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“D’Est” registra viagens pelo território ao longo 

das estações, do verão ao inverno. O filme também se 
move entre espaços públicos abarrotados, ocupados 
coletivamente, e as tessituras muito diferentes dos 
espaços domésticos protegidos, o que remete a 
Arendt. Mas, acima de tudo, “D’Est” transmite a 
sensação do tempo de espera. Faz isso de maneira 
mais comovente em suas longas tomadas em 
movimento de pessoas de pé em filas ou esperando 
em estações de trem. Akerman mostra o ato de 
esperar em si mesmo, sem objetivo, jamais revelando 
o motivo que levou uma multidão a se enfileirar. Como 
mostrou Sartre, a fila é um dos muitos exemplos 
banais nos quais o conflito entre o indivíduo e a 
organização da sociedade é sentido, mas no plano do 
impensado ou não visto. (...) Mas uma de suas 
realizações mais reveladores é também mostrar o ato 
de esperar como essencial para a experiência de estar 
junto, para a possibilidade incerta da comunidade. É 
um tempo no qual encontros podem acontecer. 
Misturada às contrariedades e frustações está a 
dignidade humilde e trivial da espera, de ser paciente 
por respeito aos outros, pela aceitação tácita do tempo 
compartilhado por todos. O tempo suspenso, 
improdutivo da espera, de esperar nossa vez, é 
inseparável de qualquer forma de cooperação ou 
reciprocidade. 

 

 
Jonathan Crary, em “24/7 – Capitalismo 

tardio e os fins do sono” (2014). 
Trecho sobre o filme “D’Est” (“Do leste”), de 

1993, sob direção de Chantal Akerman. 
 
 
 

 



 

 

RESUMO 
 

ARQUITETURA DO ESPAÇO COLETIVO NA METRÓPOLE PAULISTA: AS ESTAÇÕES 
DE METRÔ DA LINHA 1-AZUL 

 
Luísa Gonçalves 

 
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Lassance 

 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura (PROARQ), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Ciências em Arquitetura. 
 
 

Este trabalho trata da arquitetura de espaços de uso coletivo no contexto da 

metrópole de São Paulo. Analisa como estudos de caso as estações da linha 1 do metrô 

de São Paulo, projetadas pelo arquiteto Marcello Fragelli e sua equipe. O metrô, como 

infraestrutura de circulação de grande importância para a cidade, articula as escalas da 

rede de transporte, do sistema de circulação de massas e da estação como ponte de 

acesso do transporte à rua. Os projetos estudados oferecem um tipo resposta particular e 

pertinente à cidade, ao convergir o uso dos materiais, iluminação e escala na arquitetura 

em sua condição de prática pública, de interesse do coletivo. A linha 1-azul foi, de forma 

pioneira na década 1970, a primeira linha de metrô inaugurada no Brasil, e por ela 

passam hoje milhares de pessoas diariamente. O projeto de Fragelli equilibra esse 

espaço cotidiano com a arquitetura sensível ao seu contexto metropolitano. Foram 

destacadas as estações Luz, Jabaquara, São Bento e Liberdade, que sintetizam as 

operações projetuais adotadas no conjunto das estações. Essas operações são 

analisadas mais atentamente em relação à construção e à paisagem. Este estudo 

procura mostrar que a estação que conecta o sistema de infraestrutura à cidade pode ir 

além de sua condição de canal, construindo uma integração à cidade e ao seu espaço 

público. 

 

 
Palavras-chave:  Espaço coletivo, estações de metrô de São Paulo, metrópole, Marcello 

Fragelli. 
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This research develops an analysis on the architecture of spaces for collective 

uses, within the context of the metropolis of São Paulo. It takes as case studies the 

subway stations of the first line, designed by the architect Marcello Fragelli and his team. 

The subway, as a mobility infrastructure of great importance to the city, articulates the 

scales of the mobility net, the mass transportation system, and the station as a bridge to 

the vehicle to the street. The projects that are analyzed offer a particular and pertinent 

type of answer to the city, by converging the use of materials, lightning and scale in 

architecture as a public practice, in the interest of the collective use. The line 1-blue was 

pioneer in the 1970's, the first line built in Brazil, and take thousands of people daily. 

Fragelli's design balances the quotidian space with an architecture sensitive to it's 

metropolitan context. The stations of Luz, Jabaquara, São Bento and Liberdade are 

analyzed separately, for it's synthesis of the main design strategies applied to the group of 

stations. Those strategies are analyzed in respect to the building system and the 

landscape. This research intends to show that the station that connects the infrastructure 

system to the city can stand beyond it's bridge condition, conforming an integration to the 

city and it's public space. 

