os obstáculos e retoma, resignada, o caminho desejado.
O trecho da laje posicionado em frente à Praça Ramos de Azevedo caracterizava-se no
Fig.375
Vista do viaduto Santa Efigênia
e setor norte do vale a partir do
Edifício Mirante do Vale.
A ligação entre a Estação São Bento
do Metrô e a praça fica estrangulada pela alça de retorno.

Fig.376
Saída da Estação São Bento para
o vale.

projeto do concurso como “Praça para comícios e eventos públicos”. Na solução executada,
o nome permaneceu, mas seu desenho foi completamente modificado. Onde antes estava
previsto espaço livre para a acumulação de público, foi instalado um enorme canteiro ajardinado, suficientemente elevado como para indicar que ali pessoas não são bem-vindas, e
um conjunto de pequenas arquibancadas com uma linguagem referenciada aos projetos de
Lawrence Halprin. A praça de eventos não tem como receber eventos e as pessoas não tem
onde ficar.
Alterações no sistema viário, realizadas durante o desenvolvimento do projeto, termina-

Fig.377
Vista da Rua Formosa a partir
do Chá. Os passeios laterais promovem a ligação entre a Estação
Anhangabaú e a praça.

riam por inviabilizar a Praça Pedro Lessa da forma como havia sido proposta. O dimensionamento final do terminal de ônibus, o desenho da alça de retorno sobre a “boca” do túnel
e sua ligação com as ruas do Seminário e Capitão Salomão, reduziram a área dessa praça a
um terço do que havia sido prevista, impossibilitando sua utilização como área de lazer.

Fig.378
Saída da Estação Anhangabaú para
o vale.
[Arquivo do autor]

Durante alguns anos funcionaram escadas rolantes que ligavam as paradas para ônibus
e táxis que existem no nível do túnel aos níveis superiores. Longe de constituir uma conexão
espacialmente interessante, esse conjunto oferecia uma melhor acessibilidade para um núo vale como resíduo
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mero considerável de usuários do Centro e criava, por mais precário que fosse, um vínculo
entre todos os níveis construídos.

10 WILHEIM, Jorge, e equipe.
Memorial descritivo apresentado
ao concurso. Prancha 01.

Como se viu, antes mesmo de serem construídos, um a um, todos os espaços públicos propostos sobre a laje foram perdendo suas características e seu sentido. É lamentável
perceber que depois de tanto tempo de espera e tanto dinheiro público investido naquele
recinto, os principais problemas listados pela equipe de arquitetos, como justificativa da
solução proposta, permaneceram após sua implantação. As afirmações abaixo, retiradas do
memorial descritivo elaborado para o concurso, poderiam inequivocamente referir-se ao
Anhangabaú atual:
“(...) o problema básico, o único a justificar uma intervenção profunda, é o empobrecimento funcional e desperdício do Vale como espaço urbano desfrutável: apesar de
sua acessibilidade urbana (...), não tem função de ponto de encontro; apesar de seu
potencial e valores paisagístico-culturais, não há como nem por que nele permanecer
e gozar; apesar de sua localização ensejar encontros de solidariedade, não tem hoje o
menor teor de urbanidade.”10

Figs.379 a 382
“Praça do café”, posicionada no
eixo da Avenida São João.
[Arquivo do autor]
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Figs.383 a 384
Planta e vista da Praça Lovejoy, de
Lawrence Halprin, 1961-68.
O estadunidense exerceu grande
influência sobre os paisagistas
brasileiros que se formaram nos
anos 60 e 70.
[Process Architecture nº 4,
Fev. 1978]
Fig.385
Canteiros e espelhos d’água próximos à Praça Pedro Lessa.
[Arquivo do autor]
Fig.386
Paisagismo da praça logo após sua
inauguração.
Cristiano Mascaro.
[Arquitetura e Urbanismo
nº 42, Jun/Jul 1992. p.33.]
Fig.387
Fotografia atual da Praça Pedro
Lessa.
[Arquivo do autor]
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Fig.388
O Viaduto do Chá, com seu intenso movimento, marca a fronteira
entre a praça vazia e a avenida com
seu fluxo permanente.
[Arquivo do autor]
Figs.389 e 390
O “fim” do Anhangabaú.
[Arquivo do autor]
Fig.391
Vista do vale a partir do canteiro
central da avenida.
[Arquivo do autor]
Fig.392
Vista noturna do mesmo ponto.
[PRAÇA RAMOS, VIADUTO DO
CHÁ, PRAÇA DO PATRIARCA.
Instituto Cultural Itaú. São Paulo:
ICI, 1994.]
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Projetos recentes
O clima de otimismo provocado pela inauguração do Novo Parque Anhangabaú repercutiu através de diversas iniciativas de re-qualificação de pontos específicos ligados ao vale.
Desse conjunto se destacam a nova cobertura do acesso superior à Galeria Prestes Maia e
a remodelação da Praça do Patriarca11, a instalação de uma filial do MASP no salão de exposições dessa mesma galeria, transformação do Edifício Alexander Mackenzie, antiga sede
da Light, em Shopping Center, transformação, ainda não concluída, do Edifício Central
dos Correios em centro cultural e mais recentemente a instalação da sede da Prefeitura
Municipal no Edifício Matarazzo. Algumas intervenções pontuais tiveram de ser realizadas
também para amenizar deficiências do projeto, como a nova passarela de acesso ao Terminal
Bandeira.
Em outubro de 1991, foi fundada a Associação Viva o Centro, organização sem fins

