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Resumo 

Através desta pesquisa pretende-se realizar o levantamento e análise histórica 

do Vale do Anhangabaú com o objetivo de reconhecer a sua importância como espaço 

público da área central de São Paulo, além de documentar as transformações 

ocorridas como forma de reconhecimento dos modos de produção do espaço público, 

por meio da recuperação da memória urbana. Trata-se de uma investigação que 

procura identificar as camadas do tempo, através do cruzamento de abordagens que 

exploram as relações entre Memória e História, entendendo a cidade como um 

palimpsesto, ou seja, marcada por registros de diferentes momentos. A pesquisa parte 

de um estudo abrangente das referências bibliográficas sobre a área de estudo, reúne 

material iconográfico e cartografia, documenta os processos de tombamento e editais 

de concurso, de modo a reconstruir a trajetória desse espaço no tempo, desde o início 

do século XX até os dias atuais. Pretende-se utilizar o conhecimento e o 

reconhecimento como instrumentos de aproximação com a cidade, identificando seus 

usos em diferentes temporalidades, de modo a orientar as discussões sobre a noção 

de patrimônio urbano e os critérios de intervenção contemporânea.  

Introdução 

A pesquisa elabora a documentação das transformações ocorridas, como 

forma de reconhecimento dos modos de produção do espaço público, por meio da 

recuperação da memória urbana. O levantamento histórico articula-se em três 

períodos: O primeiro situa os melhoramentos do início do século XX para a cidade de 

São Paulo, caracterizando as grandes remodelações realizadas nesse período. O 

segundo investiga o edital do Concurso Público Nacional para a Elaboração de Plano 

de Reurbanização do Vale do Anhangabaú, promovido pela Prefeitura, através da 

EMURB, em 1981. O terceiro busca recompor o intervalo de tempo entre o Concurso 

(1982) e o período atual. 

Objetivo 

Trata-se de uma investigação que procura reconhecer as camadas do tempo, 

através do cruzamento de abordagens que exploram as relações entre Memória e 

História, entendendo a cidade como um palimpsesto, ou seja, marcada por registros 

de diferentes momentos e por transformações sucessivas no território. 



Metodologia  

A pesquisa parte de um estudo das referências bibliográficas sobre a área de 

estudo, reúne material iconográfico e cartográfico, documenta os processos de 

tombamento e editais de concurso, de modo a reconstruir a trajetória desse espaço 

no tempo, desde o início do século XX até os dias atuais. Utiliza-se o conhecimento e 

o reconhecimento como instrumentos de aproximação com a cidade, identificando 

seus usos em diferentes temporalidades, através de autores como Benedito Lima de 

Toledo, Jose Geraldo Simões e Hugo Segawa. Utilizar as cartas patrimoniais e o 

pensamento de Ulpiano Bezerra de Meneses de modo a orientar as discussões sobre 

a noção de patrimônio urbano e os critérios de intervenção contemporânea. 

Desenvolvimento  

O levantamento histórico embasado nas fontes consultadas coincide com o 

primeiro período em que a pesquisa se desenvolve, e situa os melhoramentos do início 

do século XX para a cidade de São Paulo, caracterizando as grandes remodelações 

realizadas nesse período. O Vale do Anhangabaú num primeiro momento assume um 

caráter de passagem, caminho de tropeiros, que passavam pela capital em direção 

ao porto de Santos. Ao longo dos principais caminhos foram surgindo os hotéis, 

distribuídos com base na distância aproximada de um dia de viagem.   

Como decorrência do desenvolvimento histórico da cidade de São Paulo e 

crescimento gradual, na década de 1910 o Vale do Anhangabaú passou por 

significativas transformações, pois até esse período apresentava um aspecto semi-

rural, havia vestígios de antigas chácaras e o ribeirão não era canalizado. Os campos 

mostravam-se adequados ao plantio de legumes, verduras e frutas, além de propícios 

para a criação de gado. Como se observa na imagem abaixo. 



 

1897 - O vale das fazendas de chá e primeiro viaduto. Fonte: 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/requalificacao-do-anhangabau/ Acesso em 

18/04/16 

A área central da cidade se isolava por conta do relevo, que antes serviu como 

defesa, mas a partir de um momento, com o crescimento da cidade, essas depressões 

se tornaram limitações a serem transpostas, como menciona o arquiteto Segawa 

(2000), essa é uma condição que se modificou somente no começo do século XX. 

