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MANEIRAS DE CIRCULAR: UM VIADUTO 
RESUMO 

O urbanismo do CIAM tem sido descrito e criticado como um urbanismo pensado para o automóvel. 
De acordo com a Carta de Atenas (1943), as linhas férreas não eram uma solução, mas um 
problema. Penetrando nas cidades, seccionavam arbitrariamente zonas inteiras, isolando-as do 
contato com outros setores, e convertendo-se em obstáculo ao desenvolvimento urbano. O tráfego 
rodado era a alternativa restante, se os sistemas viários existentes pudessem ser reformulados para 
explorar a velocidade do automóvel. Em 1981, quando foi lançado o concurso para o Vale do 
Anhangabaú em São Paulo, o urbanismo do CIAM já havia sido declarado por muitos como um 
fracasso. Outros remédios para a cidade tornaram-se populares, e entre eles, as poções caseiras de 
mamãe Jacobs – como escreveu ironicamente Lewis Mumford. A proposta de Lina Bo Bardi para o 
concurso do Anhangabaú consistia numa estrutura-ponte em aço, conduzindo o tráfego de alta 
velocidade sobre o vale, como um “aquedutos de carros” elevado sobre um parque imaginado como 
“jardim tropical” popular. “Nada será destruído”, dizia Lina. Velhos edifícios ao redor do parque, bons 
ou ruins, seriam mantidos, correspondendo aos ideais de diversidade urbana defendidos por Jacobs. 
Entretanto, a proposta de Lina não renega o hard-core baseado no carro do CIAM: segregação entre 
veículos e pedestres; rotas contínuas para o tráfego de alta velocidade; áreas verdes isolando o 
tráfego pesado. O trabalho revisa a proposta de Lina para o Anhangabaú à luz de sua (não tão 
explícita) relação com o legado do CIAM, confrontado suas dimensões urbanas, tipológicas e 
figurativas. Metropolitana e agreste, a proposta espelha as dualidades internas do CIAM, a despeito 
da coesão atribuída a esse corpo de doutrina. O trabalho sustenta que, ao converter a função circular 
num episódio arquitetônico, Lina abraçou e ampliou o legado do CIAM, produzindo uma visão ímpar 
sobre as relações entre movimento mecanizado, paisagem urbana e natureza. 

Palavras-chave: Lina Bo Bardi. Anhangabaú Tobogã. CIAM. 

WAYS OF CIRCULATING: A VIADUCT 
ABSTRACT 

CIAM’s urbanism has been described and criticized as a car-oriented urbanism. According to the 
Athens Charter (1943), railroad lines were not a solution, but a problem. Encircling districts, they 
separated them from other parts of the city and became an obstacle to urban development. Road 
traffic was the remaining choice, if the existing street systems could be reshaped to exploit the high 
speeds in locomotion brought by the automobile. In 1981, when the Competition for the Anhangabaú 
Valley in São Paulo was launched, many had already declared CIAM’s orthodoxy a failure. Another 
sort of medicines for the city became popular, among them, mother Jacob’s homemade poultices - as 
Lewis Mumford ironically put it. Lina Bo’s entry for the competition consisted of a bridge-like steel 
structure for carrying high-speed traffic, as an “aqueduct of cars” following the valley, raised over a 
park designed to be a popular “tropical garden”. “Nothing will be destroyed”, she said. Old buildings 
around the park, good or bad, should be kept, matching Jacobs’ diversity ideals. Nevertheless, Lina’s 
proposal did not deny CIAM’s car-based hard-core: segregation between vehicles and pedestrians; 
non-stop routes for high-speed traffic; green areas isolating heavy traffic. The paper wishes to review 
Lina’s design for the Anhangabaú Valley at the light of its (not so explicit) relationship to the CIAM 
legacy, confronting its urban, typological and figurative dimensions. Lina’s scheme, metropolitan and 
agrestic, mirrors CIAM’s doctrines internal dualities, despite the unbroken cohesion attributed to this 
corpus of ideas. I will argue that converting the peculiar fourth function in an architectural episode, she 
embraced and enlarged CIAM’s legacy, producing an unpaired essay on mechanized movement, 
urban landscape and nature.  
 