11 Projeto do Arquiteto Paulo
Mendes da Rocha.
12 Primeiro parágrafo do artigo
“Finalidades Institucionais
da Associação”. Fonte: www.
vivaocentro.org.br/vivaocentro/
estatuto.htm (18/01/2007)
13 Equipe: Regina Prosperi Meyer
(coordenação geral); Fernando de
Mello Franco, Marcelo Laurino
e Sarah Feldman (coordenação
de projeto); Kátia Pestana, Keila
Costa, Marta Moreira e Milton
Braga (colaboração); Alexandre
Hodapp, Ana Paula Nascimento,
Daniel Hopf, Luciana Itikawa,
Marco Antonio dos Santos e
Robson Castilho.

lucrativos financiada por empresas e entidades privadas, com o objetivo de
“contribuir para a revalorização histórica, arquitetônica e urbanística; para o desenvolvimento e aprimoramento humano e social; para a animação e efervescência cultural
em todos os aspectos; para a pesquisa, o estudo e o desenvolvimento das ciências e da
educação, entre outras contribuições, em benefício da região central da Cidade de São
Paulo (“Centro”);”12

Fig.393
Planta com o mapeamento de
espaços públicos na área central.
[ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO.
São Paulo Centro: uma nova abordagem. São Paulo: Associação Viva
o Centro, 1996. p.35.]
Fig.394
“Subsistemas de espaços públicos
no centro”. Centro Velho, Centro
Novo e Anhangabaú.
[ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO,
1996. p.37.]

Após alguns anos, os impactos do novo projeto sobre a dinâmica daquele espaço começou a ser assimilado e o período otimista chegaria ao fim. O tema de discussão passaria
então a ser como recuperar parte da vitalidade perdida e que medidas tomar para criar
melhores condições de utilização do vazio criado.
Em agosto de 1996 a Associação Viva o Centro apresentou o estudo “São Paulo Centro:
uma nova abordagem”, coordenado pela arquiteta Regina Prosperi Meyer13. O estudo continha uma análise abrangente da área central e um conjunto de sugestões, que deveriam se
desdobrar em uma série de projetos específicos e, quando fosse pertinente, em concursos
o vale como resíduo
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Fig.395
“Propostas de intervenção”
[ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO,
1996. p.41.]
Fig.396
“Irrigação”. Estudo de acessibilidade com abertura de calhas viárias
[ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO,
1996. p.40.]
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públicos de projetos. O estudo destacava o Vale do Anhangabaú como um subsistema que
“se organiza a partir de um grande espaço público que acopla uma série de praças menores,
em diferentes planos, aos quais se articula através de passagens, galerias, escadarias”14, e
apresentava as seguintes leituras e propostas:
“A intervenção proposta se dá no sentido de resgatar a forma e a idéia de vale e evidenciar a separação existente entre Centro Novo e Centro Velho, diferenciando o fundo

14 Associação Viva o
Centro. São Paulo Centro: uma
nova abordagem. São Paulo, 1996.
p.36.
15 Giancarlo Gasperini, Joaquim
Guedes, José Eduardo de Assis
Lefévre, Regina Prosperi Meyer,
Sérgio Santos Morais, Marco
Antonio R. de Almeida e Sanderley
Fiusa

do vale dos espaços públicos lindeiros e demarcando seus limites. Propõe-se o retorno
controlado de veículos ao Vale, sobretudo dos ônibus de linhas circulares, distinguindo
o fluxo expresso de passagem (no subsolo) do fluxo local (na superfície). A presença
dos ônibus (...) possibilitará a irrigação do Centro através de sua porta de acesso emblemática e principal. Procura-se reanimar as suas bordas, de forma a reinserir uma
expressão de dinâmica metropolitana que lhe foi extirpada.”

