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Localizado na zona leste de São Paulo, o Bairro do Brás teve seus primeiros registros 
no início do século XVIII, inserido em um contexto geográfico isolado pela serra do 
mar, o Bairro não se desenvolve até o século XIX. Caracterizado por ser um bairro 
rural, fica às margens do pequeno núcleo urbano localizado no centro. Com o aque-
cimento do mercado devido a agricultura e sua exportação, a partir de 1867, o bairro 
começa a receber as primeiras obras relacionadas à linha férrea, estabelecendo ao 
longo da orla ferroviária, armazéns, galpões e indústrias que utilizavam a ferrovia dis-
tribuindo a sua produção para o mercado de todo o país. (TORRES, 1969).

Ao mesmo tempo que a inserção das linhas proporciona progresso do bairro, é possí-
vel dizer que a ferrovia se estabelece como obstáculo de transposição, principalmente 
quando os limites urbanos da cidade começam a crescer, juntamente com sua ascen-
dente população. 

Historicamente o bairro possui diversas trajetórias de resoluções para o problema da 
transposição, sendo protagonista a questão das “Porteiras do Brás”, que marca seu 
desenvolvimento urbano e sua ocupação por mais de cem anos. 

Atualmente a situação da transposição ainda é delicada e compromete a ocupação e 
a caminhada do pedestre, que hoje dada as circunstâncias de uso do solo comercial, 
é protagonista. Embora milhares de pessoas circulem pelo bairro todos os dias, não 
há ali uma infraestrutura eficiente para suprir a demanda de travessia, fragmentando o 
território. A qualidade do espaço público é também comprometida quando se instaura 
os viadutos e os muros, criando zonas de fronteira, caracterizadas por ruas sem saída, 
ora apresentando a passagem de uma porção do bairro à outra como um obstáculo.

Introdução
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E assim, a partir da caracterização histórica do Brás e sua orla ferroviária, esta pesquisa 
tem o objetivo de realizar uma análise sobre as transposições da via férrea no bairro do 
Brás e sua influência urbana desde sua formação até hoje. 

figura 1- Fotografia das porteiras do Brás, sem autor, sem data. Disponível em  http://www.saopaulo-
antiga.com.br/tag/porteiras-do-bras/ acesso em 30 out.2018.
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Figura 2 - Rua do Brás (atual Avenida Rangel Pestana) e continua larga, 1862 - São Paulo, SP. Disponível em 
https://br.pinterest.com/pin/547117054705514015/ acesso 27 ago. 2018
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2.1 Formação do bairro do Brás

  Isolada naturalmente por sua situação geográfica, a cidade de São Paulo tem como 
grandes barreiras a Serra do Mar e a Serra de Cubatão que desde o início da coloniza-
ção, foram sendo vencidas pelos nativos que enfrentavam o íngreme relevo e a Mata 
Atlântica cerrada. A dificuldade de acesso foi a principal razão do isolamento de São 
Paulo desde a sua fundação até meados do século XIX com um lento desenvolvimen-
to. A cidade só começa a crescer e se desenvolver a partir do sucesso da produção 
de café no oeste paulista e da inauguração da primeira linha férrea paulista em 1867, 
a São Paulo Railway, e finalmente com o início da industrialização financiada pela 
riqueza que o café trouxe ao Estado de São Paulo. A chegada dos imigrantes contri-
buiu muito para o desenvolvimento urbano da cidade, principalmente os italianos, que 
inicialmente eram direcionados para as lavouras, mas logo começam a permanecer 
na capital onde foram enriquecendo a cidade com mão de obra de especializada  em 
serviços genuinamente urbanos, como a construção civil e a manufatura de produtos. 

  Entre os séculos XVII e XIX, das dez freguesias que formavam a cidade de São 
Paulo, somente três estavam situadas no núcleo urbano central: Sé, Santa Efigênia 
e Brás (AZEVEDO, 1958). O centro expandido, localizado entre os rios Tamanduateí 
e Anhangabaú, continha aproximadamente 30 quadras num traçado irregular que se 
expandiam em direção norte e noroeste, apenas com algumas ruas ortogonais.  As 
outras freguesias eram formadas por chácaras e grandes propriedades rurais. (RO-
DRIGUEZ, 2006)
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O primeiro relato sobre o bairro do Brás é datado no início do século XVII e 
se refere a um pequeno povoado em torno de uma capela erguida ao Senhor 
Bom Jesus de Matozinhos por José Bráz em 1769. (BARIONE apud, TOR-
RES,1969, p.44). Nas margens do Rio Tamanduateí havia chácaras e proprie-
dades rurais, e dentre elas a do português José Bráz que origina o nome do 
bairro futuramente. O Brás foi alçado à categoria de freguesia em 1818, e a 
capela construída por José Bráz torna-se matriz (GHEDINE,1997).

Próximo a capela Bom Jesus dos Matosinhos havia uma antiga parada de tro-
peiros, conhecida como paragem do Bráz, era onde passavam os caminhos 
que ligavam às freguesias da Sé à Penha, habitadas desde o século XVII. O 
Caminho da Penha ou Caminho do Bráz  - que hoje corresponde às avenidas  
Rangel Pestana e Celso Garcia -  além de corresponder à saída para o vale 
do Rio Paraíba e para o Rio de Janeiro era  o percurso das  procissões de 
fiéis que se deslocavam da  igreja de Nossa Senhora da Penha à igreja da 
Sé, no centro do núcleo urbano. Ao redor do caminho se formavam pequenas 
edificações, que lentamente dariam origem ao bairro. (PORTO,1997). 

Casas e chácaras de taipa serviam tanto como moradia fixa, como lazer para 
os mais ricos, sendo habitadas por agricultores e por representantes da elite 
paulista e seus empregados. A economia na época era principalmente o co-
mércio da produção agrícola vendidos aos comerciantes da cidade, situados 
na rua das Casinhas (atual rua do Tesouro) que revendiam aos consumidores 
finais (AZEVEDO, 1958, p.61)

Figura 3 - O Rio Tamanduateí correndo ao lado da Rua 25 de Março; ao fundo, o mosteiro de 
São Bento. Foto de Militão Augusto de Azevedo, c.1862 disponível em :https://www.skyscrap-
ercity.com/showthread.php?t=581545 acesso em 28/ nov. 2018.
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São Paulo inaugura uma Faculdade de Direito em 1832, di-
vulgando pela primeira vez o nome da cidade e a colocan-
do nas rotas dos viajantes. Em 1836 São Paulo já possuía 
9291 habitantes urbanos e a freguesia do Brás já tinha 659 
habitantes, sendo a metade composta de brancos e a outra 
de negros e pardos. (RODRIGUEZ, apud LANGENBUCH, 
1971, p.55). 

 Assim como a cidade de São Paulo, o desenvolvimento 
do bairro foi bastante lento até a metade do século XIX, 
só acelerando o desenvolvimento em função do cultivo do 
café e sua exportação. Ao mesmo tempo que se escoava 
o café, se importava produtos estrangeiros para suprir as 
demandas da nova civilizada província e esses produtos 
chegavam no Porto de Santos e subiam a serra por trilhas 
calçadas por pedras construídas por Bernardo de Lorena 
(Presidente da Província) em substituição ao caminho de 
São José que representava a primeira ligação eficiente en-
tre São Paulo e Santos. (CYRINO, 2004)

Mapa 1- Planta da cidade de São Paulo, 1810. disponível em : http://
geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx acesso em 
28 ago 2018.

  O povoamento crescia ao longo do Caminho do Bráz, mas 
problemas com o arruamento dificultavam muitas vezes a le-
galização das terras. Sem um plano de arruamento, as ruas 
do bairro se abriam de forma irregular, apresentando numa 
mesma rua diversas larguras.(TORRES, 1969).
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2.2 Ferrovia e morfologia urbana: a São Paulo Railway e Estrada de Ferro Norte.

O crescimento do escoamento agrícola no começo do século XIX ao exterior eviden-
ciou a necessidade uma solução mais eficiente de transporte, que até aquele momen-
to era um grande impedimento para expansão do mercado, originando em 1835 a 
primeira Assembleia Geral sobre as construções de ferrovias e canais de navegação. 
Com propostas de ligação entre as regiões produtoras de açúcar por parte dos inves-
tidores ingleses e Brasileiros, poucos anos mais tarde a discussão de escoamento 
chama atenção para o desenvolvimento da cidade que já estava trocando sua produ-
ção de açúcar pela lucrativa cultura do café que despontavam no Vale do Paraíba e 
ganhava grandes produtores, chamados “barões do café”. (CYRINO, 2004).