Esse espaço do Vale do Anhagabaú era considerado o “quintal dos fundos da colina 

central”, uma das áreas menos valorizadas do centro, pois desde a sua fundação sua 

estrutura central estava voltada para a encosta leste, por onde passava o rio 

Tamanduateí, como assinala José Geraldo Simões Junior (2003). O autor esclarece 

que mais tarde, com a implantação da ferrovia e inauguração da Estação da Luz, 

ocorreu uma mudança de polaridade dos espaços centrais e a valorização do entorno 

do Vale. As construções do Viaduto do Chá e do Teatro Municipal vieram a fortalecer 

a polarização em direção à parte oeste da colina central.  

Com a criação do Viaduto do Chá e do Viaduto da Santa Ifigênia, a ligação 

entre o centro velho (hotéis, casas bancárias e comércio de luxo) com as novas zonas 

de expansão da cidade foi facilitada, criaram-se bens de utilidade pública. A Estação 

passa a atuar como porta geral de entrada, por onde chegavam os imigrantes e 

famílias de cafeicultores que vinham para São Paulo.  O que era fundo, uma área 

esquecida e degradada, tornou-se frente, imagem significativa da cidade. No período 

do café, portanto, torna-se a “sala de visitas” de São Paulo.  



Havia o interesse que o Vale passasse a integrar a região do Teatro Municipal 

com a Praça do Patriarca. Surgiram os grandes empreendimentos ao redor do vale, 

que passou a assumir novas funções e a incluir o centro residencial, financeiro e de 

negócios, ao mesmo tempo em que se evidencia o vazio central. Em 1920, a 

administração pública convida Bouvard, um renomado arquiteto francês do período, 

para criar o parque Anhangabaú. Essa proposta tem como premissa a criação de um 

parque com o caráter de embelezamento, com o intuito de dar origem a um diálogo 

dos fluxos de pedestres e veículos com os trechos ajardinados. 

 

1911 - O parque urbano do arquiteto francês Bouvard. Fonte: < 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/requalificacao-do-anhangabau/> Acesso em 

18/04/16 

Em 1930, em uma publicação do Plano de Avenidas de Prestes Maia, 

propunha-se que o Vale do Anhangabaú fosse remodelado. Segundo Rolnik (1997), 

o plano de avenidas tinha o intuito de atender aos interesses do mercado imobiliário 

e indústria automobilística, e não se detinha diante de obstáculos físicos. A   

modernização  de   São  Paulo  estava pautada no fluxo de automóveis, com o objetivo 

de tornar fluido e descongestionar a área central. Em 1950, transformou-se em uma 

grande avenida ligando o sul ao norte da cidade. Essa obra durou até a década de 90, 

determinado que deixasse de ser um local de permanência e passasse a ser de 

passagem. Já a partir dos anos 60 e 70 deixou de ser o centro principal de São Paulo 

por conta da migração do centro financeiro para a região da Paulista, que se 

verticalizou muito rápido. A elite foi se afastando do centro, que deixou de ter 

habitação, tornando-se um lugar monofuncional (somente com comércio e serviço). A 



partir desses anos ocorreu uma rápida deterioração dos espaços públicos da cidade. 

O centro histórico da cidade de São Paulo sofre um processo parcial de esvaziamento, 

pois embora seja bem servido de infraestruturas, sua utilização é essencialmente 

ligada aos horários comerciais. 

 

1930 - Planta do Anhangabaú no Plano de Avenidas de Prestes Maia. Fonte: 

TOLEDO, 1996, p. 147. 

Segundo Período - Projetos para a área  

Como fonte de consulta para o segundo período, utilizou-se a dissertação de 

mestrado de Pablo Emilio Robert Hereñu, (FAU-USP, 2007). O segundo período 

investiga o edital do Concurso Público Nacional para a Elaboração de Plano de 

Reurbanização do Vale do Anhangabaú, promovido pela Prefeitura, através da 

EMURB, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, em fevereiro de 1981. 

Foram 115 equipes inscritas e 93 propostas estavam sujeitas a julgamento. Dessas 

propostas, 34 foram selecionadas para a segunda fase. Além dos prêmios para as 

três melhores propostas, o júri concedeu cinco menções honrosas.  

O projeto vencedor é o do arquiteto Jorge Wilheim em parceria com a arquiteta 

paisagista Rosa Kliass, que cobre o túnel por uma grande laje, cria pequenos trechos 

ajardinados e uma grande praça seca central. O projeto parece encontrar a solução 

para o conflito entre automóveis e pedestres, uma vez que separa as funções: veículos 

em baixo e pedestres em cima. A praça ganha mais vida e intensos fluxos de pedestre. 

Ao criar essa grande esplanada, a cidade cede um lugar para a cultura e para as 

pessoas. O local se torna palco de grandes manifestações, festas culturais e convívio. 

Pela primeira vez, cria-se um espaço exclusivo para pedestres, um recinto onde é 

possível circular e se apropriar do espaço sem a disputa com os veículos. Por um 



momento, com o investimento público, os equipamentos culturais passam a trabalhar 

em conjunto e o centro se torna um polo cultural na cidade. 