 

 

Keywords:  Collective space, São Paulo subway stations, metropolis, Marcello Fragelli. 
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Introdução 
 

A dimensão urbana da arquitetura tem sido uma das principais questões no 

debate sobre a análise e a produção da arquitetura nas cidades contemporâneas, e tem, 

naturalmente, destacada relevância para a compreensão e a produção nos espaços 

públicos e de uso coletivo. O campo da arquitetura, pensando a cidade, ultrapassou as 

incursões em tabulas rasas e passou a enxergar nas cidades existentes – e em constante 

transformação, crescimento, adensamento e mutação – novas formas de articulação 

entre espaços construídos, espaços livres e atividades humanas, ao menos quando da 

tentativa de expandir o acesso e o direito à cidade, permitir o imprevisível e renovar a 

dimensão pública da urbes – do conflito e do encontro. 

Em 1970, o Brasil tinha uma taxa de urbanização de 55%, com uma população de 

96 milhões de habitantes; em 2010, a taxa de urbanização era de 84,36% e a população, 

de aproximadamente 190 milhões de habitantes1. Nesses números, o volume, mas 

também a velocidade da ocupação das cidades brasileiras, informa sobre a dificuldade de 

se acompanhar as transformações culturais e as novas demandas por maneiras de 

habitar nessas cidades – que se tornaram rapidamente grandes cidades, rapidamente 

metrópoles, rapidamente megalópoles. Nesse sentido, projetar, construir e pensar a 

cidade e suas arquiteturas exigiram também atualização constante – muitas vezes 

atrasada. O Movimento Moderno no Brasil, que recebeu ilustres influências iniciais, como 

a do franco-suíço Le Corbusier, e celebrou a construção da primeira e única “cidade 

moderna”, Brasília, foi tencionado à luz de um país que crescia construindo a própria 

linguagem de modernização, de patrimônio, de produção e de crítica de arquitetura. A 

segunda metade do século XX (principalmente, mas não exclusivamente) viu conviverem 

grandes obras de infraestrutura e edifícios modernos imbricados na escala local, e, na 

medida em que as principais metrópoles se expandiam, a infraestrutura urbana passou a 

contribuir para problematizar a relação entre arquitetura e cidade, como é o caso da rede 

de metrô estudada nesta pesquisa. 

Se o Brasil presenciou um crescimento urbano intenso a partir da segunda 

metade do século XX, em São Paulo esse processo é ainda mais evidente. Em 1960, 

década em que se iniciou o projeto da primeira linha de metrô, a cidade contava com 

1 IBGE, Censo Demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2007, no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, v. 42, 1979.    
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pouco menos de 4 milhões de habitantes2, aproximando-se à população do Rio de 

Janeiro. A região metropolitana, com pouco menos de 5 milhões, mostrava apenas o 

processo de formalização da metrópole paulista, que rapidamente transformou o território 

e a vida na cidade. Entre 1970 e 1980, a cidade passou de pouco menos de 6 para 8 

milhões de habitantes, e a região metropolitana, de 8 para 12,5 milhões. O metrô, já 

necessário em 1960, tornou-se rapidamente obsoleto e insuficiente frente à demanda da 

população. As estações construídas para a primeira linha, porém, mostraram destacada 

atenção ao espaço oferecido ao uso coletivo, com qualidades que motivaram o 

desenvolvimento desta pesquisa, que possui também algumas motivações particulares. 

A compreensão da arquitetura como parte da construção da cidade – em suas 

diversas escalas –, da cidade como lugar de trocas e convivência, e do espaço público 

como cerne do coletivo, acompanhou-me durante os anos de estudos de graduação na 

Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF), 

através da vivência entre a metrópole carioca e Niterói. Mais tarde, essa compreensão 

continuou me acompanhando na urbanidade de Sevilla, onde cursei intercâmbio 

acadêmico – e os contrastes entre as escalas a que estava acostumada – e tive contato 

com outras maneiras de viver na cidade e com outras reflexões, como na Bienal de 

Arquitetura, que afirmava: “As pessoas se encontram na arquitetura”3. 

Aos poucos, São Paulo passou a fazer parte dos meus destinos, inicialmente por 

causa das bienais de arquitetura, como cidade ainda bastante incógnita e indecifrável, e 

depois em diversas visitas a passeio, na tentativa de conhecer suas obras de arquitetura, 

sua identidade, suas diferenças em relação ao Rio de Janeiro. Visitas que vieram a se 

multiplicar durante a pesquisa, quando, com um olhar mais acostumado aos "cinzas" e à 

topografia sutil, pude atentar para aspectos que antes passaram despercebidos – as 

áreas verdes, a multidão, as praças que viravam metrô, e o metrô que, tão maior que o 

do Rio, não dá conta. 