As perspectivas eram as melhores, mas ainda tinha pontos fracos a serem resolvidos 
e não poderiam passar desapercebidos pelo maior investidor brasileiro da época, o 
Barão de Mauá, proprietário de 8 das 10 maiores empresas do Brasil. Mauá, sem su-
cesso tentou em 1853 a concessão de estradas de Ferro, concretizando as negocia-
ções somente em 1855 com fiéis companheiros da Assembleia Geral, o Marques de 
Monte Alegre e conselheiro Pimenta Bueno, futuro visconde de São Vicente.

Em 12 de setembro de 1855, o decreto Imperial n°838 prevendo a magnitude do in-
vestimento autoriza o Governo da Província a conceder favores e privilégios a cons-
trução de linhas férreas que pudessem transpor a Serra de Cubatão e ligar São Paulo 
a cidade a Santos. Mesmo obtendo a concessão, Mauá sabia que era um grande 
desafio angariar fundos para concretizar a construção da linha com os altos impostos 
do Governo imperial, partindo então para Londres recorreu aos seus antigos parceiros 
comerciais e banqueiros para a construção desta empreitada. (CYRINO, 2004)
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Figura 4 - Projeto de ponte sobre rio na Serra do Mar (Ilustração de The Engineer, 1866) disponível 
em : http://museusferroviarios.net.br/antigas-companhias/sao-paulo-railway/ acesso em 26 ago. 2018.

Iniciados investimentos 
substanciais na ferrovia a 
ponto de o Barão precisar 
abrir três novas agencias de 
seu Banco Mauá & Cia, os 
projetos de viabilidade e pes-
quisas do solo começam a 
concretizar o grande negócio 
em 1852. 

Figura 5 - Cédula de 20 pesos expedida em 1871 pela filial do 
Banco Mauá na capital uruguaia. Fonte: http://multirio.rio.o-
barão-de-mauá acesso em 13 set. 2018.
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 Com a eminência da construção da ferrovia, o traçado irregular do bairro do brás é 
um problema fundamental a ser resolvido pela a Câmara Municipal, que inicialmente 
revoga a concessão de algumas terras no percurso que a Ferrovia seria implantada. 
A Câmara reconheceu a impossibilidade de passagem pelas ruas cortadas pela via 
férrea e sugere à Companhia de Estrada de Ferro San Paulo Railway a abertura de 
uma nova via. A Companhia, por sua vez, apresenta a contraproposta de execução 
de “tapagens” ao redor do traçado férreo. Como os moradores não concordaram com 
isso, a comissão de contas sugeriu então à Câmara que algumas ruas fossem fe-
chadas, mas que a Rua Marechal fosse aberta à circulação. Nela haviam já oito ca-
sas, propondo assim que a Companhia instalasse uma porteira para evitar acidentes. 
(TORRES, 1969).

 Inevitavelmente o tecido urbano se formaria ao redor da orla ferroviária e da área 
próxima ao Rio Tamanduateí, tornando esses dois eixos futuras barreiras urbanas em 
relação a ligação entre os bairros limítrofes a linha e o rio (RODRIGUES, 2006). 

  Concluído o trecho de Santos a São Paulo em 16 de fevereiro de 1867, a estação do 
Bráz com sua construção iniciada em 1863 também é inaugurada em uma primeira 
fase com singelas linhas férreas e estrutura feita de tijolos, sem nenhum atrativo arqui-
tetônico em um único edifício de pavimento térreo lateral a linha do trem. A edificação 
de passageiros conhecida com de terceira classe era construída para pequenos vila-
rejos e é realizada na chamada fase inicial, onde a maioria dos edifícios das estações 
que foram construídos nesse período foi demolido para ampliação e duplicação das 
estações posteriores (CYRINO, 2004).
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Junto com a estação Brás e a São Paulo Rail-
way em 1883, conforme figura ao lado, foi 
registrado um acidente na linha da São Pau-
lo Railway entre a locomotiva e um cavaleiro, 
que felizmente saíu ileso, mas que perdeu seu 
cavalo. 
Mesmo antes do ocorrido já haviam muitas rec-
lamações por parte da população ao inspetor 
geral da Compania SPR para a colocação de 
um porteira que sanaria os problemas dos ac-
identes, mas conforme veremos mais a frente,  
ocasionaria outros.

Figura 7 -  Reportagem Correio Paulistano ago 
1883. Disponível em https://bndigital.bn.gov.br/ar-
tigos/correio-paulistano/ acesso em 16 ago. 2018.

Figura 6 - Estação original do Braz, em 1867. Foto Mil-
itão A. Azevedo. disponível em http://www.estacoesfer-
roviarias.com.br/b/braz.htm acesso em 29 set. 2018.

  A porteira sem data precisa foi incorporada 
a via entre 1885 e 1900, quando começam 
a surgir fotografias da porteira.
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  Com o crescimento do bairro e as vantagens da ferrovia 
o bairro se desenvolve e começa a aumentar sua popula-
ção rapidamente, expandindo o traçado urbano que inicial-
mente se concentrava ao redor da orla ferroviária e junto 
ao Caminho do Bráz. 

Mesmo com sua despretensiosa construção, a Estação 
Bráz logo ganha importância quando se inaugura ao lado 
da Estação Bráz o ponto inicial da nova Ferrovia Estação 
Norte em 6 de novembro de 1875, possibilitar o transbor-
do do café entre as composições seguindo para Santos. A 
Estrada de Ferro do Norte ou Estrada de Ferro Rio – São 
Paulo, foi uma linha constituída em 1869 por fazendeiros 
do Vale do Paraíba com o intuito de ligar as fazendas de 
café ao Porto de Santos facilitando sua comercialização, 
mas isso só se tornaria possível pela ligação com a já es-
tabelecida San Paulo Railway. A Estação Norte foi inagu-
rada em 1875 ao lado da Estação Brás  e o primeiro trecho 
da EFN foi inaugurado em 1877 ligando o Brás até o bairro 
da Penha, posteriormente seguindo para Mogi das Cru-
zes, Guararema até chegar no Vale do Paraíba em 1876.  
(CYRINO, 2004).

Assim que a construção da Estação Norte estava pron-
ta, foi anexado a ela uma passarela de pedestre para li-
gar a plataforma da São Paulo Railway e mais ao sul da 
estação futuramente uma passarela junto a movimentada 
Hospedaria do Brás, facilitando a travessia dos imigrantes.  
(CYRINO, 2004).

Mapa 2- São Paulo 1890. 
Mapa editado pela autora, 
disponível em : http://geo-
sampa.prefeitura.sp.gov.
br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx acesso em 28 ago 
2018.
Mapa 3 -  São Paulo 1897.
Mapa editado pela autora, 
disponível em : http://geo-
sampa.prefeitura.sp.gov.
br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx acesso em 28 ago 
2018.

Figura 8 -  Passarelas da Ingleza,1883. Di-
sponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/.
html acesso em 16 ago. 2018.
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Figura 9 - Estação Norte em 1914, disponível 
em  http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/
roosevelt.htm acesso ás 28 ago. 2018.

Figura 10 : A Nova Estação Brás e Norte lado a lado. sem data. Fontes: CONDEPHAAT: Patrimônio 
Cultural Paulista, 1998; SPR: Relação oficial de estações, ; Mapa - acervo R. M. Giesbrecht) disponível 
em  http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/roosevelt.htm acesso ás 28 ago. 2018.
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  Transformando também o bairro em um grande centro de distribuição de trabalha-
dores, em 1886 a Hospedaria dos Imigrantes é estabelecida muito próximo à Estação 
Bráz a fim de facilitar o desembarque dos imigrantes que vinham do Porto de Santos 
e distribuir as famílias para trabalho na lavoura. Com a chegada dos imigrantes na 
cidade inicialmente  destinados a substituir o braço escravo nas lavouras de café no 
Oeste paulista, os imigrantes, na maioria originários da Península Itálica,  começam 
a procurar emprego na capital buscando melhores condições de vida, de trabalho e 
consequentemente de remuneração em oficinas, na indústria e na construção civil, 
desempenhando importante papel  no crescimento da indústria e dos serviços assim 
como na expansão da cidade.  (RAQUENÃ apud LANGENBUCH, 1971, p.154). 

