
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO E REGISTRO DOS EFEITOS DO ELEVADO JOÃO GOULART NO TECIDO
URBANO ADJACENTE.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): IZADORA CREPALDIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): GASTÃO SANTOS SALESORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A pesquisa tem como objeto de estudos a via expressa elevada João Goulart, 

estabelecendo-se um corte temporal de pesquisa de 2006 a 2016.  Partindo do 

elevado enquanto objeto técnico, o trabalho tem como foco principal a investigação e 

o registro dos efeitos da presença do mesmo no tecido urbano adjacente, se utilizando 

de fundamentação teórica e, pesquisas de campo para que seja possível elaborar 

elementos gráficos que melhor representem as dinâmicas observadas.  

INTRODUÇÃO 

Em 1939 se populariza em diversas partes do mundo a ideologia de ‘cidade do futuro’ 

com vias expressas, sem cruzamentos em nível, passando por dentro do tecido 

urbano já consolidado, dando prioridade ao automóvel sobre rodas e individual 

(Artigas, 2008). O desenvolvimento urbano de São Paulo, que já vinha aderindo a 

essa ideia desde os anos 50, enfrentava, nos anos 60 grande fluxo migratório e 

aumento da população urbana de forma acelerada. É nesse contexto que projetos de 

aumento da capacidade de vias urbanas são elaboradas, como a via elevada João 

Goulart, construída em 1970, com extensão de 3,5 quilômetros, projetado a fim de 

solucionar questões de mobilidade no centro da cidade, alcançando bairros 

adjacentes como Santa Cecília, Vila Buarque, Campos Elísios e Água branca a oeste. 

A ideia era diminuir o tempo de deslocamento da população a longas distancias dentro 

da capital. Enquanto administrações anteriores contrataram planos estratégicos, 

como o Plano Urbanístico Básico, que priorizavam o transporte coletivo com 

integrações entre metrô e ônibus, além de altas densidades ao longo das linhas de 

mobilidade, segundo Anelli (2011), a gestão de Maluf optou por alternativas de 

grandes avenidas de alta velocidade. “A cidade recebeu uma das obras mais 

paradigmáticas do conflito entre as redes viárias de escala metropolitana e os 

territórios por onde elas passam: O Elevado Costa e Silva” (Anelli, 2011). Desde então, 

é considerado uma cicatriz no tecido urbano paulistano por três motivos básicos: 

traçado, altas velocidades (configuração de via expressa) e a elevação da via.  

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é compreender a história e o contexto de inserção da via 

elevada e o impacto no tecido urbano adjacente para que, a partir do mapeamento 

socioeconômico e uso do solo, somado a percepções das atividades e transformações 



no espaço, possam resultar na justificativa para as novas tipologias edificadas na 

região baseada na lógica imobiliária vigente, buscando compreender o valor de imóvel 

e o processo de gentrificação. Com apoio do Plano diretor de 2014, elaborado na 

gestão do prefeito Haddad, entender a retomada da efervescência da região após um 

longo período de abandono.  

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada é a pesquisa teórica a partir de trabalhos já realizados e 

bibliografia básica estabelecida, construção de hipóteses, pesquisa de campo para 

confirmação da hipótese, produção de bases gráficas de acordo com a pesquisa 

realizada para análise dos resultados esperados e publicação. 

DESENVOLVIMENTO  

O processo de desenvolvimento do trabalho é dividido em três momentos de análise. 

O primeiro é o estudo do período de efervescência, o segundo é a pesquisa do período 

de abandono e o terceiro é baseado no recorte temporal de 2006 a 2016 com objetivo 

de estudar a retomada da efervescência de atividades na região nos dias de hoje. 

O primeiro momento é baseado na dissertação de mestrado de Eduardo Luiz de Lima 

Assunção para compreender a efervescência de atividades e usos ao longo das 

avenidas Amaral Gurgel, São João e General Olimpo da Silveira durante as décadas 

de 1930 a 1950, período que antecede a construção do elevado. O segundo, parte da 

pesquisa realizada em Planos Urbanos da cidade, como por exemplo a comparação 

do Plano de Avenidas de Prestes Maia e do Plano Urbanístico Básico elaborado na 

gestão do então Prefeito Faria Lima, que definem diretrizes para o crescimento da 

cidade e o impacto de determinadas decisões no espaço público. Buscando a 

justificativa para o abandono, naquele período, da região onde o elevado se encontra. 

O terceiro momento do trabalho é a investigação da retomada de atividades e usos 

na área de pesquisa a partir da dissertação de Maria Isabel Camañes Guillén, da 

pesquisa a campo e de análises do debate complexo e contemporâneo sobre a 

questão de usos, permanência ou conservação do viaduto e transformação ou não 

em parque. A partir deste terceiro momento de pesquisa, busca-se concluir com o 

entendimento da atuação do mercado imobiliário como causador ou não do processo 

de gentrificação a partir da especulação imobiliária como consequência da valorização 

da área após a retomada de atividades e usos nos últimos anos.  



RESULTADOS PRELIMINARES. O resultado preliminar do primeiro momento da 

pesquisa consiste na percepção de efervescência das Avenidas que hoje são cobertas 

pela via elevada João Goulart. Em 1930, a Avenida São João era considerada um 

grande bulevar com canteiros arborizados, grande leito carroçável que passou por 

duas fases de alargamento devido a linha de passagens dos bondes da empresa 

Light. Era valorizada pelo mercado imobiliário o que deu início a verticalização na área. 

A região se torna então um atrativo cultural e polo cinematográfico da cidade no 

período. O espaço público era servido por lojas no pavimento térreo com 

apartamentos residenciais nos demais pavimentos. Grandes nomes da arquitetura 

projetam edificações para a Avenida São João, como exemplo, Rino Levi. A pesquisa 

de campo em desenvolvimento tem como resultado preliminar, a partir de observação 

da área e entrevistas com moradores, visitantes ou comerciantes, uma setorização 

sequencial. Estabeleceu-se percepções que serão bases para produção gráfica. Estas 

percepções consistem na divisão da extensão do térreo do minhocão em três 

cenários: o primeiro é o trecho da Avenida Amaral Gurgel onde se pode observar 

intensa atividades, fluxos de pessoas e transportes. O segundo é o trecho próximo a 

Campos Elísios onde se observa abandono e a presença de dependentes químicos. 

E o terceiro é no bairro Vila Buarque onde se observa presença marcante de serviços 

e comércios e também intenso fluxo de pessoas e transportes público e privados. 
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