Compreendendo que as práticas de arquitetura e urbanismo se baseavam em 

determinadas posições da ordem dos conceitos e ideias, a teoria e a crítica de arquitetura 

sempre fizeram parte das inquietações e incertezas presentes na observação do mundo 

ao meu redor, e, nesse sentido, este é um trabalho que se inicia na tentativa de refletir e 

contribuir com a recente crítica de arquitetura produzida no Brasil. A partir do contato com 

2 REIS FILHO, Nestor Goulart. São Paulo: vila cidade metrópole. São Paulo: Prefeitura do Município de 
São Paulo, 2004. 

3 A Bienal Internacional de Veneza do ano 2010, de curadoria de Kazuyo Sejima, teve como tema “People 
Meet in Architecture” (“As pessoas se encontram na arquitetura”, em tradução livre da autora). 
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a publicação “Rio metropolitano: guia para uma arquitetura”4 e em seguida no 

desenvolvimento da pesquisa no mestrado, este trabalho constrói primeiro um 

questionamento a respeito do objeto da crítica, ou dos tipos de objetos tradicionalmente 

aclamados pela crítica de arquitetura e urbanismo, bem como das categorias de análise 

consolidadas. Até que ponto nós destacamos e reiteramos projetos icônicos? Quais são 

os principais atributos tradicionalmente valorizados pela crítica? O reconhecimento do 

arquiteto (por meio de premiações, publicações etc.)? A eficiência na construção e o bom 

acabamento da obra? A monumentalidade? O uso destacado e particular? O 

questionamento de cânones da disciplina? E, assim, qual o lugar dos projetos cotidianos, 

tantas vezes imbricados na dinâmica da cidade, mas sem aparente valor estético ou 

reconhecimento histórico? De quais maneiras podemos estudar esses projetos e 

aprender com eles? 

Alguns importantes trabalhos recentes de crítica de arquitetura se detêm nesses 

espaços normalmente deixados de lado, especialmente nos que se constituem a partir do 

caráter de passagem, de fluxo, e da participação em uma rede, um sistema; propondo 

novas categorias de análise e alternativas ao papel dos arquitetos nesse tipo de projeto. 

Em 1992, o antropólogo Marc Augè lança um olhar crítico aos espaços de passagem ou 

de estadia transitória – estações, aeroportos e hotéis, por exemplo –, associando-os à 

condição impessoal da supermodernidade. Ao classificá-los como “não lugares”, sua 

problematização destaca a relação desses espaços com o processo de globalização das 

cidades no final do século XX. Dessa forma, o arquiteto Ignasi de Solà-Morales (1996), 

ao abordar a complexidade da cidade contemporânea, destaca a maneira como 

determinados espaços vão tencionar a divisão entre passagem e permanência, 

apontando a necessidade de pensá-los arquitetonicamente. Não é a primeira vez que a 

infraestrutura de circulação é tema de trabalho de arquitetos e urbanistas; foi, de fato, 

pauta de personagens que atuaram no início das críticas da Carta de Atenas ao 

urbanismo, como destaca o próprio Solà-Morales:  
A mudança conceitual fundamental se produz quando se começa a desenvolver, 
nos anos cinquenta, uma crítica ao urbanismo dos C.I.A.M.: desenho do 
movimento no caso do projeto de Louis Kahn para o Centro da Filadélfia (1953), 
mobilidade como tema central nas propostas de Allison e Peter Smithson para o 
Centro de Berlim (1958), ou nas de Candilis e Jossic Woods para Toulouse-le-
Mirail (1958).  

Redes, malhas, condutores, movimento stacatto começam a ser figuras 
recorrentes em um modo de projetar onde cada vez mais os movimentos de todo 
tipo formam a substância própria do projeto. (SOLÀ-MORALES, 1996, p. 4, 
tradução da autora) 

4 LASSANCE, Guilherme et al. Rio metropolitano: guia para uma arquitetura. Rio de Janeiro: Rio Books, 
2013. 
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 A atenção aos espaços de passagem e circulação, onde acontecem grandes 

superposições de fluxos, se acentua com as cidades globais, com uma rede de conexão 

que se expande pelo mundo, mas principalmente com o crescimento das metrópoles. 

