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Evolução do recinto

Tomando como ponto de partida o ano de 1877, no momento em que Jules Martin pre-

gou na vitrine de sua loja a primeira imagem do Viaduto do Chá, um intervalo de 130 anos 

foi o período abordado nesta dissertação. Ao longo do tempo, aquilo que se denominou de 

“recinto” do Anhangabaú teve abrangências espaciais muito diversas, conforme o momento 

histórico e o contexto de cada projeto estudado. É importante identificar como variou o 

papel urbano exercido pelo vale ao longo da história, de modo a alimentar a discussão de 

como ele poderia ser interpretado hoje.

Antes de realizar essa retrospectiva, é necessário esclarecer os sentidos atribuídos aqui, 

ao termo “recinto”. A maioria dos dicionários define o termo como um espaço compreendi-

do dentro de certos limites. Esse é um dos sentidos adotados neste trabalho, mas não o úni-

co. Os limites que o definem não são necessariamente espaciais. Eventualmente esses limites 

podem ser determinados por uma função ou uma propriedade: avenida; parque; resíduo. 

Desta maneira, o termo pode variar sutilmente de sentido de acordo com a abordagem do 

projeto referido.

Durante o período em que o vale representou uma barreira, poderia se dizer que o recin-

to pouco importava. Para Jules Martin o espaço em questão era o do próprio viaduto, ou as 

duas áreas que este conectava. Seu desprendimento em relação ao modo de permitir a traves-

sia, que poderia até ter sido realizada através de um aterro, atesta que naquele contexto o vale 

em si não era relevante. Do mesmo modo isso pode ser verificado através dos outros dois 

viadutos analisados. Tanto o de Kuhlmann, quanto o Santa Efigênia, não pretendiam dialo-

gar com a ‘cidade baixa’ e literalmente passaram por cima do que estava em seu caminho.

Quando o Anhangabaú passou a ocupar uma posição central em relação ao conjunto 

da cidade, seu espaço começou a ser compreendido como uma oportunidade. Esse é o argu-

mento do segundo capítulo desta dissertação. Apesar disso, naquele período a configuração 

do ‘lugar’ Anhangabaú e de seus limites espaciais, teve variadas interpretações.

Para Adolfo Augusto Pinto, o recinto era determinado pela hidrografia, se estendendo, 

portanto, até seu encontro com o Tamanduateí. Seus limites espaciais não ficavam clara-
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mente definidos, mas pode se vislumbrar a escala de sua abrangência. Nas indicações do 

Vereador Silva Telles, os limites do que se entendia por Vale do Anhangabaú eram claros: 

Rua Líbero Badaró, Ladeira Dr. Falcão, Piques, Rua Formosa e São João, acrescentando-se 

uma pequena praça no local onde, alguns anos depois, seria criada a Praça do Correio. 

Nessa proposta o recinto era basicamente um vazio, regular e fechado. Nenhuma constru-

ção, salvo a residência do Conde de Prates, invadia seus limites. Para Alexandre Albuquerque 

o Anhangabaú não existiria como um recinto. O vazio existente significava em seu projeto 

terreno disponível, e com o inevitável crescimento da área seria ocupado por novas edifica-

ções. Na proposta “Freire-Guilhem”, se considerarmos apenas a planta do projeto, o recinto 

era basicamente o mesmo da proposta de Silva Telles, acrescido da Praça Ramos de Azevedo, 

em frente ao novo Teatro Municipal, e do alargamento da Rua de São João incluindo um 

novo viaduto e seus prolongamentos. Na perspectiva desenhada esse recinto era significa-

tivamente ampliado, incorporando uma quadra no trecho final da encosta leste do vale, 

o Largo de São Bento e o Viaduto Sta. Efigênia. O projeto de Samuel das Neves reduzia o 

recinto à largura da avenida proposta e isolava esse espaço dos demais vazios à sua volta. No 

entanto suas extremidades poderiam ser expandidas para norte e para sul, transformando-

se num extenso corredor.