  Graças a expansão comercial trazida pela ferrovia, a Cidade começa a experimentar 
um grande enriquecimento econômico, com o fortalecimento do comércio e consumo 
interno da Cidade impulsionando o setor industrial. A conformação geral do parque 
industrial no Brás tinha como características principais pequenos estabelecimentos 
de estocagem localizados próximo aos limites com outros bairros, como o Belém, en-
quanto unidades maiores, principalmente do setor têxtil, e alguns pequenos estabele-
cimentos metalúrgicos e mecânicos que dependiam dos serviços urbanos se localiza-
vam próximos às estradas de ferro Santos- Jundiaí. (LANGENBUCH, 1971).

  A estação da SPR com sua pequena estrutura já não suportava tamanha demanda 
até em 1880 o Engenheiro John Barker começar fazer estudos sobre a construção de 
uma nova estação que pretensiosamente aspirava não somente reformar a estação 
para adequação do volume de tráfego, mas também transferir a central da San Paulo 
Railway da Estação Luz para o Brás aproveitando o decreto imperial que permitia o 
prolongamento de linhas da Estrada de Ferro Norte até as Ladeiras Porto Geral e Con-
selheiro João Alfredo, mas a proposta foi abandonada devido ao grande investimento 
para a renovação dos edifícios da Companhia. (CYRINO, 2004).
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A estação tinha anexa a ela armazéns que estocavam tem-
porariamente as mercadorias transportadas tanto de impor-
tação quanto de exportação, mas devido as grandes deman-
das e o crescimento econômico da cidade, a sua estrutura já 
não comportava grandes volumes de carga fazendo com que 
o superintendente Willian Speers em 1887 dirigisse um oficio 
a engenharia fiscal da Companhia informando a necessidade 
da construção de novas instalações de armazenagem em São 
Paulo, buscando angariar novos terrenos estando o limite de 
operacionalidade atingido no Brás (CYRINO, 2004).  

Uma característica a se ressaltar em relação ao traçado das 
linhas das Companhias SPR e Estrada de Ferro Norte no bairro 
do Brás é que eram retilíneas, se lançavam em  terrenos pla-
nos como as várzeas dos rios  ainda desocupadas e que come-
çavam a receber as primeiras industrias – e que não coincidiam 
com os caminhos das tropas, sinuosos,  que procuravam evitar 
áreas de várzeas pela dificuldade de travessia. Com a implan-
tação da ferrovia as várzeas começam a ser valorizadas, e o 
bairro do Brás aliado a ela, transforma sua infraestrutura e seu 
traçado urbano por consequência das grandes vantagens de 
escoamento de matéria prima e da produção da industrial. 

Mapa 4 - Planta da Capital do Estado de São Paulo e seus Arrebaldes, 1890.
Mapa elaborado pela autora sobre Mapa disponível em: http://geosampa.
prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx acesso em: 15 out. 2018
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Em 1896, a EFN foi incorpo-

rada pela Estrada de Ferro D. 
Pedro II (antecessora da Es-
trada de Ferro Central do Bra-
sil), com o propósito de formar 
o chamado de Ramal de São 
Paulo, que ligaria São Paulo 
diretamente ao Rio de Janeiro, 
alargando a bitola das linhas e 
unificando duas linhas como 
continuação do Ramal. A uni-
ficação permitiu a E.F. Central 
do Brasil transpor a região do 
Vale do Paraíba e chegando a 
atual Estação Brás, onde a fer-
rovia se conectava com a Es-
trada de Ferro Santos-Jundiaí. 
(CYRINO, 2004).

Mapa 5 - Mapa do Ramal de São 
Paulo. Disponível em http://vfco.bra-
zilia.jor.br/mapas-ferroviarios/1927-
efcb-Ramal-Sao-Paulo-0-Rio-Janei-
ro-Sao-Paulo.shtml acesso em 25 
ago. 2018
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Substituindo a primeira, a nova Estação Bráz (1895 - 1900) é proje-
tada pelo Engenheiro James Florde, muito maior que a estação ante-
rior, é construída no estilo vitoriano do final do século com ornamentos 
em ferro em um complexo de duas edificações em cada plataforma, 
abrigando o Chefe da estação e sua família bem como passageiros e 
suas bagagens (CYRINO, 2004).

A travessia da linha do trem nesse período acontecia somente pe-
las porteiras do Brás ou pela passarela da “Ingleza”, mas como eram 
vastas as distancias para se chegar a esses meios, muitas pessoas 
atravessavam pulando a cerca da São Paulo Railway. 

Figura 11: A Nova Estação Brás 1926. Fontes: CONDEPHAAT: Patrimônio Cultural Paulista, 
1998; SPR: Relação oficial de estações, ; Mapa - acervo R. M. Giesbrecht) disponível em  http://
www.estacoesferroviarias.com.br/r/roosevelt.htm acesso ás 28 ago. 2018.
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Figura 12: A Nova Estação Brás 1905. Fontes: CONDEPHAAT: Patrimônio Cultural Paulista, 1998; SPR: Relação 
oficial de estações, ; Mapa - acervo R. M. Giesbrecht) disponível em  http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/roos-
evelt.htm acesso ás 28 ago. 2018.
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Observando a planta de São Paulo de Gomes Cardim, ultima no quadro ao lado de 

1897, é possível constatar o grande crescimento da cidade . As chácaras da área cen-
tral foram absorvidas pela expansão urbana, com urbanização ultrapassando a Linha 
do trem, as áreas vazias entre a Mooca e o Brás já não existiam, mas ainda restavam 
alguns vazios no meio dos quarteirões (BRAVO, 2003).

Em 07 de janeiro de 1899 Antônio da Silva Prado (1840 - 1929), advogado formado 
pela Faculdade de Direito de São Paulo e importante cafeicultor da época, torna-se o 
primeiro Prefeito da Cidade de São Paulo permanecendo 12 anos no cargo. Durante 
sua gestão a cidade viveu uma grande transformação com a execução de um programa 
audacioso de intervenções urbanas que visava principalmente agir no centro. Moderni-
zou a cidade com a construção de pontes e viadutos, foi responsável pela implantação 
do sistema de energia elétrica, incentivava o embelezamento da cidade e a implantação 
de estabelecimentos artísticos, como a Pinacoteca e o futuro Theatro Municipal de São 
Paulo.

Antônio Prado e seu recém nomeado Diretor de obras municipais Victor Freire (1869 
– 1951) deram início a grandes obras de saneamento, de melhoramentos e embeleza-
mentos como, a abertura de avenidas e aterro de várzeas. Regiões como o Brás, Mooca 
e Belenzinho, áreas industriais e de habitação operária, apesar de próximas ao centro 
eram considerados enclaves incômodos ao contrário da grande capital que pretendia se 
construir, sem muitos melhoramentos nestas regiões. (CAMPOS NETO, 2002).

Após grandes expansões e investimentos, o sistema ferroviário pela primeira vez se vê 
prejudicado pela dificuldade de exportação em 1914 com a grande crise ocasionada 
pela Primeira Guerra Mundial. Mais mudanças estavam por vir com construção das ro-
dovias facilitando a distribuição de produtos industriais, tornando os industriários mais 
flexíveis e menos dependentes da ferrovia, que por sua vez perderia muito em suas 
ações e investimentos. Mapa 6 - Mapas editados pela autora, di-

sponível em : http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx acesso 
em 28 ago 2018.



3535



  36

  Agravando a situação, em meados da década de 1920 a cidade de São Paulo é acometida por 
uma crise que teria sérias consequências sobre a perspectiva de expansão. Durante a gestão 
do prefeito Firmiano Pinto, entre 1920 e 1926, ocorreu a chamada “Revolta Paulista”. A cidade 
recebe uma grande quantidade de rebeldes chefiados por Miguel Costa e Isidoro Dias Lopes, 
ocupando a capital paulista por aproximadamente um mês, provocando a fuga do presidente do 
estado, Carlos de Campos.
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 A cidade presenciou severos tiroteios com tropas federais enviadas pelo governo de 
Artur Bernades, com o intuito de restaurar os poderes instituídos. As forças “rebeldes” 
não obtiveram o apoio do povo e, ao início dos bombardeios, os paulistanos optaram por 
abandonar a cidade, em busca de segurança, partindo assim a cidades do interior. 

O Bairro do Brás atingido por granadas e metralhadoras, devido a sua posição, cortado 
por duas importantes estradas de ferro e de sua importância econômica, decorrente de 
sua função industrial e comercial. (TORRES, 1969). Durante esse episódio, a vida indus-
trial, comercial e institucional do município foi paralisada. A revolução era considerada 
uma perturbação para a vida econômica e as atividades urbanas, extrapolando assim as 
questões meramente políticas. (CAMPOS NETO, 2002).