 No Brasil, grandes obras de infraestrutura foram desenvolvidas para adaptar a 

topografia das principais capitais ao processo de urbanização, que se intensificou na 

segunda metade do século XX. Em muitos casos, as obras infraestruturais urbanas, em 

seus diversos sistemas – de tratamento de água e esgoto, viárias e de circulação –, 

foram subdimensionadas e desfalcadas em relação à demanda. De maneira geral, as 

obras da consagrada arquitetura moderna brasileira da primeira metade do século XX 

também exploraram alternativas de diálogo com o espaço urbano5, que passou por 

rápidas transformações nos grandes centros. O crítico de arquitetura Josep Maria 

Montaner, em introdução à obra de Maria Alice J. Bastos e Ruth V. Zein, destaca essa 

problemática também junto ao exercício da crítica: 
Ao longo do livro, as autoras enfrentam também uma das problemáticas-chave 
da arquitetura brasileira, tanto no Rio como em São Paulo: a tendência moderna 
de realizar objetos isolados, insistindo, anacronicamente, em considerar cada 
obra autônoma de sua dimensão urbana, paradoxalmente, em cidades 
brasileiras que vão se tornando cada vez mais metropolitanas. (BASTOS E ZEIN, 
2011, p. 8)  

No contexto das obras de arquitetura que já correspondem a uma dinâmica 

metropolitana, este trabalho explora os espaços de uso coletivo de um sistema de 

circulação de massa que nasce já associado à metrópole – o metrô-politano –, 

associando-o ao lugar do espaço público de uso coletivo. Na pauta dos principais e mais 

recentes discursos dos governos do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas trabalhado por 

meio de políticas públicas bastante distintas, o espaço público tem ocupado lugar de 

destaque também nas demandas pelo direito à cidade, principalmente frente à crescente 

especulação imobiliária do território dessas cidades. 

A pesquisa sobre a arquitetura metropolitana integra o grupo de pesquisa6 

“Reconhecendo a arquitetura da cidade contemporânea”, que deu origem ao livro “Rio 

metropolitano: guia para uma arquitetura”7, que reconhece na cidade do Rio de Janeiro 

projetos que correspondem à chamada “dinâmica metropolitana”. A metrópole foi 

estudada, nesse caso, a partir da noção de que se constitui de uma “condição cultural 

5 Inúmeros projetos articulam a linguagem moderna ao contexto urbano propondo continuidades ao espaço 
público da rua. Em São Paulo destacam-se os projetos do terminal rodoviário de Jaú, no interior do 
estado, e, na capital, do Edifício Metrópole, do Conjunto Nacional, entre outros. 

6 Grupo de pesquisa pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/FAU/UFRJ). 

7 “Rio metropolitano: guia para uma arquitetura”, publicado em 2013 pela Rio Books, de autoria de 
Guilherme Lassance, Pedro Varella e Cauê Costa Capillé. 
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globalizada de uma realidade múltipla”, e, além disso, de que “sua feição de amanhã 

corresponde, em grande parte, à cidade que já existe e ao que será em todo caso 

produzido por processos alheios a qualquer importo ou modelo normativo” (LASSANCE 

et al., 2013, p. 20-22). 

No Rio de Janeiro, desde o início do século XXI, uma série de projetos e obras 

vem “preparando” a cidade para os eventos esportivos8. A mobilidade urbana foi um dos 

temas da pauta das transformações, que incluiu os corredores de ônibus para BRT’s9, 

novas rodovias, como a Transcarioca e a Transoeste, e a polêmica demolição da Avenida 

Perimetral, importante eixo de conexão metropolitana. Ainda que faça parte estruturante 

da cidade, e que atravesse a escala do planejamento chegando ao nível da rua, 

raramente o projeto da conexão entre o usuário e o sistema foi elaborado de forma a 

considerar a alta concentração de pessoas e atividades – na estação e no entorno –, e 

tampouco de forma a conectar-se ao contexto local. No crítico caso das estações de 

BRT, um modelo básico de estação foi reproduzido indiscriminadamente pela cidade. 

Este trabalho se debruça sobre as estações de metrô da linha 1 de São Paulo, por 

identificar nessas obras tanto a dimensão cotidiana de seu programa quanto a qualidade 

arquitetônica dos espaços e a integração à cidade. Por isso, propomos uma análise 

transversal, que não se limita aos atributos projetuais da escala do objeto nem tão 

somente à dimensão do planejamento urbano. O objetivo geral é mostrar que a estação 

pode ultrapassar sua condição de canal, que conduz o passageiro do trem à rua, e criar 

uma relação de integração com a cidade; como objetivos específicos, buscamos 

identificar as características dos projetos que permitem sua integração à cidade. 