A lista de intervenções propostas realizaria, no fim das contas, uma reconfiguração de
toda a superfície do vale, através da abertura de um sistema de vias locais para o tráfego de
veículos, a recuperação da travessia no eixo da São João com a demolição da “Praça do Café”
e dos canteiros construídos e uma nova pavimentação que demarcasse com clareza alguns
limites pouco configurados.
O Anhangabaú, no âmbito dessa abordagem, era visto como um espaço fundamentalmente de articulação. Suas funções primordiais seriam demarcar, através do seu espaço vazio, os limites entre o “Centro Velho” e o “Centro Novo” e comunicar e organizar os espaços
públicos a ele adjacentes. Diferente da abordagem da equipe de Jorge Wilheim, o vale nunca
era tratado “em si mesmo”, mas sempre “em relação à”.
No final de 1996, como um desdobramento do estudo anteriormente comentado, foi
promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento
Urbano - SEHAB, e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/SP, o “Concurso
Nacional de Idéias para um Novo Centro de São Paulo”. A abrangência do concurso englobava toda a área central da cidade e, por se tratar de um concurso de idéias, seu escopo não
o vale como resíduo
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era claramente determinado. O júri15 avaliou 64 trabalhos e outorgou o primeiro prêmio à
equipe formada por técnicos da empresa PROMON, tendo como coordenadores os arquitetos João Batista Martinez Corrêa e José Paulo de Bem e o engenheiro Ronan Ayer16.
A proposta vencedora constituía-se de um ambicioso plano de grandes intervenções de
caráter predominantemente viário e, fundamentalmente direcionadas ao automóvel particular. Seguindo a tradição iniciada por Prestes Maia, era proposta uma nova perimetral
localizada em grande parte sobre o leito ferroviário, que seria rebaixado, e um conjunto de
túneis que aprimoraria o funcionamento do “Sistema Y”. A partir dessas decisões estruturais, eram desenvolvidas as soluções pontuais.
No contexto descrito, o Vale do Anhangabaú seria totalmente reformulado do ponto
de vista físico e funcional. Com o trânsito de passagem afastado pelo sistema de túneis de
grande profundidade, novas vias sobre a superfície do vale receberiam o fluxo local e o

16 Arquitetos Colaboradores:
Roberto Rigui, Ernesto Zamboni,
Flávio Pastore, Marcelo Fragelli,
Sérgio Coelho, Cássio Hosomi,
Maria Luiza de Oliveira, Rita
Guimarães, Walter Gosslar,
Cláudio Falcão, Edson Borges
e Mauro Lima. Engenheiros:
Hércules Fidalli, Luiz Sózio, Renato
Mendonça, Shigeru Yamamoto e
Leonardo Lourenço.
17 PROMON. Concurso Nacional
de Idéias para um Novo Centro de
São Paulo. São Paulo: PROMON,
1997 (folheto de divulgação do
projeto). p.14. (grifo nosso)
18 PROMON, 1997. p.15.

antigo túnel, destituído de suas funções viárias, seria convertido em um grande terminal
linear de ônibus “com novo sistema de ventilação, escadas rolantes e acabamentos capazes
de transformá-lo em arquitetura”17. O vão central do Viaduto do Chá seria encerrado por
uma “cortina estaiada de vidro estrutural” de modo a abrigar um dos acessos ao terminal.
O sistema proposto de vias de tráfego local sobre a superfície do vale conformaria um novo
conjunto de espaços residuais, um “miolo”, que receberia novo tratamento paisagístico.
“O miolo é um jardim geométrico definido por cruzamentos de caminhos relacionados com edificações, espaços e percursos, que formam grandes canteiros nivelados e
ligeiramente elevados, compensando os desníveis transversais existentes; nos canteiros,
Fig.397
Perspectiva do vale com a Praça da
Bandeira em primeiro plano.
[PROMON. Concurso Nacional de
Idéias para um Novo Centro de São
Paulo. São Paulo: PROMON, 1997
(folheto de divulgação do projeto)]
Fig.398
Planta geral com a indicação dos
túneis propostos.
[PROMON, 1997]

paralelas aos viadutos do Chá e Santa Efigênia definem um padrão de gramados e
espelhos d’água, permanecendo as poucas grandes árvores remanescentes no local, na
sua singularidade de implantação. (...) O desenho proposto define longitudinalmente
o espaço do vale, o que separa e qualifica os espaços anexos laterais. O Anhangabaú
é um espaço monumental, pouco acolhedor, um lugar de passagem, de cruzamentos,
para ser visto de cima.”18
.
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Fig.399
Perspectiva do vale com a Praça da
Bandeira à esquerda.
[PROMON, 1997]
Fig.400
Viaduto do Chá e novo paisagismo
proposto.
[PROMON, 1997]
Fig.401
Proposta de ocupação para as proximidades do Largo São Bento.
[PROMON, 1997]
o vale como resíduo
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Figs.402 e 403
Planta da proposta e corte transversal pela passagem inferior.
[ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO. Refuncionalização do Vale do
Anhangabaú. São Paulo: Associação
Viva o Centro, 2005.]
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Utilizando parte da argumentação encontrada no estudo “São Paulo Centro; uma nova
abordagem”, o projeto perseverava em tratar o recinto como resultado de operações externas,
neste caso os grandes túneis, desenhado a partir de um padrão auto-referente. Desprovido
de qualquer caráter, certamente se constituiria em um fracasso maior que os anteriores.
A iniciativa mais recente contendo propostas abrangentes para o recinto do vale, discutida em âmbito público através de notícias na imprensa e de publicação específica, é o
projeto de “Refuncionalização do Vale do Anhangabaú”, desenvolvido sob a chancela da
Associação Viva o Centro e apresentado em 2005. Seus autores19 são basicamente os mesmos