De volta a paz, após a “Revolta Paulista” a Cidade escolhe Prestes Maia como pre-
feito da capital, seis meses após o golpe do Estado Novo, surgiria a oportunidade de 
implementação de seu plano de avenidas. De 1938 a 1945, Prestes Maias deu priorizou 
às grandes obras viárias, composto pelas avenidas Senador Queiroz, Ipiranga, São luis, 
além dos viadutos Nove de Julho, Jacareí, Dona Paulina, a Praça Clóvis Bevilacqua 
(atualmente integrada à Praça da Sé), o alargamento da Avenida Rangel Pestana e a 
Avenida Mercúrio. (CAMPOS NETO, 2002).

Figura 14 - Fotografia 1924, bombardeio 
das fábricas. disponível em : https://acer-
vo.estadao.com.br/noticias/acervo,revolu-
cao-de-24-guerra-em-sp-por-reformas-po-
liticas,10277,0.htm acesso em 28 ago 2018.

Figura13 - Casa bombardiada, 1924. Dis-
ponível em : https://acervo.estadao.com.
br/noticias/acervo,revolucao-de-24-guer-
ra-em-sp-por-reformas-politicas,10277,0.
htm acesso em 28 ago 2018.



  38

  Por consequência de sua função comercial e industrial, o Brás não sofreu alte-
rações em relação ao adensamento populacional proporcionado pelo Plano de 
Avenidas. Com isso, o alargamento da Avenida Rangel Pestana fez com que esta 
fosse considerada a principal radial do vetor leste, e sua maior contribuição ao 
bairro, fazendo com que problemas de trânsito fossem recorrentes para atraves-
sar a linha férrea (REIS FILHO, 2004). 

  O Bairro gosava até então de um próspero desenvovimento comercial com um 
intenso  trafêgo de pessoas e automóveis, que somados a demora da abertu-
ra das porteiras do Brás, provocava ininterruptos congestionamentos naAvenida 
Rangel Pestana, aborrecendo a população que pressionava o governo constan-
temente para a resolução do caso.

  Após muitos anos de funcionamento na década 1940 a Estação Norte passa 
por uma reforma predial que altera sua estrutura original por um estilo Art Decô e 
em 15 de setembro de 1945 modifica seu nome devido decreto Presidencial que 
homenageava o presidente americano Franklin Roosevelt morto naquele mesmo 
ano. Logo após a San Paulo Railway também tem seu nome alterado quando o 
governo do Estado de São Paulo assume suas linhas chamando-a de Estrada de 
Ferro Santos Jundiaí (EFSJ).

  No período entre 1939 e 1965 a estação Roosevelt triplicou o número de via-
gens, sinalizando o forte crescimento da demanda por parte dos novos habi-
tantes, que em sua maioria tem como única opção viver nas regiões periféricas 
se utilizando desse transporte diariamente para chegar aos seus empregos em 
áreas mais centrais (RODRIGUES, 2006).

Figura 15 - Estação Roosevelt, 1950. disponível em http://www.fashionbubbles.com/histo-
ria-da-moda/fotos-da-sao-paulo-antiga-homenagem-ao-aniversario-da-cidade/attachment/esta-
cao-do-norte acesso dia 28 nov. 2018.
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Mesmo com a demanda crescente de passageiros rumo as áreas mais periféricas da 
cidade, o sistema ferroviário não foi capaz de acompanhar o crescimento da cidade 
de São Paulo. Com os trens em superlotação nos horários de pico, a população pas-
sa gradativamente utilizar ônibus como alternativa de transporte (RODRIGUEZ, apud 
LANGENBUCH, 1968).  Sem condições de competir com as rodovias, algumas linhas 
de ferrovia se tornam obsoletas e acabam sendo desativadas e abandonadas. Entre o 
período de 1940 a 1950, após o fim da concessão de 90 anos para a exploração das 
Ferrovias, o Estado passa a assumir gradativamente o sistema em decadência.        

  Em 1946 as linhas São Paulo Railway são assumidas pelo Governo Federal que 
passa sua administração para a recém-criada RFSA (Rede ferroviária Federal S.A.), 
que anos mais tarde é assumida pela CPTM em 1992. Entre processos de incorpora-
ção de cinco vias em operação no estado de São Paulo, o Governo do estado cria a 
FEPASA (Ferrovia Paulista S.A.) que compreendia a Estrada de Ferro Sorocabana, a 
Estrada de Ferro de Araraquara, Estrada de Ferro de São Paulo e Minas, Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro e Companhia Mogiana (KUHL, 1998).

Após muito sofrer com o trânsito e congestionamentos na Avenida Rangel Pestana, o 
caso da Porteira é solucionado em parte pela inauguração do viaduto do Gasômetro 
em 1949, que mesmo inaugurado não consegue sanar os graves consgestionamentos 
da época. O aparente impasse das porteiras é resolvido somente em 1968, quando é 
inaugurado o viaduto Maestro Alberto Marino na Av. Rangel Pestana ligando ao Largo 
da Concórdia. No ano de 1969, o Governo Federal unificou a administração da EFSJ 
e da Estrada de Ferro Central do Brasil sob a Rede Ferroviária Federal Sociedade 
Anônima (RFFSA). 
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 Em 1979, foi inaugurada a Estação Brás (com “s”) da Linha 3-Vermelha do Metrô de 
São Paulo, junto às duas, e aos poucos as três estações se integraram unindo-se na 
Estação Integrada Brás. Deixou de haver separação entre as estações, que passa-
ram a utilizar passarelas para cruzar as linhas, podendo acessá-las seja pela antiga 
Estação Roosevelt no largo da Concórdia, ou pela atual Estação Brás. Atualmente 
essa transposição pode ser feita, mas não é gratuita, portanto ainda como único 
meio seguro de atravessar gratuitamente temos os dois Viadutos do século XX.

Em 1994, a CPTM assume a administração dos trens de subúrbio reforma a antiga 
estação Brás. A nova estação ganha uma cobertura que abrange as plataformas da  
antiga San Paulo Railway, deixando também de ser usado o nome Roosevelt passan-
do a chamar Estação Brás somente. 

Em 2001, a passarela de ferro inseridas pela São Paulo Railway, mais próxima da 
estação Roosevelt é retirada e anos mais tarde em 2016 é retirada a passarela jun-
to ao Museu do Imigrante ( antiga Hospedaria), restando somente como passagens 
públicas os viadutos da rua do Gasômetro e da av. Rangel Pestana, ambos dando 
preferência para a travessia do automóvel.
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Mapa 7- Planta da Capital do Estado de São Paulo e seus Arrebaldes, 1890. Localização das Portei-
ras do Brás.Mapa elaborado pela autora sobre Mapa disponível em: http://geosampa.prefeitura.
sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx acesso em: 15 out. 2018



45

2.3 Porteiras do Brás: barreiras e conexões.

“Por dia, os trens fazem as porteiras cerrarem-se 210 
vezes [...] cerca de 60 trens cruzam a Rangel Pestana, 
a razão de 10km por hora, mantendo fechadas as por-
teiras durante 25 minutos em cada hora, num espaço 
total de 6 horas. Algo tinha que ser feito, e rápido.” 

(BRAVO, apud DIÁRIO POPULAR,1968)

 Apesar dos benefícios trazidos pela Ferrovia 
para o desenvolvimento do bairro do Brás, a 
barreira da linha férrea se tornou um grande 
problema de transposição para a população. 
O crescimento de São Paulo e do próprio 
bairro aliado aos caminhos importantes que 
a linha cortava, eram os principais fatores 
para os recorrentes os acidentes de atrope-
lamentos junto a linha do trem. Como solu-
ção provisória  são adotadas pela São Paulo 
Railway as imensas “porteiras da Inglêza” 
foram instaladas afim de evitar os acidentes.

De início, enquanto a cidade estava limitada 
a área central, as porteiras não atrapalha-
vam o fluxo de veículos tracionados por ani-
mais e pedestres, mas com o crescimento de 
São Paulo e a expansão do núcleo urbano o 
cenário muda.  

Em 1880, a mancha urbana do bairro 
já havia ultrapassado a linha do trem e 
se estendia com rapidez rumo ao les-
te. Enquanto a vida urbana se expan-
dia, a necessidade de deslocamentos 
maiores aumentava juntamente com a 
população, intensificando a quantidade 
de pessoas circulando pelos caminhos 
do Brás. 