 

Figura 4: Projeto vencedor. Perspectiva com a “Praça para comícios e eventos 

públicos” em primeiro plano. Fonte: HEREÑU, 2007, p. 316. 

Aos poucos, a área central de São Paulo vai sendo dominada pelo tráfego 

intenso, e os poucos lugares que "sobram", porque na grande maioria das vezes são 

rejeitados pela população, dão espaço a praças e parques públicos. Foi pensando 

nisso que Elgson Gomes, segundo colocado do concurso, propunha o "retorno da 

natureza ao único espaço amplo e disponível no centro da cidade capaz de conter as 

proporções de um parque propriamente dito. A desfiguração paulatina do ambiente do 

vale seria remediada (...). Destacava a necessidade e a viabilidade do amplo retorna 

a natureza, propunham o parque Anhangabaú". (HEREÑU, 2007,  p. 313) 

 



Projeto do Segundo Colocado. Plantas da etapa inicial e da etapa final de implantação 

do projeto. Fonte: HEREÑÚ, 2007, p. 360.  

 O terceiro colocado também utilizou a natureza em seu discurso, porém com 

menos ênfase. Nessa proposta, argumentava-se que o vale havia deixado de ser o 

sítio natural que era e o parque que já foi, para se transformar numa via expressa. No 

memorial descritivo, a disposição dos fluxos deveriam se organizar da seguinte 

maneira: “o pedestre na superfície, natural condição junto ao espaço físico e ao verde 

nascendo do chão e não artificialmente construído sobre lajes. O veículo em nível 

inferior com fluxo contínuo. ” (HEREÑU, 2007, p. 313). Tinha como objetivo recuperar 

o ambiente degradado pelos automóveis ou devolver à cidade o seu parque perdido.  

 

Projeto do Terceiro Colocado. Planta geral. Fonte: HEREÑÚ, 2007, pag. 360. 

Terceiro Período - Projetos recentes 

O terceiro período da pesquisa, a ser aprofundado no decorrer do estudo, 

busca recompor o intervalo de tempo entre o Concurso (1982) e o período atual. Como 

ponto de partida, utilizam-se as propostas de refuncionalização do Vale do 

Anhangabaú elaboradas pela Associação Viva o Centro (2005) e, por fim, as ações 

mais recentes de gestão urbana, promovidas pela Prefeitura, a partir de 2013, que 

preveem a ampliação da participação popular no projeto de reurbanização. 

Essa área possui um significativo valor urbanístico e arquitetônico, que foi de 

grande importância para a formação da cidade e hoje ainda exerce um papel relevante no 

contexto da área central localizada entre os dois principais viadutos do Centro: o Viaduto 

do Chá e o Viaduto da Santa Ifigênia. O Vale é o divisor dos centros Velho e Novo, e dele 

pode-se admirar grande parte dos dois centros, os dois viadutos e alguns dos mais 

imponentes edifícios que marcaram o início da verticalização do centro de São Paulo.  



Em 1991, o Vale é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo (CONPRESP), 

resolução N. 37/92, pelo seu “valor histórico, social e urbanístico representado pelos 

vários modos de organização do espaço urbano”.  

 Recentemente a Prefeitura em parceria com o escritório do arquiteto 

dinamarquês Jan Gehl abriu um porcesso de discussão a respeito da requalificação 

desse espaço, criando grandes espaços de água que se organizam em diversas 

zonas, podem ser controladas, ligadas e desligadas, de acordo com a necessidade, 

demanda e situação de uso do espaço. Utiliza-se como referências, a ideia das praças 

francesas (exemplo: Praça de La Republique), cujas lâminas d’água não estão 

constantemente jorrando água. 

 

Render do projeto de intervenção para o Vale do Anhangabaú. Fonte: Gestão urbana. 

Disponível em < http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/centro-dialogo-aberto/o-

vale-do-anhangabau/> acessado em 09.04.17 

Resultados  

Foram realizadas leituras de revisões bibliográficas referente à área de estudo, 

a memória e identidade urbana. Além disso deu-se início a investigação de 

documentos de interesse, como editais, processos de tombamento, atuais planos de 

gestão urbana e o levantamento de campo para observação dos atributos físicos do 

lugar e de suas dinâmicas de usos em diferentes dias da semana e horários. A partir 

desses estudos, parcialmente desenvolvidos na pesquisa de Iniciação Científica, 

propõe-se uma nova intervenção, com o intuito de dialogar com as preexistências, 



respeitando os usuários e moradores locais, considerando os programas públicos de 

incentivo à habitação na área central da cidade. 
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