19 PROMON Engenharia (Ronan
Ayer, Beatriz Miranda, Clarindo
Corazza, Luís Sózio, Maria
Palombini e Shigeru Yamamoto),
JBMC Arquitetura e Urbanismo
(João Batista Martinez Corrêa,
Beatriz Corrêa, Aléssio Dionisi e
Renilson de Souza) e Geométrica
Engenharia de Projetos. Fonte:
Refuncionalização do Vale do
Anhangabaú. São Paulo: Viva
o Centro, 2005 (folheto de
divulgação do projeto).

técnicos que elaboraram a proposta vencedora do concurso de 1996 comentado anteriormente, mas as ações propostas são muito mais contidas.
O objetivo fundamental da proposta é a criação de um circuito viário, voltado para o
trânsito local, que permita a “irrigação” desse setor da área central.
“A obra que resultou no atual Vale do Anhangabaú, da forma como foi executada,
resolveu um dos grandes problemas da cidade de São Paulo – a ligação rodoviária
norte-sul/sul-norte – mas gerou outro grave: tornou o Centro ilhado e estrangulado.
Resolveu o problema do tráfego de passagem, mas eliminou o tráfego local. O imenso
calçadão do Centro Velho fundiu-se ao do Centro Novo, por meio de um novo calçadão no Anhangabaú. Para irrigar o interior do coração da cidade restaram apenas o
circuito formado pela ruas Boa Vista e Líbero Badaró, no Centro Velho, e Xavier de
Toledo e final da Conselheiro Crispiniano, no Centro Novo. Só se adentra nessa imensa área por veículo coletivo, ou particular, pela Praça da Sé ou pela Xavier do Toledo.
Qualquer incidente em uma dessas vias bloqueia o acesso ao Centro, impacta a rótula
central (o anel viário em torno dessa área) e os acessos a ela.
A proposta restabelece, sem perda das características de pequeno parque central do
Vale, o trânsito de veículos no local, junto aos edifícios, e cria uma rambla contínua
para o pedestre, na Avenida São João, entre o Largo do Paissandu e a Rua Líbero Badaró. Cria-se assim um acesso adequado e fácil ao Centro, facilita-se a circulação e a
o vale como resíduo

347

348

segurança do pedestre, aumenta-se a segurança à noite, viabiliza-se economicamente o
Vale e desobstrui-se o coração da Cidade.”20

20 Associação Viva o
Centro. Refuncionalização do
Vale do Anhangabaú. São Paulo,
2005 (folheto de divulgação do
projeto).

As vias seriam implantadas sobre o paisagismo existente, preservando tudo o que estivesse fora do caminho dos leitos viários propostos. O rebaixo da “Praça do Café”, proposta
por Jorge Wilheim, seria aproveitado para a criação de uma passagem inferior de veículos,
permitindo desse modo a configuração de uma “rambla” contínua de oito metros de largura
entre a Praça Antonio Prado e o Largo Paissandu.
Neste projeto, mais uma vez as intervenções são pautadas pelo desenho viário e pela
ótica exclusiva do automóvel. De teor imediatista, não contribui para a caracterização tão
necessária daquele recinto. Se estiver correta a hipótese de que o “Novo Anhangabaú” inaugurado em 1991, é o espaço residual de uma grande operação viária, o espaço resultante
deste projeto seria então o resíduo do resíduo.
O estado atual do debate sobre o Anhangabaú, e as propostas que dele emergiram até
o momento, assemelha-se ao período dos anos 1970, no qual projetos eram lançados sob
uma névoa de argumentos e problemas emergentes a serem sanados, onde raramente as
questões fundamentais eram apontadas com clareza. Identificar os problemas colocados
pelo Anhangabaú hoje, é o desafio a ser enfrentado.

Fig.404
Passagem inferior sob o cruzamento da “Rambla” São João.

Fig.405
Vista geral do vale.

Figs.406
Vista da “Rambla” São João em
direção ao Centro Velho.
[ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO. Refuncionalização do Vale do
Anhangabaú. São Paulo: Associação
Viva o Centro, 2005.]
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