Keywords: Lina Bo Bardi. Anhangabaú Toboggan. CIAM. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre as quatro funções do CIAM – Habitar, Trabalhar, Recrear e Circular –, a última é 

peculiar. Circular é, em certo sentido, a menos arquitetônica das quatro funções. Organiza 

(ou desorganiza) o espaço, sem necessariamente construir edifícios. Embora tenha um 

enorme impacto sobre as cidades, o seu manejo está além (e aquém), do escopo da 

arquitetura como campo disciplinar. Os seus protagonistas são componentes mecânicos – 

automóveis, ônibus, trens –, e os requerimentos da máquina precisam ser considerados de 

um modo tangível, e não apenas metaforicamente, como Le Corbusier havia feito na sua 

Maison Citrohan em 1920. Não por acaso, Sert a chamou “Transporte” em sua versão 

inglesa das quatro funções, publicada em Can our cities survive? (1942), reconhecendo sua 

dependência com relação ao movimento mecanizado.1 

 

 
 

Figura 1 – José Luis Sert, ilustração das quatro funções do urbanismo. Fonte: Sert, 1947,5. 

 

                                                            
1 “Town planning is the organization of the function of the collective life of cities: DWELLING, RECREATION, WORK, 
TRANSPORTATION. Its province therefore includes the study of the of cities and of living conditions within them.”José Luis 
Sert, Can our cities survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions based on the proposals formulated by the 
C.I.A.M. International Congress for Modern Architecture, Cambridge: The Harvard University Press, London: Geoffrey 
Cumberlege, Oxford University Press, 1947, 5. 
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O urbanismo do CIAM tem sido descrito e criticado como um urbanismo voltado para o 

carro. De fato, conforme o ponto de número 58 da versão da Carta de Atenas publicada por 

Le Corbusier em 1943, as linhas férreas não eram uma solução, mas um problema.2 

“Em inúmeros casos, a rede das vias férreas tornou-se, por ocasião da extensão da 

cidade, um grave obstáculo à urbanização. Ela isola os bairros habitacionais, privando-

os de contatos úteis com os elementos vitais da cidade.”3   

Construídas com anterioridade à “prodigiosa expansão industrial que provocaram”, as 

estradas de ferro seccionam arbitrariamente setores da cidade, restringindo o 

desenvolvimento urbano.4 Mais flexível, o tráfego motorizado parecia oferecer uma 

alternativa melhor, se o sistema viário existente pudesse ser reformulado, a fim de 

aproveitar as altas velocidades trazidas pelo automóvel, e ainda assim, solucionar os 

conflitos com o movimento de pedestres. 

Em 1981, quando o concurso para o Vale do Anhangabaú foi lançado em São Paulo, o 

urbanismo do CIAM já havia sido declarado por muitos um fracasso. Outros tipos de 

remédios para a cidade tornaram-se populares. Entre eles, as “poções caseiras de mamãe 

Jacobs”, como ironicamente escreveu Lewis Mumford em sua famosa crítica ao livro de 

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (1961).5 A proposta submetida 

por Lina Bo Bardi, chamada Anhangabaú Tobogã, foi acuradamente definida por Comas 

como um “partido dual”.6 Ela projetou uma estrutura-ponte em aço, que conduzia o tráfego 

de alta velocidade através do vale. Como um “aquedutos de carros”, essa estrutura 

levantava-se sobre um parque, planejado como um “jardim tropical” para o povo.7 Assim, 

conforme ela explica, existiriam “dois Anhangabaú”: um em cima, para os carros, outro 

embaixo, para as pessoas.8  

                                                            
2 Sobre a relação entre a Carta de Atenas e o IV CIAM (1933), bem como suas diferentes versões publicadas, ver: John R. 
Gold, Creating the Charter of Athens, The Town Planning Review, Vol. 69, n. 3, julho de 1998, 225-247. 

3 “Dans nombre de cas, le réseau des voies ferrées (chemins de fer) est devenu, lors de l’extension de la ville, un obstacle 
grave à l’urbanisation. Il enferme les quartiers d’habitation, les privant de contactes utiles avec les éléments vitaux de la ville.” 
Le Corbusier, La Charte d’Athènes [1943], Paris: Les Éditions de Minuit, 1957, 81. 

4 Sert, op. cit., 180. 

5 “For Mrs. Jacobs to imagine that the horrifying human by-products of the city’s disordered life can be eliminated by a few tricks 
of planning is as foolish as for her to imagine that too generous open spaces and superblocks fostered these symptoms.” Lewis 
Mumford, The sky line. “Mother Jacobs’ Home Remedies”, The New Yorker, Dezembro 1962, 178.  