No fim do século XIX , problemas co-
meçaram a se tornaram frequentes com 
atropelamentos e acidentes fatais. Nas 
primeiras décadas do século 20, quan-
do a cidade já contava com automóveis, 
bondes eletrificados e, principalmente,  
sua volumosa população, as porteiras 
eram obstáculos à livre transposição da 
via férrea.

Figura 16 - Correio Paulistano, 1884.Disponível em 
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/correio-paulistano/ 
acesso 25 nov.2018.
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 “Temo-nos occupado por muitas vezes, ultimamente, com o 
caso das ‘porteiras do Braz’ que, trazido à baila com a reno-
vação da Prefeitura, provoca intermináveis debates. Vários 
projectos razoáveis tem sido regularmente apresentado e 
discutido (...) um desses já em estudos é do engenheiro Car-
los Ekman. A solução offerecida consiste na construcção de 
um viaducto de forma sinuosa, permittindo o trânsito livre na 
avenida Rangel Pestana. A gravura que publicamos é desse 
interessante projecto”. 

(O Estado de São Paulo, abril de 1914.)

 Em 1910 começam a surgir alguns projetos para 
solucionar os problemas das “porteiras da Ingleza” 
com o assunto amplamente divulgado pelos jornais. 
O primeiro a ganhar destaque na imprensa paulista-
na foi o projeto do arquiteto Carlos Ekman, em 1914, 
que previa a travessia por um  viaduto sinuoso im-
plantado na Avenida Rangel Pestana, que permitiria 
a passagem do trem por baixo e dos automóveis e 
pedestres por cima do viaduto. O projeto de Ekman 
não foi executado e as porteiras continuaram provo-
cando longas esperas de travessia. 

A Prefeitura cria no mesmo ano uma comissão que 
apresenta, em 1926, outra proposta apresenta-
da com a mesma ideia de Ekman de não suprimir 
as porteiras, mas apenas modernizá-las, propon-

Figura 18 - Proposta de Carlos Ekman publi-
cado no jornal O Estado de São Paulo, 7 de 
abril de 1914. Disponível no acervo O Estado 
de São Paulo.

Figura 17 - Proposta de travessia em 1926.
Disponível em http://www.saopauloantiga.com.
br/as-porteiras-do-bras/ acesso dia 08 nov. 
2018.

do uma passagem subterranea para 
a passagem de veículos e pedestres, 
mas que foi considerada inviável pela 
proximidade com lençol freático e fal-
ta de recursos para a obra. (TORRES, 
1969)
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49Em 1929, o  jornal O Estado de São Paulo relembra uma seção da Câmara dos vereado-
res em 23 de Julho 1927,na qual  foi decidida a construção de passagens de níveis sobre 
a ferrovia, com a promessa de uma parceria de financiamento da obra entre a Prefeitura 
de São Paulo, a São Paulo Railway Company e a São Paulo Tramway Light and Power 
Company. Os vereadores defendem o projeto: 

 O vereador e futuro prefeito Goffredo Telles, em tom poético, descreveu com precisão o atraso acarretado 
pelo frequente fechamento das porteiras ao trânsito: [...] os motorneiros dormem abraçados á manivela 
de contato, os automóveis se comprimem, buzinando, por consolo; os passageiros perdem o trem, vendo 
caminhar, raivosos e imponentes, no fundo dos seus carros imóveis, o relógio dos taxis inexoráveis; os 
caminhões trepidantes gastam gasolina sem sair do lugar ; os carroceiros, parados no alto de suas boléas, 
comem o soldo do industrial e do comerciante; a vida se atrasa, o dinheiros se escoa [...](Jornal O Estado 

de São Paulo, 1927).

 O jornal se refere em tom de ironia ao atraso das obras que mais uma vez não foram 
iniciadas.

 [...] Em 1928 seriam iniciadas as obras? O povo não se tinha esquecido das palavras do Sr. Goffredo 

Telles: “Quinze contos por dia, quatrocentos e cinquenta por mês, cinco mil por ano!... A vida se atrasa, 

o dinheiro se escoa!... e esperava, ainda pacientemente esperava... E enquanto isso, 1928 ia, pouco a 

pouco ficando para o passado, sem que as porteiras da Ingleza deixassem de continuar inexoravelmente 

fechadas. [...] ( Jornal O Estado de São Paulo, 1927).

 Mesmo com insatisfação popular e a diária rotina de trânsito na Avenida Rangel Pesta-
na, o projeto é posto de lado e o assunto sobre as porteiras só será noticia novamente 
quando,  em 1930, o  plano Prestes Maia prevê o prolongamento da rua Monsenhor de 
Andrade até a praça do Brás, que por sua vez seria rebaixada atravessando a linha do 
trem por baixo. A obra exigiria um grande bombeamento de água por conta do lençol 
freático abaixo da região, o que tornaria a obra demorada e de difícil execução, deman-
dando a interdição da Av. Rangel Pestana já muito congestionada, sendo assim mais um 
projeto indeferido. 

Figura 19: Jornal O Estado de São Paulo, 20 de abril de 1929. Disponível no acervo O Estado de São 
Paulo.
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Figura 20: Jornal Correio Paulista-
no, 20 de abril de 1929. Disponível 
em https://bndigital.bn.gov.br/artigos/
correio-paulistano/ acesso em 20 out. 
2018.

Figura 21: Folha do Brás, 20 de Janl 
de 1936. Disponível em: https://acer-
vo.folha.com.br/busca-avancada.do 
acesso em 27 nov. 2018
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 O drama das porteiras chegou à década de 1930, conforme relata o Jornal Correio 
Paulistano em sua primeira página, mostrando a irritação dos motoristas e passa-
geiros pela demora de até 10 minutos para liberação da travessia. O jornal ironiza, 
relatando que a cidade das grandes obras da engenharia e dos “arranha-céus mono-
líticos” era incapaz de resolver o simples problema das porteiras.

Passados quase 50 anos de reclamações e projetos não concretizados das porteiras, 
que piadas e ironias eram recorrentes na mídia da época. 

Figura 22 : Folha do Brás, 27 de Janl de 
1936. Disponível em: https://acervo.fol-
ha.com.br/busca-avancada.do acesso 
em 27 nov. 2018
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Em 1937, a divisão pública de obras da ci-
dade de São Paulo conclui um anteprojeto: 
dois viadutos de 300 metros de compri-
mento em concreto armado sobre pilares 
e pé direito máximo de três metros sobre 
as linhas do trem eram pré-requisito para 
a construção de dois viadutos, que futura-
mente seriam projetados e solucionariam 
o problema de transposição das linhas e 
demoras nas porteiras do Brás. 

O anteprojeto é criticado por se tratar de um 
viaduto e não de uma passagem subterrâ-
nea como fora previsto projetos anteriores, 
com rebaixamento do lençol freático:[...] A 
ponte projetada na avenida Rangel Pes-
tana por cima das linhas é em nosso ver 
desastrada. Vai enfeiar aquele trecho da 
cidade, prejudicando enormemente a pra-
ça fronteiras à estação do Norte [...] é essa 
a coragem que está faltando para resolver 
o quase secular problema das porteiras. 
(FOLHA DA MANHÃ, 17 de abril de 1937, 
pg.06) Figura  23: Folha de São Paulo 18 de 

Jan de 1937. Disponível em: https://
acervo.folha.com.br/busca-avancada.
do acesso em 27 nov. 2018
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Figura  24: Folha de São 
Paulo 18 de Jan de 1937. 
Disponível em: https://acer-
vo.folha.com.br/busca-avan-
cada.do acesso em 27 nov. 
2018
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Mesmo com a insatisfação da população, a ideia do 
viaduto amadurece e o melhor projeto é indicado pelo 
Departamento de Obras da Prefeitura sobre autoria do 
Engenheiro Plínio de Queiroz e a Companhia Constru-
tora Nacional ganha concorrência para a execução das 
obras. Tratava-se do projeto de um viaduto em forma de 
U, com “superestrutura” de laje plana contínua para re-
dução de ruídos e trepidação. Para sua construção deve-
riam ser desapropriados dois prédios de esquina na Rua 
Cruz Branca, onde começaria o viaduto até o Edifício do 
Hotel Brasil.  O projeto foi provado pelo Governador José 
Cardoso de Mello Neto no dia 10 de Junho de 1937.