Coube a Bouvard definir quais seriam os limites do recinto do Anhangabaú, e embora 

concordasse com as premissas do projeto de Victor da Silva Freire, foi obrigado a conciliar 

interesses conflitantes, o que o levou a uma drástica redução do vazio anteriormente propos-

to. Construções junto à São João e ao Piques, mais os “blocos” junto à Libero Badaró, redu-

ziam o recinto a praticamente uma extensão da Praça Ramos. Durante a execução do parque 

eliminaram-se os edifícios previstos junto ao Piques1 possibilitando uma melhor integração 

desse setor com o espaço livre geral.

O desenvolvimento e a expansão da cidade, estruturados sobre um modelo rodoviaris-

ta, transformariam o Anhangabaú construído durante os anos 10 e 20 em um corredor de 

passagem. Esta transformação constituiu o tema do terceiro capítulo deste trabalho.

As proposições iniciais de Prestes Maia, contidas no “Plano de Avenidas”, apresentavam 

uma imagem do Anhangabaú como um recinto fechado, conformado por novos viadutos 

1 Uma fileira de casas na Rua 

Formosa, entre o Viaduto do 

Chá e a Ladeira da Memória, 

permaneceria ainda por mais 

alguns anos após a implantação do 

projeto de Bouvard.

Fig.407
O recinto do Anhangabaú, 
conforme o projeto de Bouvard 
acrescido da Praça do Patriarca.
[Fonte da base: TOLEDO, 1989. 
p.175]
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e monumentais conjuntos edificados. No entanto, a implantação do “Sistema Y” geraria na 

verdade um Anhangabaú completamente diferente, assumido por Prestes Maia nos planos 

posteriores. Ao invés do monumental espaço fechado, um monumental eixo de passagem, 

sem limites claramente definidos, tomou conta do lugar. A construção do trecho sul do 

Perímetro de Irradiação, através dos viadutos Nove de Julho, Maria Paula e Jacareí, estabe-

leceu novos limites para esse setor do vale, e a abertura da Avenida Prestes Maia gerou uma 

diluição de seu perímetro norte. Desta maneira, a partir dos anos 30 e de modo mais acen-

tuado durante os anos 40, ocorreu uma significativa expansão física do recinto e uma certa 

diluição de seu perímetro. Essa configuração prevaleceria até os anos 80.

Em 1974, Vilanova Artigas propôs uma leitura do Anhangabaú a partir dos sistemas 

metropolitanos dos quais participava, assumindo o fluxo de veículos e a massa de pedestres, 

como elementos imprescindíveis e, sobretudo, conciliáveis. As restrições impostas durante 

o desenvolvimento do projeto levariam a um relativo empobrecimento do partido adotado 

e à formulação de um conjunto de intervenções que não respondia à altura aos questiona-

mentos iniciais que o arquiteto havia levantado.

Com a realização do concurso nacional em 1981 e a construção da proposta vencedo-

ra, concluída dez anos depois, estabeleceu-se uma nova estruturação do recinto do vale. O 

partido adotado, do “túnel” e da “praça”2, limitava a extensão da segunda a um trecho rela-

tivamente pequeno, entre os viadutos Chá e Santa Efigênia. É a laje, agora, que determina o 

recinto. Hoje em dia, quando alguém se refere ao Vale do Anhangabaú, está se referindo à 

“praça” implantada sobre a laje. Não poderia estar se referindo à região da Praça da Bandeira 

nem ao trecho da Avenida Prestes Maia posterior ao Viaduto Santa Efigênia, pois estes não 

pertencem mais ao recinto. Até mesmo a avenida e o “Sistema Y” foram excluídos.

A seqüência de imagens a seguir procura explicitar graficamente, através da compa-

ração de plantas e fotografias aéreas com recortes e escalas similares, as transformações 

espaciais propostas e ocorridas no Anhangabaú ao longo do tempo. Os comentários que 

acompanham cada uma representam a continuação deste texto.