6 Carlos Eduardo Dias Comas, LBB: Three city pieces, 1976-88. In: Horacio Torrent, ed., El desafío el tiempo. Proyecto y 
persistencia del movimiento moderno, Santiago de Chile, Docomomo Chile, 2014, 43. 

7 Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Perspectiva com anotações. (100ARQd0012). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. 
Bardi (http://www.institutobardi.com.br). 

8 Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Anotações (100ARQd0045). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. 
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“Nada será destruído”, escreve Lina. Velhos edifícios ao redor do parque, bons ou ruins, 

seriam mantidos, correspondendo aos ideais de diversidade urbana defendidos por Jacobs.9 

Entretanto, a proposta de Lina não parece renegar o hard-core baseado no carro do CIAM, 

em suas características principais: segregação entre veículos e pedestres; rotas contínuas 

para o tráfego de alta velocidade; áreas verdes isolando o tráfego pesado. Ao contrário, 

como se pretende argumentar, pode-se dizer que ela parte dos remédios do CIAM, no que 

concerne ao “Circular”, por inesperado que pareça o resultado.  

Este texto revisa o Anhangabaú Tobogã à luz de sua (não tão explícita) relação com o 

legado do CIAM, confrontado suas dimensões urbanas, tipológicas e figurativas. 

Metropolitana e agreste, a proposta de Lina para o Anhangabaú espelha as dualidades 

internas do CIAM, a despeito da coesão atribuída a esse corpo de doutrina. Ao transformar 

a menos arquitetônica das funções num episódio arquitetônico, Lina abraçou, mas também 

ampliou, o legado do CIAM, produzindo um ensaio ímpar sobre o movimento mecanizado, a 

paisagem urbana e a natureza.10 

 

 

Figura 2 – Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Modelo. Exposição Anhangabaú – Jardim 
Tropical, curada por Renato Anelli. Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Casa de Vidro, São Paulo, 

Novembro, 2013. Fonte: Foto da autora. 
 

                                                            
9 Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, Concurso de Projetos, 1981. São Paulo. In: Marcelo Carvalho Ferraz, org., Lina Bo 
Bardi, São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Empresa das Artes, 1993, 252. Ver também: “Os edifícios ‘errados’ serão 
aceitos como fatos de um ‘tempo’ e recuperados...” Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Perspectiva com anotações. 
(100ARQd0039). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

10 As fontes usadas nesse trabalho estão disponíveis nos arquivos do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. É preciso destacar a 
Exposição “Anhangabaú – Jardim Tropical”, exibida no Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Casa de Vidro, São Paulo, Novembro de 
2013, com curadoria de Renato Anelli, que ofereceu uma visão geral de todos os desenhos e modelos.  
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2. O AQUEDUTO DE CARROS 

O Vale do Anhangabaú é parte do centro histórico de São Paulo. Hoje, o Anhangabaú é um 

dos principais espaços públicos da cidade, mas sua história começou com uma plantação 

de chá, no tempo em que o Rio Anhangabaú ainda corria sobre o fundo do vale. O processo 

de urbanização teve início ao final do século XIX, levando à construção do primeiro Viaduto 

do Chá em 1892, com a finalidade de unir os dois lados do vale. Em 1906, o rio foi 

canalizado, e o vale convertido em parque. O parque terminou ocupado por uma via 

expressa, conectando o norte  e o sul da cidade. O objetivo do concurso lançado pela 

Prefeitura de São Paulo em 1981 era resolver os conflitos entre o tráfego intenso da avenida 

e as demandas dos espaços públicos adjacentes, superando, de algum modo, a barreira 

produzida pela via expressa. Para usar os termos do CIAM, para resolver os conflitos entre 

a função circular e as demais funções do urbanismo.  

A equipe de Lina não venceu o concurso para a revitalização do Vale do Anhangabaú.11 

Jorge Wilheim, Rosa Kliass and Jamil Kfouri foram os autores do projeto vencedor, que foi 

efetivamente executado. “A essência do problema”, tal como definida por Wilheim, era “a 

reconquista para os pedestres de vasto espaço central”, liberando o vale de um fluxo de 

trânsito de 12.200 veículos por hora, que sequer necessitava entrar no centro da cidade.12 

Na verdade, não é tanto a tão sublinhada ideia da “devolução do vale ao povo”, que a 

proposta vencedora de algum modo corrobora, o que caracteriza e diferencia o projeto de 

Lina para o Anhangabaú. O traço distintivo do projeto de Lina é uma certa maneira de 

compreender o papel do movimento mecanizado, que sim se opõe, totalmente, à estratégia 

da proposta vencedora.   