Passados dois anos, o problema das porteiras conti-
nuava sem solução , reaparecendo na Folha da Manhã 
em 1939 .A declaração feita pelo Prefeito Prestes Maia 
mostra que o projeto anteriormente aprovado na Gestão 
de Fábio Silva Prado foi revogado. Ainda indeciso sobre 
qual alternativa tomar na situação atual, se inclinava a 
solução que realmente faria viadutos sobre a ferrovia, 
embora grande parte da população gostaria do contrário. 
Enquanto isso a situação das avenidas congestionadas 
continuava a mesma, provocando acidentes e longas es-
pera a motoristas e passageiros. 

Figura 25: Folha de São 
Paulo 12 de Jun de 1937. 
Disponível em: https://acervo.
folha.com.br/busca-avancada.
do acesso em 27 nov. 2018
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Com informações muito semelhantes aos projetos an-
teriores, a nova matéria divulga uma possível retomada 
aos projetos dos viadutos que ligaria a Av. Rangel Pes-
tana à recém reformada Av. Celso Garcia. O Elemento 
novo que aparece na reportagem é a intenção de realizar 
também um novo viaduto na Rua do Gasômetro, com 50 
% do aporte financeiro feito pela Companhia São Paulo 
Railway.  O Prefeito Abrahão Ribeiro foi responsável pelo 
envio do novo projeto ao Conselho administrativo, mas 
desta vez não divulga detalhes do projeto ou algum tipo 
de prazo para sua conclusão. No mesmo ano, o ministro 
da viação da municipalidade de São Paulo nomeia uma 
comissão especial para tratar do caso, composta de re-
presentantes da Companhia da Estrada de Ferro Santos 
Jundiaí, do Departamento Nacional da estrada de Ferro, 
da Prefeitura de São Paulo e da secretaria da viação. 

Enquanto o assunto era tratado em assembleia, havia es-
peculações para a tomada de alguma medida paliativa 
para melhorar a situação, como referida acima de agosto 
de 1946, que propunha uma nova abertura na passagem 
existente de 16 metros para 30 metros de largura. A me-
dida aumentaria em 50% a abertura da via facilitando a 
passagem de mais veículos no curto espaço de tempo 
entre uma locomotiva e outra.

Figura 26: Folha de São 
Paulo ago. 1946. Disponível 
em: https://acervo.folha.com.
br/busca-avancada.do acesso 
em 27 nov. 2018
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Figura 27: Folha da Manhã  15 mar. 
1947. . Disponível em: https://acervo.
folha.com.br/busca-avancada.do acesso 
em 27 nov. 2018

Figura 28: Folha da Manhã  27 dez. 1947. 
ago. 1946. Disponível em: https://acervo.
folha.com.br/busca-avancada.do acesso em 
27 nov. 2018
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Em 1947, a comissão reunida para re-
solver o problema apresentou ao Minis-
tro de aviação e obras um relatório sobre 
a construção das passagens do Brás, 
apresentando sugestões de passagens 
superiores e inferiores a linha do trem. 
O relatório indicava a imediata constru-
ção de uma passarela superior na Rua 
do Gasômetro que ajudasse o trafego na 
Av. Rangel Pestana que posteriormente 
poderia receber uma passagem subter-
rânea.

O relatório também projetava a constru-
ção do viaduto da Avenida Leste (tual Ra-
dial Leste) como prolongamento da av. 
Pacaembu, solucionando também o pro-
blema das passagens de Nível da Rua da 
Mooca e Visconde de Parnaíba. 

O Prefeito Abrahão Ribeiro compromis-
sou-se a aprovar logo a construção de 
um viaduto na Rua do Gasômetro, sendo 
financiado parte pela Prefeitura de São 
Paulo, pela Companhia Estradas de Fer-
ro Santos Jundiaí e consequentemente 
pelo Governo Federal que agora contin-
ha parte da Companhia. 

Em novo relatório a comissão indica como 
estratégia e construção imediata do via-
duto do Gasômetro e a transferência de 
todo fluxo de passagem para o novo via-
duto, dando a possibilidade de começar 
as obras para rebaixar o lençol freático 
de promover uma passagem em nível na 
Av. Rangel Pestana, colocando a passa-
gem do trem sob ela. Os prazos de obras 
eram ambiciosos pretendendo concluir 
o Viaduto do gasômetro em três meses, 
quanto a passagem na Av. Rangel Pes-
tana ficaria pronta em apenas dois anos. 

O Prefeito em Oficio aprova o estudo da 
Referida Comissão técnica com os Enge-
nheiros Mário Leite e Vitor Ferre, dando 
início a solução de um problema que se 
em 1930 era muito grande, em 1950 se 
tornou caótico pelo aumento significativo 
de automóveis na cidade em apenas 16 
anos (MEYER, 1993). A solução começa 
a se tornar concreta com a construção do 
viaduto do Gasômetro, inaugurado em 27 
de dezembro de 1949 (BRAVO,2003).
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Com 252 metros de comprimento, 14 de 
largura e pesando mais de 200 tonela-
das o Viaduto do Gasômetro é inaugu-
rado pelo Governador Ademar de Barros 
depois de muitas promessas e projetos 
não concluídos. O Viaduto do gasômetro 
embora um alívio para a situação, pouco 
solucionava a questão junto a Av. Rangel 
Pestana que continuava sendo um foco 
causador de trânsito, confusão e aciden-
tes. As fotografias ao lado, tiradas duran-
te o ano de 1950, apenas um ano após 
a inauguração do Viaduto do Gasômetro, 
mostra uma grande fileira de carros na 
avenida Rangel Pestana evidenciando a 
ineficiência do viaduto recém construído.

Havendo a necessidade de um novo via-
duto, novas propostas chegam a ser ana-
lisadas e dentre elas, o projeto de 1948 
feito pelo engenheiro Pedro de Andrade 
Lemos um projeto que previa um viaduto 
de 200 metros de comprimento com 30 
de largura, além de três vão livres.

Mas devido a inconsistências de projeto 
não foi aprovado e sem soluções até pelo 
menos a década de 60, quando a discus-
são é retomada sendo fortemente veicu-
lada nos jornais. Na matéria da Folha da 
Manhã em 8 de abril de 1952, voltam os 
relatos de trânsito e acidentes mostrando 
a necessidade de uma nova solução a ser 
adotada.

 “[...] Não é raro permanecer interrompido 
por meia hora ou três quartos de hora. [...] O Simples 
fato de se ter construído uma passagem superior 
naquele ponto, serve de prova que o problema não 
é inolúvel: demonstra que ele pode ser resolvido em 
poucos meses, sem insuportáveis dispêndios. [...]”

(FOLHA DA MANHÃ, 8 de abril de 1952, pg. 4)

Definitivamente depois de muitos projetos 
é apresentado em 1967 o viaduto que se-
ria executado de fato, com uma proposta 
mais simples e funcional do que todas as 
anteriores, visando a travessia de veícu-
los e pedestres em um viaduto em linha 
reta, sem ornamentos.
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 Surpreendida pela realização do viaduto, 
a população viu em 25 de janeiro de 1968 
na inauguração do Viaduto Maestro Alber-
to Marino, após 101 anos de espera, mo-
radores e comerciantes da região plane-
jaram uma grande comemoração com a 
presença do Prefeito Faria Lima, políticos 
da época como o Vereador Benedito Ro-
cha ,o Senador Carvalho Pinto, a Vereado-
ra Anna Lamberga Zeglio e uma multidão 
calculada por volta de 20 mil pessoas. As 
Solenidades se iniciaram com uma Missa 
realizada no topo do viaduto e em segui-
da o Vereador Benedito Rocha começa as 
homenagens discorrendo sobre a história 
do Brás e sobre o Maestro Alberto Marino. 
O nome do viaduto é uma homenagem ao 
Maestro e autor da Canção “Rapaziada 
do Brás”, que foi interpretada na data pela 
Banda da Força política acompanhada 
pelo coral do Instituto de educação Padre 
Anchieta.

 O Viaduto concluído em 8 meses foi feito 
de estrutura de concreto e pilares em for-
ma tronco Cônicas, deixando suas laterais 
em balanço, facilitando a instalação de 
dois perfis metálicos nas laterais, visando 
uma possível passagem para o metrô. O 
Viaduto até momento (2018) permanece 
com suas estruturas originais, com seus 
16 metros de largura e 367 metros de 
comprimento. 