2 BUCCI, 1998. p.109.

Fig.408
Recinto do Anhangabaú após as 
obras do Perímetro de Irradiação.
A avenida expandiu seu limite 
norte a ponto de diluí-lo. A 
praça da Bandeira, ainda sem 
construções, ampliou sua 
abrengência conferindo-lhe uma 
nova escala.
[Fonte da base: TOLEDO, 1996. 
p.129]
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Fig.410
Projeto de Samuel das Neves 
(1911) sobre mapa de 1930.

Apesar de inoportuno em seu 
momento, o projeto de Neves se 
assemelhava muito ao espaço que 
se configuraria no vale poucas 
décadas depois.

[Bases: Planta do projeto de 
Samuel das Neves (Fig.82) e 
Levantamento SARA]

Fig.409
Projeto de Silva Telles (1907) sobre 
mapa de 1881.

A dimensão do parque de Telles 
superava a do projeto de Bouvard. 
No momento de sua proposição, 
o contraste com a cidade existente 
devia ser escandaloso. O recinto 
incorporava o local da futura Praça 
do Correio, encosta da Ladeira Dr. 
Falcão, largo da Memória e Piques.
Planta da Cidade de São Paulo, 
1881, Henry P. Joyner.

[Bases: Planta do projeto Silva 
Telles (Fig.73) e Planta da Cidade 
de São Paulo, 1881, Henry P. Joyner 
(Fig.7)]
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Fig.412
Projeto de Bouvard (1911) sobre 
mapa de 1930.

Para conciliar interesses 
conflitantes, Bouvard teve que abrir 
mão de premissas importantes 
das propostas Silva Telles e Freire 
Guilhem, e permitir a ocupação da 
enconsta junto à Líbero Badaró, 
além de prever construções 
em vários outros pontos. O 
prolongamento até a São João 
também não ocorreu e o parque 
finalmente construído acabou 
sendo acanhado ante as propostas 
que já haviam sido formuladas.

[Bases: Planta do projeto de 
Bouvard (Fig.88) e Levantamento 
SARA]

Fig.411
Projeto Freire-Guilhem (1911) 
sobre mapa de 1930.

O projeto guardava as virtudes do 
parque de Silva Telles e ampliava 
sua abrangência ao incorporar a 
Praça Ramos de Azevedo, Antonio 
Prado e a Av. São João alargada.

[Bases: Planta do projeto Freire-
Guilhem (Fig.77) e Levantamento 
SARA]
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Fig.414
Melhoramentos de Prestes Maia 
(1945) sobre mapa de 1930.

Em seu segundo projeto para o 
Anhangabaú, Maia adota uma 
concepção completamente oposta 
à anterior. Ao invés do jardim e 
do recinto fechado, uma brutal 
avenida sem limites definidos. 
Comparada a esta, a avenida de 
Samuel das Neves se torna uma rua 
ordinária. O grafismo que Maia 
utiliza em sua representação, reflete 
a violência com que a via se insere 
na cidade.

[Base: “Planta geral dos 
melhoramentos centrais” 
(Fig.191)]

Fig.413
Anhangabaú do Plano de Avenidas 
de Prestes Maia (1930) sobre mapa 
de 1930.

Em sua primeira proposta para 
o Anhangabaú, Maia expande os 
limites do recinto para norte, até 
o Viaduto Santa Efigênia, e para 
sul, com o Paço proposto além 
do Piques. Prevê, no entanto, 
ocupação junto à Rua Formosa 
e Ladeira Dr. Falcão. O recinto é 
rigidamente fechado e arrematado 
pelas torres junto aos viadutos 
propostos. Extensos jardins 
ocupam os intervalos entre as 
pistas.

[Bases: Plano de Avenidas (Fig.186) 
e Levantamento Sara]
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Fig.416
O recinto em 1958.

Nesta imagem encontramos a 
grande avenida concretizada. Ao 
recinto se incorporaram o Viaduto 
Santa Efigênia, Largo São Bento, 
Praça Pedro Lessa, Praça Antonio 
Prado e Av. São João. A Praça da 
Bandeira, ainda não ocupada, 
apresentava tratamento de praça.

