
la història
(...el Minhocão va ser una cicatriu a la ciutat.

En aquella època, a la dècada dels 70, tot l’esforç 
hauria d’haver estat concentrat en el transport 
col·lectiu.No va ser només el Minhocão, van ser 

varies errades les d’aquell període.
Ell té lògica dins la lògica de l’automòbil...)

 -Nabil Bonduki-

La construcció de la via elevada va accentuar un procés 
de deteriorament del centre que s’iniciava pel sorgiment 
de nous pols econòmics fora del centre generant nous 
eixos d’atracció i pel desplaçament d’alguns edificis ins-
titucionals a altres parts de la ciutat. A diferència d’altres 
grans obres viaries, el Minhocão no desenvolupava ni 
mantenia res, tot el contrari. Ni tant se val les construc-
cions de les estacions de metro Santa Cecília (1983) i 
Marechal Deodoro (1988) van fomentar l’activitat i el des-
envolupament de la seva àrea d’influència. Això es va tra-
duir en un procés de degradació, de desvalorització dels 
immobles i de transformació dels serveis i comerços que 
ja no atreien a qualsevol activitat a instal·lar-se. L’àrea, 
menys activa i més insegura, propicià l’aparició d’activi-
tats com la prostitució, drogoadicció i també que l’elevat 
es tornés el refugi de molts indigents.

terrain vague 
(...àrees en les que pot dir-se que la ciutat ja no es 
troba allà. Són les seves vores faltes d’una incorpo-
ració eficaç, són illes interiors buidades d’activitat, 
són oblits i restes que romanen fora de la dinàmica 
urbana. Convertint-se en àrees simplement desha-

bitades, insegures, improductives, en definitiva llocs 
estranys al sistema urbà, exteriors mentals a l’interior 
físic de la ciutat que apareixen com contraimatge de 
la mateixa, tant en el sentit de la seva crítica com en 

el sentit de la seva possible alternativa.)

El terme terrain vague va ser encunyat per Ignasi de 
Solà-Morales per definir aquells espais on han succeït 
una sèrie d’esdeveniments amb anterioritat però que ara 
són improductius, estan obsolets.
Aquest concepte podria ajudar a definir l’àrea sota l’ele-
vat. Avingudes i carrers que  tenien una important activi-
tat es tornaren àrees desolades, espais indefinits.

(¿Com pot actuar l’arquitectura en el terrain vague 
per no convertir-se en un agressiu instrument dels 

poders i de les raons abstractes? Sense dubte a través 
d’atencions a la continuïtat. Però no de la continuï-

tat planejada, eficaç i legitimada, sinó tot el contrari,  
a través de l’escolta atenta dels fluxos, de les energies, 
dels ritmes que el pas del temps i la pèrdua dels límits 

han establert.)

lugar, no lugar
(...los no lugares son la medida de la época, (...), las 

vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los
habitáculos móviles llamados “medios de transporte”, 
(...) la madeja compleja, en fin, de las redes de cables 

o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre 
a los fines de una comunicación tan extraña que a 
menudo no pone en contacto al individuo más que 

con otra imagen de sí mismo.)

Marc Augé defineix lloc com lloc d’identitat, relacional i 
històric, per tant, espais carregats d’història o en els quals 
l’individu es relaciona, hi té algun lligam. El no lloc seria 
la pròpia negació del lloc, espais de trànsit, de flux, amb 
els que no es posseeix identitat alguna i que dominen a 
les societats sobremodernes, caracteritzats per la soledat 
dels moviments accelerats dels ciutadans que els utilit-
zen com a connectors a altres llocs. 
El Minhocão representa un no lloc per moltes persones 
que utilitzen la via elevada en els seus desplaçaments 
diaris però, per les persones que el freqüenten, esde-
vé indiscutiblement un lloc en quant es torna un punt 
d’atracció, un generador d’activitat, relacions personals i 
experiències pels individus.

la presentació
(...la major obra de formigó armat de tota Amèrica 
Llatina. És una via elevada que parteix de la Praça 
Roosevelt, passa per la rua Amaral Gurgel, l’avenida 

São João i arriba fins el Largo Padre Péricles a la 
avinguda Matarazzo.)

 
Així presentava l’alcalde Paulo Maluf (1969-1971) el pro-
jecte de l’Elevat Presidente Costa e Silva, la via elevada que 
tenia com a objectiu millorar la connexió oest-centre de 
São Paulo. El projecte, elaborat per l’arquitecte Luis Carlos 
Gomes Cardim Sangirard al 1968, no va ser acceptat per 
la càmera durant el mandat de Faria Lima (1965-1969) i 
es tornà a posar sobre la taula amb el nomenament de 
Paulo Maluf. Finalment s’acceptà la proposta i inclús s’es-
tengué la via fins el barri de Perdizes. 

(...aquesta obra amb quasi 3,5km d’extensió en via 
elevada tota en formigó protesat prefabricat...inaugu-
ra una nova solució de sistema viari per la ciutat de 
São Paulo que ja ha sigut aplicada en altres capitals 

del món, per tràfic ràpid en via elevada sense cap 
creuament.)

el futur
(...molts volen la seva transformació en parc, altres 
somien amb la seva demolició i encara existeixen els 

que defenen que tot ha de quedar-se com està.)
-Nabil Bonduki-

Segons una enquesta de Datafolha del setembre de 2014 
sobre que fer amb el Minhocão, un 53% dels paulistans 
consideraven que l’elevat hauria de romandre com està, 
un 23% creia que havia de convertir-se en parc, un 7% 
preferia la seva demolició i un 17% restant no tenia una 
opinió formada al respecte.

El debat està sobre la taula, part dels paulistans defenen 
la idea de la demolició com el Movimento Desmonte do 
Minhocão, altres com l’Associació Parque Minhocão defe-
nen el manteniment de l’estructura. L’article 375 del Pla-
no Diretor preveu la desactivació com a via de tràfic de 
forma gradual, caldrà veurà si es demoleix o es transfor-
ma finalment en parc.  

(...en la nostra opinió aquí no hauria d’haver-hi 
projecte, hauria de ser una ocupació, i deixar-lo així 

tal com està amb les persones donant-li ús.)
-Marcio Kogan-

Muntatge fotografies Minhocão 2004. Muntatge de José Alves
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