Mesmo muito aguardardado pela popula-
ção, os novos viadutos sofrem fortes críti-
cas quando a qualidade de travessia dos 
pedestres, que possuem em torno de 50 
cm de espaço para a travessia, possibi-
litando que somente uma pessoa passe 
por vez, e quando há o encontro de duas, 
uma delas tem que descer a movimenta-
da via para continuar o percurso. 
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Figura 32: Jornal O 
Estado de São Paulo 
1968. Disponível em: 
https://acervo.estadao.
com.br/do acesso em 
27 nov. 2018

Figura 31: Folha da 
Manhã  22 mar. 1967. 
Disponível em: https://
acervo.estadao.com.
br/do acesso em 27 
nov. 2018
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 Após 27 anos da Inauguração do Viaduto Maestro Alberto Marino, as conse-
quências de sua construção começam a aparecer para além de um alívio no 
trânsito. A região mais próxima das duas estruturas sofreu drasticamente com 
o esvaziamento de público, já que antes mesmo de se chegar ao final da rua/
avenida, quase todo o fluxo de carros e pedestres já teriam atravessado para 
outro lado da ferrovia. Agravante a isso, quando são retiradas as porteiras é 
construído um longo muro em toda a orla ferroviária, fazendo com que o es-
vaziamento urbano degradasse a região. 

Em 1995, depois de severa deterioração dos baixios do viaduto, a EMURB 
depois de dois anos de estudo apresenta a Câmara Municipal por intermédio 
de José Índio, uma operação urbana para a região. Um dos pontos principais 
da operação é a construção de um shopping center sob uma cobertura apoia-
da sobre os Viadutos Maestro Alberto Marino e do Gasômetro, acolhendo o 
comércio ambulante que já disputava o espaço das ruas com o pedestre. Par-
te do projeto também incluiria um grande estacionamento subterrâneo com 
400 vagas, que ficaria logo abaixo do espaço das lojas, entre viadutos. Outras 
medidas como o incentivo ao adensamento residencial e a criação de corre-
dores de ônibus iriam contribuir para a melhoria da região com a dinâmica 
comercial.

  Desde então, além da operação urbana não concretizada, o bairro não é 
alvo de nenhum outro projeto de qualificação urbana, persistindo a situação 
dos viadutos  em processo de deterioração e esvaziamento urbano, além da 
situação das estreitas passagens para os pedestres.
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Figura 33 - Jornal O Estado de Sâo Paulo, 29 mai.1995. Disponível em https://acervo.estadao.
com.br/ acesso em 28 de out.2018
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O Bairro desde seu nascimento é lugar de passagem, onde a movimentação e os flu-
xos sobre ele acontecem de uma forma intensa. No início de sua formação era o único 
caminho para Zona Leste, distribuía os recém chegados imigrantes pela cidade e com 
o passar do tempo ainda não caracterizado pelo uso do morar, começa a desenvolver o 
uso comercial em suas mediações, e a partir desse tipo de desenvolvimento hoje recebe 
mais de 300 mil visitantes diários, podendo bater picos de 1 milhão de pessoas em épo-
cas festivas segundo a Associação de Lojistas do Brás.

Ainda muito marcado pelos traços de sua formação, desde a construção da linha ferro-
viária, o bairro tem enfrentado problemas com a fragmentação que fundamentalmente é 
ocasionado pela inserção das linhas de transporte em massa: inicialmente o trem, depois 
na década de 70 o metrô. As soluções adotadas para a travessia da linha do trem na dé-
cada de 50 e 60 com os viadutos, deixou a desejar, cumprindo sua função de travessia 
de veículos, mas colocando em risco os pedestres que são submetidos a faixas de 50 
cm para se locomoverem. As escadas de Ferro inseridas pela Inglesa (San Paulo Rai-
lway) também já não servem como transposição, sendo retiradas pouco a pouco por seu 
estado de deterioração, dando ao pedestre como única opção gratuita de transposição, 
os viadutos. 

 Quanto mais próximo da orla ferroviária, junto às antigas indústrias transformadas em 
grandes galpões abandonados, percebemos que o espaço é descaracterizado e sofre 
deterioração desde a implantação dos Viadutos.

É possível notar que quanto mais próximo se está dos viadutos, mais a degradação e o 
esvaziamento de fluxos urbanos está presente. O embasamento dos Viadutos muito lon-
ge do que se pensava anteriormente com a implantação de lojas (como vimos no capítulo 
anterior) foi transformado no depósito de materiais da empresa responsável pela varrição 
das ruas, dando um uso que não atrai as pessoas para habitar o espaço. Servindo ao 
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uso restrito de passagem urbana resolvendo os problemas das “Porteiras do Brás”, 
os viadutos não instigam a permanência das pessoas, não provocam o sentimento de 
pertencimento e cuidado com a cidade. 

 É preciso ressaltar que antes de tudo o habitar é identificar-se com o espaço, mas 
isso é diferente de localizar-se. Uma pessoa pode muito bem saber onde está e não 
se identificar com o ambiente, não se sente “em casa”, mas pode habitar o espaço 
sem conhecê-lo profundamente em suas estruturas, isso por que o habitar está liga-
do a relação de bem-estar e com o sentimento agradável que produz no indivíduo 
(SCHULZ, 1980).

É nesse contexto de lugar não vivenciado que encontramos o Bairro do Brás em 
processo de deterioração como um dos sintomas da recusa do espaço pelo pedestre.          
Podemos especular, que a qualidade desses espaços públicos de passagem está em 
maior vulnerabilidade com o passar do tempo, onde a recorrência do fluxo sobre ele 
não é suficiente para originar um senso de cuidado e pertencimento, ocasionando so-
bre esses equipamentos do pedestre um grau de deterioração e esvaziamento muito 
elevado.

Figura: Fotografia baixios do via-
duto Maestro Alberto Marino, na 
avenida Rangel Pestana próximo 
aos muros da CPTM. tirada em 28 
de out.2018
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3.1 Brás, Orla Sudoeste.

A situação do esvaziamento tem certa proporção e se torna 
muito menos recorrente quando se aproxima de percursos fa-
cilitados ao pedestre (nesse caso como cliente, não cidadão), 
que é o que acontece com o lado Sudoeste da linha do trem, 
onde o comércio não ganhou força suficiente para quebrar a 
barreira do vazio e teve seu esvaziamento pela degradação 
dos baixios do viaduto do Gasômetro e viaduto Maestro Al-
berto Marino. Desse lado da linha, os eixos comerciais pun-
gentes são a Av. Rangel Pestana e a Rua do Gasômetro, am-
bas inclinadas a lojistas e a fabricantes e não ao cliente final, 
como é o caso do Largo da Concórdia e adjacências. Com um 
fluxo intenso, mas muito menor que do lado Nordeste, essa 
face da orla ferroviária sofre uma degradação enorme. Os ei-
xos tanto Rangel Pestana como Gasômetro se iniciam junto a 
Rua da Figueira (eixo importante para ligação Norte-Sul da ci-
dade) e irão encerrar suas dinâmicas comerciais uma quadra 
antes do final de suas ruas, justamente onde se encontram 
com a linha do trem. O enorme muro além de ser uma bar-
reira física, é barreira de tomada e ocupação do lugar, sendo 
ocupado somente por aqueles que já não tem mais opções e 
condições de morar longe dali, fora de uma moradia irregular 
em cortiços ou em prédios históricos abandonados.

O uso predominantemente comercial também é um fator cru-
Mapa 7- Mapa editado pela autora com base no geosampa, 2004.
Disponível em http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_
SBC.aspx  acesso em 28 de out.2018
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cial para a dinâmica urbana do bairro, pois influencia a ocupação do território em 
horários convencionais ao funcionamento das fábricas e lojas, fazendo com que aos 
domingos e feriados a região se esvazie muito, provocando o medo de ser frequen-
tar esses espaços, dando margem para que comércios ilegais de rua e de drogas se 
consolidem nesses lugares.

A região mais próxima as duas vias estruturadoras Av. Rangel Pestana e Rua do Ga-
sômetro não possuem muitos moradores, exclusas as limitadas exceções de invasões 
de edifícios abandonados, contêm conjuntos habitacionais construídos pela COHAB 
na década de 1970 depois das desapropriações feitas pelo metrô, contribuindo para 
que a dinâmica aos finais de semana e ao anoitecer não se tornem tão desertas. 
Há atualmente o crescente interesse imobiliário pela região fazendo com que muitos 
empreendimentos sejam lançados na região junto aos antigos edifícios da COHAB, 
aproveitando a conformação urbana já estabelecida pelos condomínios. 