[Base: IDOETA, 2004]

Fig.415
O recinto em 1945.

Embora parcial, a fotografia 
permite ver a configuração 
interna do vale já como uma 
avenida, mas com seu limite 
norte ainda restrito à Avenida 
São João. O extremo sul havia se 
expandido consideravelmente 
com as demolições na área da 
Praça da Bandeira e a constrção 
do Perímetro de Irradiação (ver 
Fig.408).

[Base: IDOETA, Irineu. São 
Paulo vista do alto: 75 anos de 
aerofotogrametria. São Paulo: Érica, 
2004]
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Fig.418
O recinto em 1974.

O vazio da Praça da bandeira é 
reduzido mais um pouco com 
a contrução de uma garagem e 
novo sistema viário. O Viaduto 
Stevaux contribui para a exclusão 
definitiva desse setor do recinto. 
A Estação São Bento do Metrô, 
praticamente concluída, permite 
uma melhor integração entre o 
largo homônimo e
o vale.

[Base: IDOETA, 2004]

Fig.417
O recinto em 1968.

Duas construções reduzem 
a dimensão do “vazio” do 
ANhangabaú: a Câmara Municipal 
junto à Praça da Bandeira e o 
Palácio Zarzur & Kogan (atual Ed. 
Mirante do Vale), junto ao Viaduto 
Santa Efigênia. O primeiro, 
inaugurou uma ocupação que 
terminaria por excluir o Viaduto 
Jacareí do recinto e reduzir 
consideravelmente a escala da 
Bandeira. O segundo, aliando 
suas dimensões descomunais à 
sua implantação perpendicular 
à avenida, arrematou o extremo 
norte do vale.

[Base: IDOETA, 2004]
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Fig.420
O projeto de Artigas, 1974.

Pormenor da planta original de 
Artigas com o mesmo recorte das 
imagens anteriores.
Notar as propostas de 
aperfeiçoamento viário do 
Perímetro de Irradiação.

[Base: ARTIGAS, 1974]

Fig.419
Prpostas de Artigas sobre a foto 
de 1974.

A abrangência da abordagem 
de Artigas extrapola os limites 
do recorte da imagem mas é 
representada pelo “Y” destacado. 
Os dois terminais e o sistema de 
marcha a pé teriam forte presença 
no espaço geral.

[Bases: ARTIGAS, 1974 e IDOETA, 
2004]
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Fig.422
O recinto em 2005.

Desde a construção do projeto de 
Jorge Wilheim, inaugurado em 
1992, o vale permanece inalterado. 
Nessa configuração o recinto 
encolheu chegando a dimensões 
ligeiramente superiores às do 
parque de Bouvard. A “laje” é o 
elemento que estabelece os limites 
atuais do Anhangabaú.

[Base: Google Earth (Dez/2006)]

Fig.421
O recinto em 1986.

Poucas modificações significativas 
ocorrem entre meados dos anos 
70 e a década de 80. A Praça da 
Bandeira é finalmente ocupada 
em toda a sua extensão, seja 
por edifícios, paradas de ônibus 
ou desajeitadas passarelas de 
pedestres.

[Base: IDOETA, 2004]
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Fig.424
O recinto possível.

Considerando as possibilidades 
presentes e futuras que se oferecem 
para o vale, e as disposições 
experimentadas no passado, o 
desafio que se coloca é fazer com 
que o recinto volte a assumir uma 
configuração abrangente do ponto 
de vista espacial e representativa 
sob o aspecto simbólico.

[Base: Google Earth (Dez/2006)]

Fig.423
Espaços livres públicos adjacentes 
ao Vale do Anhangabaú.

Estudos anteriores já mostraram 
as possibilidades arquitetônicas 
oferecidas pelo conjunto de 
espaços públicos existente na área 
central. A transformação desse 
conjunto em um sistema é um dos 
desafios a serem enfrentados e o 
Vale do Anhangabaú é o elemento 
chave.
As praças da Bandeira e Pedro 
Lessa oferecem novas perspectivas 
com a eliminação, a médio prazo, 
dos terminais de ônibus.