Lina considerou quatro alternativas básicas para solucionar o problema crucial do tráfego de 

veículos. Três foram excluídas como “opções negativas”.13 Em primeiro, o uso de passarelas 

de pedestres elevadas sobre a avenida, que ela julgou demasiado cansativo para as 

pessoas, mesmo com o uso de escadas rolantes.14 Segundo, o rebaixamento do leito da via, 

com as passagens de pedestres cruzando o vale sobre a rua, que tampouco lhe pareceu 

uma boa solução, por “eliminar a ‘visão de cima’ da paisagem urbana”. Em suas notas, ela 

sugere que os passageiros de carros e ônibus poderiam extrair alguma diversão das 

usualmente monótonas viagens da casa para o trabalho, como nos ônibus de dois andares 

                                                            
11 Francisco Fanucci, André Vainer, Marcelo Ferraz, Paulo Fecarotta, Guilherme Paoliello, Bel Paoliello, Marcelo Suzuki e Ucho 
Carvalho colaboraram no projeto. Cf. Ferraz, op. cit., 252. 
12 Jorge Wilhelm, Projeto de Urbanismo – Vale do Anhangabaú. (http://www.jorgewilheim.com.br). 

13 Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Anotações. (100ARQd0003). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

14 Bo Bardi, op. cit., Anotações (opção negativa A). (100ARQd0004). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 
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londrinos, como num “grande e alegre passeio, além da tarefa de transporte utilitário.”15 A 

terceira opção descartada era a solução subterrânea, que ela descreve taxativamente como 

uma solução tão deprimente e miserável quanto um “caminho das minhocas,” além de 

reconhecer os problemas técnicos dela decorrentes (leito do rio Anhangabaú).16 

A quarta opção – que o projeto adota –, era de fato uma crítica à solução completamente 

subterrânea. Revertendo o expediente convencional, através do qual o trânsito pesado é 

ocultado sob o chão, Lina decidiu deixar os “pedestres na terra” e “os transportes em cima.”17 

Ao invés de um túnel, ela propôs a construção uma autopista elevada para conduzir o 

tráfego de alta velocidade, que não necessitava entrar nas áreas centrais da cidade. Essa 

elevada – o Anhangabaú Tobogã –, era uma extraordinária estrutura-ponte em aço, 

percorrendo o vale em toda a sua extensão, de sudoeste para nordeste. Lina referiu-se a 

essa estrutura como "um aqueduto de carros", uma vez que devia tomar o fluxo de tráfego 

de um ponto e levá-lo diretamente para outro, correndo por cima do vale, e deixando o chão 

livre para áreas verdes e circulação pedestre segura. 

 

 

Figura 3 – Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Perspectiva. Exposição Anhangabaú – Jardim 
Tropical, curada por Renato Anelli. Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Casa de Vidro, São Paulo, 

Novembro, 2013. Fonte: Foto da autora. 
 

                                                            
15 Bo Bardi, op. cit., Anotações (opção negativa B). (100ARQd0005). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

16 Bo Bardi, op. cit., Anotações (opção negativa C). (100ARQd0006). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

17 Ferraz, op. cit., 252. 
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A ideia básica da estrutura, de acordo com Lina, era alcançar “transparência e leveza”, o 

que o avanço técnico permitia.18 A quase inevitável comparação com o “Minhocão” paulista, 

construído nos anos setenta, poderia ter sido uma boa razão para tal observação. O elevado 

Presidente Costa e Silva, uma estrutura maciça de concreto armado, construída para 

melhorar as ligações entre o centro de São Paulo e a região oeste da cidade, já era a essa 

altura uma obra pública controversa. Restringido entre os edifícios existentes, o elevado 

produziu um impacto negativo em seu entorno imediato. O apelido "Minhocão", segundo o 

registro de Sophia Beal, aludia às impressões da população quanto “ao tamanho 

monstruoso e feiura da rodovia", que passou a ser considerada "uma ilustração de um 

modelo de desenvolvimento urbano que privilegia a cultura do carro."19  

Mas Lina Bo Bardi nunca temeu a feiura ou a grandeza. Tanto é assim, que ela mesmo 

declarou, sobre seu projeto para o SESC Pompéia, que esperava que ele fosse “feio, bem 

mais feio, do que o Museu de Arte de São Paulo”, também seu.20 Podemos supor que Lina 

tivesse outras razões, e que estas razões – suas verdadeiras razões – tivessem afinal muito 

pouco a ver com a intenção de disfarçar a enorme presença de um viaduto mediante 

“transparência e leveza”. 