Apesar da crescente especulação imobiliária e o crescimento da população residente 
na região, o tipo de consumo das lojas ainda em maioria, é determinante para que a 
região tenha se esvaziado e enfraquecido a vivências urbanas com a sociedade. Em 
um caso semelhante, podemos verificar a outra orla que divide o bairro, mas que de 
maneira diferente tem uma enorme movimentação de pessoas.

Figura 34 - Bairro do Brás, próximo ao muro de divisa da linha do trem, 
ao lado do antigo Moinho dos Matarazzo. Foto da autora, 25 mar. 2018.

Figura 35 - Condomnínios COHAB, 3D via satélite via Google Earth, di-
sponível em https://www.google.com.br/maps/search/br%C3%A1s+6/@-
23.5431101,-46.6185468,716a,35y,180h,39.09t/data=!3m1!1e3 a mar. 
2018. acesso 30 nov. 2018.
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3.2 Brás, Orla Nordeste.

Deferente do lado Sudoeste, o Largo da Concórdia no final do 
século 20 torna-se um grande símbolo das compras populares, 
já não é mais suficiente para absorver a quantidade e velocida-
de do crescimento econômico no espaço. Hoje é difícil perceber 
os limites entre os bairros, que engolidos pela mesma dinâmica 
consumista tem de se adaptar a padrões genéricos das lojas. A 
movimentação urbana é intensa e caótica, e o traçado urbano 
antigo hoje é ocupado por milhares de pequenos galpões gemi-
nados com arquiteturas simplórias e genéricas, que já não são 
suficientes para absorver a quantidade de lojistas.

 No espaço não há mais lugar onde não haja trânsito ou 
ocupação pelos pedestres e camelôs. A dinâmica comercial 
intensa e o desejo da compra assumem a personalização do 
lugar.Os atos cotidianos na dinâmica comercial, deturpam a 
paisagem e sobrepõe uma série de objetivos sobre o lugar, res-
tringindo e não dando oportunidades para que se desenvolva 
boas relações com o meio. 

Os viadutos que pousam sobre o Largo da Concórdia assim 
como do outro lado da linha, são assumidos por muito tempo 
com o uso exclusivo de passagem urbana e acabam degradan-
do seus arredores, que hoje mesmo estando em mal estado 
é ocupado pela porção mais pobre e popular do comércio: os 
camelôs. 
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Outro fator para a degradação é o fato do bairro não ser caracterizado pela perma-
nência e sim pela passagem de muitas pessoas, provocando o aumento da ação e 
interação em uma distância espacial limitada, podendo dar a impressão de se estar 
em muitos lugares e tempos simultâneos. Esse sentimento ambíguo acompanha um 
processo de deslocação, que provoca o enfraquecimento dos relacionamentos locais. 
Esse problema pela contemporaneidade é solucionado pelas redes virtuais e pela in-
teração individual de cada um em deslocamento, dispersando na vivência empírica do 
presente, em pertencer ou localizar-se no espaço (ASCHER, 2001).

As duas porções do Brás que falamos até agora está segregada graças a uma fissura 
em seu território que por anos nessa condição, ocasiona uma fragmentação de públi-
cos, de usos, de signos e identidades. Suas orlas se revelam grandes barreiras urba-
nas, que aliadas a degradação dos viadutos provocam o sentimento de não pertenci-
mento ao lugar, não proporcionando oportunidades do habitar humano, provocando o 
sentimento de desconforto e incômodo. A situação poderia ser revertida pela retoma-
da dos espaços, pelo uso regular das pessoas e pelo habitar humano, provocando o 
sentimento de pertencimento e cuidado com a cidade, que nesta porção é tão rica de 
história e arquiteturas belíssimas. 

Figura 36 - Baixio do viaduto Maestro Alberto Marino. largo da 
concórdia. Foto da autora, 25 mar. 2018.

Figura 35 - Bairro do Brás, próximo ao muro de divisa da linha 
do trem, largo da concórdia. Foto da autora, 25 mar. 2018.
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4.Considerações finais

O advento da inserção da linha sobre o bairro do Brás é fundamental para seu desen-
volvimento urbano, econômico e social. Mesmo proporcionando crescimento, a linha é 
originalmente um fator de fronteira para o bairro que crescia, fazendo com que a por-
ção que se desenvolvesse a diante da linha, rumo ao leste, tivesse uma conformação 
urbana diferente da porção mais antiga próxima do centro. 

Para a região que nasce nas bordas de um caminho, o bairro é caracterizado por 
grandes eixos de conexão da cidade: suas avenidas, a linha férrea e posteriormente 
o metrô. Mesmo assim, com tantos meios de transporte a seu serviço, o Brás sofre 
quando as conexões destes eixos não estão integradas, proporcionando obstáculos 
para se acessar a zona mais populosa da cidade, com 40% da população paulistana, 
segundo o IBGE .

O entrave do percurso interrompido iniciado em 1867, com a implantação da ferrovia, 
se agrava pós a popularização dos automóveis e o Plano de avenidas Prestes Maia 
nos anos 30, ocasionado uma grande crise de consgestionamentos. Com o trânsito 
de carros e pessoas que precisavam aguardar mais de 20 minutos para prosseguir 
viagem, após demorados 101 anos o problema das porteiras foi resolvido, mas a re-
solução também acabou causando consequências que podemos ver até hoje.

O fluxo urbano de pedestres e automóveis vem aumentando desde o século XIX e é 
caracterizado desde o estabelecimento da ferrovia por ser um fluxo intenso, porém 
localizado em horários de pico, devido o caráter comercial do bairro e da utilização 
das vias de acesso. O bairro apesar de ter os eixos estruturais movimentados, têm 
nas áreas junto a orla da ferrovia, um esvaziamento urbano progressivo, fazendo com 
essas regiões se degradem ao longo do tempo, principalmente quando as industrias 
se deslocam do bairro para regiões menos urbanizadas.
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Pôde-se perceber que apesar das porteiras serem um grande problema de tranpo-
sição, ainda possibilitavam avistar a paisagem urbana do outro lado da orla, assim 
de certa forma, conectando-as e favorecendo a movimentação dos pedestres junto a 
elas. 

O esvaziamento urbano se dá com a implantação do muro ao longo da via e dos via-
dutos, que obstruem a paisagem inclausurando as ruas e provocando também a não 
utilização dos baixios dos viadutos. Além disso, enquanto o bairro se formava a orla 
ferroviária limitou o traçado urbano das ruas próximas a via, gerando ruas sem saída 
ou em findavam nos muros de divisa com os trilhos, provocando ocupações efêmeras 
e futuramente de esvaziamento urbano. 

Os viadutos, embora descongestionando o trânsito de carros dos eixos da Av. Rangel 
Pestana e Rua do Gasômetro, são insuficientes para suprir a necessidade de traves-
sia ao longo da ferrovia. Com mais de 2 km de distância da av. do Estado e 1,5km de 
distância até o viaduto Alcântara Machado os dois viadutos são as únicas formas de 
se acessar a parte ao leste do bairro. Mesmo após a resolução do caso das “Porteiras 
do Brás”, com a inserção dos viadutos e a retirada das escadas de ferro da Ingleza, a 
transposição pedonal é precária, insuficiente e desconfortável para o pedestre, devido 
ao espaço restrito de circulação de apenas 50cm

 Em suma, o Bairro do Brás é o resultado do desenvolvimento urbano proporcionado 
pelos meios de transporte e suas vias, que influenciaram tanto na consolidação do de-
senho urbano, como na ocupação do uso do solo. Em detrimento da falta de planeja-
mento e das poucas medidas tomadas quanto a transposição da linha férrea, o bairro 
ainda sofre uma fragmentação territorial, a deterioração de suas orlas ferroviárias e a  
sua subutilização, ainda que localizadas em uma área central da cidade.
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Para solucionar o problema da transposição sobre a linha do trem, com o mínimo 
de apoios possiveis, foi adotado como partido estrutural o uso de treliças metálicas 
que serveriam para a passagem de pedestre, bem como suporte para o auditório 
suspenso. Após a verifcação das cargas de cobertura e vigas vagão, foi colocado no 
programa Ftool, para o calculo das forças de tração e compressão. 
O ensaio resultou em uma treliça com 1/4 de balanço, com um vão maior entre dois 
apoios que ficariam fora da passagem dos trens. O desenho da treliça tipo Warren foi 
escolhido por permitir a passagem do pedestre entre treliças e por apresentar melhor 
resultado no equilibrio das forças das cargas.
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