[Base: Google Earth (Dez/2006)]
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Construções, destruições...

“Toda intervenção pressupõe uma destruição; destrua com sensibilidade.”3

Se a cidade de São Paulo foi construída e reconstruída três vezes em um século4, o Vale 

do Anhangabaú não teve diferente sorte. Do ponto de vista físico, e considerando o vale 

como um todo, quatro foram as suas configurações até hoje. A primeira, quase casual, era 

marcada pela sua topografia natural revestida por plantações de chá e cortada pelo capri-

choso ribeirão a céu aberto. A segunda é a do “Parque Anhangabaú”, segundo o projeto de 

Bouvard. Para sua construção, foi necessária a destruição de sua topografia original, do 

ribeirão que ali corria e de um número significativo de edifícios. A terceira configuração 

foi a da “Avenida Anhangabaú”, que ocupou o fundo do vale destruindo o parque e outra 

grande quantidade de edifícios, incluindo o antigo Viaduto do Chá. A quarta e última é a 

configuração atual, do “túnel” e da “praça”. Para sua implantação destruiu-se mais uma vez 

a topografia do lugar e principalmente a avenida.

O que se observa para o vale como um todo, acontece também de maneira pontual. 

Para se construir o Viaduto do Chá atual, foi necessário demolir o anterior; para erigir o 

Edifício Alexander Mackenzie, sede da Light, destruiu-se o Teatro São José; os “palacetes” 

do Conde de Prates deram lugar ao Edifício Conde de Prates e à outra torre; demoliram-se 

vários edifícios para a construção do vazio da Praça do Patriarca.

Não há saudosismo ou lamentação nas afirmações acima. São constatações que reme-

tem à frase de Snozzi citada no iício desta página. Após tantas construções e tantas destrui-

ções, o saldo é o Anhangabaú que está lá.

Mas há ainda outros tipos de construções, e suas respectivas destruições, que não dizem 

respeito ao ambiente material da cidade ou do vale; que estão ligados a aspectos simbólicos 

ou subjetivos e que por isso são menos óbvios, mas podem ser mais impactantes que os ou-

tros. A construção do primeiro Viaduto do Chá destruiu uma barreira histórica; a construção 

3 Ogni intervento presuppone una 

distruzione, distruggi con senno.” 

SNOZZI, Luigi. Luigi Snozzi: 

costruzioni e progetti 1958-1993. 

Lugano: ADV, 1995.(tradução 

nossa)

4 TOLEDO, Benedito Lima de. São 

Paulo: três cidades em um século. 

São Paulo: Duas Cidades, 1983.

Fig.425
Alegoria à derrota do barão de 
Tatuí e à demolição de sua casa.
[TOLEDO, 1996. p. 61.]
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do “Parque Anhangabaú” apagou, ou pelo menos pretendeu apagar, a imagem de uma cidade 

atrasada e provinciana; a construção da avenida destruiu o silêncio do parque e destruiu 

o modo como, até então, o paulistano se relacionava com aquele espaço; a construção do 

Anhangabaú atual destruiu o sentido geográfico característico daquele território e a relação 

do recinto com a metrópole.

O vale como desafio de projeto

A constituição do Anhangabaú como um ponto focal da estruturação da cidade de-

mandou décadas de projetos e construções para se estabelecer e fazer daquele espaço uma 

referência de urbanidade. A fisionomia do parque, freqüentemente retomada com saudo-

sismo, por mais bela que possa ter sido não teve força para cristalizar o caráter do recinto. 

Rapidamente a presença do automóvel se imporia e iria ganhando espaço até se configurar 

a grande avenida. Se fosse necessário apontar o sentido que mais profundamente marcou 

sua fisionomia e mais impacto teve sobre sua dinâmica interna, este seria o de passagem, 

simbolizado pela avenida. A saturação desta, somada ao incremento do fluxo de travessia 

transversal a pé, gerou uma situação violenta insustentável. A resposta a esse problema, for-

mulada coletivamente, resultou na configuração atual.