O Tobogã de Lina tinha quatro pistas, sobrepostas em dois níveis. Duas passarelas 

pedestres, para serviços de manutenção e emergências, acompanhariam o viaduto em toda 

sua extensão, da Avenida 9 de Julho até a Avenida Senador Queiroz. A largura total das 

pistas ficava em 9,00 metros. A estrutura horizontal, ousada e inovadora, previa o uso de um 

sistema de treliças protendidas em trechos por grandes cabos de aço.21 Os pisos seriam 

executados com chapas metálicas vazadas, a fim de obter superfícies rendilhadas, 

semitransparentes. Atravessadas pela luz, permitiriam ver, desde baixo, o movimento 

contínuo dos carros. 

A estrutura horizontal era suportada por uma sequencia de colunas gigantes, às quais Lina 

se refere como “árvores de aço”.22 O nome se deve à figuratividade própria dessas colunas, 

recordando “árvores antigas”, como as gameleiras brasileiras, e outras árvores volumosas 

do gênero fícus.23 As grandes luzes entre os suportes verticais, bem como a sua altura 

                                                            
18 Ferraz, op. cit., 252. 

19 Sophia Beal, Brazil under construction. Fiction and Public Works. New York: Palgrave Macmillan, 2013, 164. 

20 “O ‘Bonito é fácil, difícil é o ‘Feio’, o verdadeiro feio. Espero que o conjunto esportivo do SESC  Fábrica da Pompéia seja feio, 
bem mais feio do que o ‘Museu da Arte de São Paulo’. É um Silo, Bunker, Containter.” Lina Bo Bardi, SESC – Fábrica da 
Pompéia, São Paulo, 1977. Ferraz, op. cit., 230. 

21 Ferraz, op. cit., 252. 

22 Bo Bardi, op. cit., Detalhe “pilares-árvore”. Anotações: Estrutura. (100ARQd0053). Coleção do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

23 Bo Bardi, op. cit., Detalhe “pilares-árvore”. Perspectiva. Anotações: Estrutura. Estrutura. (100ARQd0052). Coleção do 
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 
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descomunal, deveriam produzir, desde o chão, a impressão de imensas árvores artificiais, 

isoladas, como numa floresta. 

As "árvores de aço" alcançavam um diâmetro externo de 5,00 m, e seriam construídas com 

dois tubos de aço concêntricos, unidos por uma alma de concreto e chapas de travamento. 

Seus núcleos seriam ocos. Cada coluna comportava ainda um conjunto de peças angulares 

superiores, suportando a caixa das pistas, que cresciam como os galhos de uma árvore, e 

um conjunto de peças similares na parte inferior, afundando no chão como raízes. Como 

seus equivalentes genuínos, estas árvores artificiais atingiam alturas variáveis, permitindo 

que toda a estrutura do “aqueduto de carros” tomasse a forma de uma "sequência 

ondulada", capaz de elevar-se sobre o Viaduto do Chá (1892; 1938) e o Viaduto Santa 

Ifigênia (1913), as duas estruturas preexistentes que ligavam os dois lados do vale.24 O 

nome tobogã reporta-se à forma ondulante da estrutura, mas também a um certo espírito 

lúdico que anima todo projeto, e a ideia de que as visões do parque, e da cidade, desde 

cima, poderiam constituir alguma experiência de divertimento cotidiano para uma população 

obrigada aos longos trajetos, todo dia repetidos. 

Como bem destacou Comas em relação ao “partido dual” de Lina, “a tecnologia avançada 

era o meio para a recuperação de uma natureza intocada”.25 Abaixo e ao redor da autopista 

elevada, a natureza prevalecia. As “árvores de aço” se erguiam entre “árvores frondosas” 

como as Tipuanas, Seringueiras e Palmeiras. Lina queria um parque que não parecesse 

"projetado", como um imenso gramado atravessado por caminhos “naturais”, talvez aqueles 

“escolhidos pelos transeuntes como mais rápidos e orgânicos”.26 

Na representação planimétrica, bidimensional, do plano mestre, a cinta vermelha da 

autopista atravessa o vale como uma grande cicatriz. Essa linha vermelha parece dividir o 

Anhangabaú em duas metades, tão separadas entre si quanto as áreas urbanas cortadas 

pelas vias férreas, que a Carta de Atenas condenou. Mas a realidade tridimensional da 

proposta mostra outra coisa. O tráfego de veículos – o rastro da função circular sobre o 

tecido urbano – foi na verdade deslocado para cima, e a “cicatriz” curada pelo parque, cuja 

frondosa vegetação proporciona a necessária barreira contra os males do tráfego pesado, 

exatamente como preconizado pelo CIAM. Em vez de fundir-se na paisagem, o aqueduto de 

carros a transforma. Recorta-se contra o vale enverdecido, reconquistado, como um produto 

do artifício humano construído à escala da paisagem. 

                                                            
24 O primeiro Viaduto do Chá, uma estrutura metálica, foi projetado por Jules Martin e construído em 1892. Essa estrutura foi 
desmontada em 1938, dando lugar ao viaduto de concreto atual, obra de Elisário Bahiana. 

25 “Advanced technology was the means to the recovery of the unspoilt nature.” Comas, op. cit., 44. 

26 Ferraz, op. cit., 252-253. Bo Bardi, op. cit., Anotações: Projeto Estrutura. (100ARQd0042). Coleção do Instituto Lina Bo e 
P.M. Bardi.  
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3. CIRCULAÇÃO, PAISAGEM URBANA E NATUREZA 

O traço distintivo do projeto de Lina é a maneira pela qual ela explorou o movimento 

mecanizado dentro do espaço da cidade. No projeto para o Anhangabaú efetivamente 

executado, Wilhelm tapou o vale com uma laje de concreto, enterrou a via expressa sob 

essa laje, e criou espaços pedestres sobre ela. A função circular desapareceu, escondida 

embaixo da terra. Lina, ao contrário, celebrou a circulação. Ela explorou o movimento tanto 

fisicamente – desenhando o viaduto como uma grande obra de engenharia urbana –, quanto 

como experiência inseparável da vida metropolitana em si mesma. O transporte motorizado, 

um dos grandes problemas das cidades, podia ser apreciado como uma experiência 

memorável, e incorporado à paisagem urbanizada como algo não apenas útil, mas também 

como uma fonte de diversão e prazer. 

 

 
 

Figura 4 – Lina Bo Bardi, Anhangabaú Tobogã, 1981. Detalhe das “árvores de aço. Exposição 
Anhangabaú – Jardim Tropical, curada por Renato Anelli. Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Casa de 

Vidro, São Paulo, Novembro, 2013. Fonte: Foto da autora. 
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As qualidades de transparência e leveza da estrutura certamente não se justificam pela 

vontade de ativar algum tipo de efeito camuflagem, com o objetivo de "integrar" o viaduto 

gigante na paisagem. Elas alcançam, inclusive, um objetivo oposto. No Anhangabaú de 

Lina, o movimento tem existência substantiva, e se converte em episódio arquitetônico 

central, por meio do enorme viaduto, ondulando sobre as formidáveis árvores de aço. Os 

pisos rendilhados viram superfícies cinematográficas, revelando, desde baixo, o movimento 

sucessivo dos carros contra a luz. “O carro não será mais o perigoso inimigo dos pedestres”, 

afirma Lina, ele será “o espetáculo”.27 Pilares como árvores, e carros como pássaros. E é 

sobre o viaduto-tobogã, “montanha russa”, que se faz possível uma experiência aérea da 

paisagem do parque, e da cidade, diferente daquela experimentada no chão. 

A obsessão pela máquina, e a simétrica nostalgia pela natureza, as duas faces opostas, 

porém inseparáveis, do espírito moderno, nunca são, nesse projeto, dissimuladas, mas 

deixadas explícitas. Segundo critérios contemporâneos de sustentabilidade, a proposta é 

acertada, por recuperar a permeabilidade do solo do vale. Mas o parque não esconde o 

viaduto. Pintado de azul em alguns desenhos, vermelho em outros, anunciado como “verde 

patropi” em alguma nota de projeto, o viaduto é uma presença poderosa, assertiva, que 

afirma a marca da ação humana na paisagem. Ninguém há de supor que pilares de aço de 

5,00 metros de diâmetro, estabilizados por fantásticas raízes metálicas, pudessem estar 

mimetizados com o bosque ao redor, numa manobra conciliatória. Afinal, como Leo Marx tão 

bem demonstrou em The Machine in the Garden, tem sido esse um papel continuadamente 

ocupado pelos artistas, na larga época moderna: nem sempre procurar por um meio termo 

entre civilização e natureza, mas, ao contrário, expor uma relação complexa e contraditória.28 

*Este trabalho tem o apoio do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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