Ângelo Bucci fez referência à psicanálise para caracterizar o Anhangabaú hoje:

“O drama dos atropelamentos tornou-se o pesadelo que há décadas atormenta a popu-

lação. A laje de concreto escondeu os automóveis em 500m de uma via arterial que tem 

13 quilômetros de extensão. No Anhangabaú, entre um viaduto e outro, já não existem 

atropelamentos, mas alguém de pé ali vê o mergulho dos automóveis, ouve o urro dos 

motores e sente o chão tremer aos pés. Por isso o Anhangabaú atual tem a imagem 

simbólica do pesadelo recalcado, é o trauma.”5

Outro conceito psicanalítico que ilumina um aspecto importante do Anhangabaú atual 

é o do “estranhamente familiar”6. Transposto da teoria psicanalítica para a teoria da arqui-

5 BUCCI, 1998. p.105.

6 VIDLER, Anthony. Uma teoria 

sobre o estranhamente familiar. 

Apud NESBITT, Kate (org.). Uma 

nova agenda para a arquitetura: 

antologia teórica (1965-1995). São 

Paulo: Cosac Naify, 2006. p.617.

Fig.426
Comício das diretas, 1984.
João Bittar
[Câmara Brasileira do Livro: 50 
anos. São Paulo: Prêmio, 1997]
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Fig.427
Anhangabaú atual.
[Nelson Kon]
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tetura e do urbanismo em meados dos anos 1980, esse conceito coloca em primeiro plano 

o corpo e o sujeito em relação à experiência vivida da arquitetura e da cidade. Sigmund 

Freud, em ensaio de 1919, definiu o termo como a “redescoberta de algo familiar que foi 

anteriormente reprimido, o inquietante reconhecimento da presença de uma ausência.”7 É 

precisamente essa a sensação que se tem ao percorrer aquele espaço. A presença da ausência 

do caráter metropolitano representado pela passagem da avenida.

Nos últimos quinze anos, não ocorreram mudanças estruturais no que diz respeito às 

dinâmicas urbanas presentes no vale. Há, no entanto, fatores novos, cuja repercussão a mé-

dio prazo deverá ser avaliada, que são a integração tarifária dos sistemas de transportes 

públicos e a implantação de novos eixos como o Expresso Tiradentes e a Linha 4 do Metrô. 

A integração tarifária, em tese, permitiria, através de uma reestruturação da distribuição de 

linhas e itinerários, a desativação de todos os terminais, incluindo o Pedro Lessa e Bandeira. 

Os novos eixos de transporte público poderão alterar percursos e intensidades dos fluxos 

de pedestres.

O Vale do Anhangabaú representa hoje, talvez mais do que nunca, um desafio. Desafio 

que deverá ser enfrentado pela cidade como um todo e, particularmente, pelos agentes so-

ciais diretamente responsáveis pela sua interpretação e transformação física.

A retrospectiva de projetos realizada através dos cinco capítulos que estruturam esta 

dissertação revela a dimensão do corpo de profissionais envolvido na construção coletiva 

daquele espaço. A contribuição dos melhores arquitetos e urbanistas que São Paulo pôde 

oferecer faz parte de sua história e indica possibilidades para o futuro.

Há que pensar o que deverá ser destruído no vale atual no intuito de viabilizar a cons-

trução de um outro espaço espaço, que faça sentido para a cidade, que dialogue com todas 

as suas escalas e dinâmicas e reassuma um novo papel urbano, à altura de sua memória e de 

todo o esforço empreendido nos últimos 130 anos.

7 NESBITT, Kate (org.). Uma nova 

agenda para a arquitetura: antologia 

teórica (1965-1995). São Paulo: 

Cosac Naify, 2006. p.617. 
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Fig.428
[Arquivo do autor]
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