Sabemos que a construção histórica, ao organizar e selecionar seus objetos de 

análise, constrói narrativas que dão acesso aos acontecimentos do passado, 

consolidando alguns discursos em detrimento de outros. E, ainda, que a história pode 

criar pontes do passado em direção ao presente, indicando continuidades, pertinências, 

ou mesmo resgatando temas que se mostram mais uma vez no centro do debate, como 

explica o arquiteto e historiador Anthony Vidler: 
Na busca por uma visão unificada da modernidade que se seguiu aos 
heterogêneos experimentos das vanguardas no primeiro quarto do século XX, 
historiadores tiveram um papel decisivo, definindo programas, formas e estilos do 
começo do século XX de tal forma a sugerir possíveis continuidades com o 
presente.” (VIDLER, 2008, p. 1, tradução nossa) 

8 Incluídos aí os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016. 

9 Sigla em inglês para “Transporte Rápido por Ônibus” (“Bus Rapid Transit”). 
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A busca por uma compreensão do “modernismo” passa, então, para Vidler, por 

uma tentativa de encontrar caminhos para uma prática contemporânea – nos anos 1950 

e 1960 –, em um processo de análise crítica e revisão dos principais postulados do 

movimento. Este trabalho, ao propor uma análise crítica das estações de metrô mais 

antigas de São Paulo, questiona a relação desses espaços com a cidade através do 

tempo, ou seja, considerando a construção dessas obras quando São Paulo passava por 

um intenso processo de crescimento, mas também sua relação com São Paulo hoje, 

metrópole contemporânea. 

Ao considerarmos as atuais obras de infraestrutura de circulação urbana no Rio 

de Janeiro, mas também em São Paulo, e em todas as cidades que poderiam se 

beneficiar de sistemas de transporte de massas, lançamos aqui um olhar à história para 

uma primeira aproximação às estações de metrô da linha 1-azule buscamos também 

apontar a relação desses projetos com a cidade contemporânea. 

O trabalho está dividido em três capítulos principais. O primeiro capítulo apresenta 

o tema da metrópole, sua caracterização e relação com os sistemas de infraestrutura 

urbana. Juntamente ao contexto de construção do primeiro metrô de São Paulo são 

apresentadas as principais visões de cidade que embasaram a conformação de seu 

tecido urbano e viário e impulsionaram a construção do metrô naquele momento. Aí 

então é também traçado um paralelo com as principais correntes teóricas da primeira 

reação ao Movimento Moderno e ao urbanismo proposto pela Carta de Atenas, 

ressaltando a relação entre a infraestrutura e os sistemas de mobilidade, além da 

integração da comunidade à cidade. A partir da infraestrutura são analisados alguns 

equipamentos urbanos ligados à infraestrutura de transportes, por apresentarem 

diferentes formas de integração às cidades em que se inserem, e também por 

questionarem a função básica do terminal, de lugar de conexão entre o sistema e a rua, 

criando novos espaços. São aqui denominados de objetos urbanos (em vez de “objetos 

arquitetônicos”) no intuito de destacar a dimensão urbana alcançada nessas obras. 

No segundo capítulo são destacadas quatro estações Luz, Jabaquara, São Bento 

e Liberdade. As estações Luz e Jabaquara fazem parte de terminais de intermodais de 

integração entre os sistemas ferroviário e de ônibus, respectivamente. A Estação 

Jabaquara, assim como as estações São Bento e Liberdade, tem seu acesso implantado 

em uma praça, mas todas localizam-se no centro antigo de São Paulo. A publicação dos 

projetos das estações, bem como as fotografias, permite analisar o contexto atual dos 

projetos, os casos de integração e alteração e o entorno urbano. Além da localização, 

essas estações foram selecionadas por reunirem alguns dos principais aspectos dos 

projetos que buscamos destacar. 
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No terceiro capítulo são analisadas as operações projetuais mais atentamente 

onde identificamos princípios que são comuns entre os projetos de todas as estações da 

linha 1 e suas diferentes aplicações, mas também os relacionamos ao contexto de 

implantação de cada caso. As operações foram divididas em dois grupos: o primeiro 

relacionado à integração entre o exterior e o interior da estação, através do trabalho com 

níveis no solo e paisagem natural – iluminação e vegetação –; e o segundo relacionado à 

integração da estrutura na concepção dos espaços internos e na racionalidade da 

construção. 

A organização deste trabalho propõe uma transição entre escalas, do sistema de 

transporte público de alcance metropolitano a estações que recebem um fluxo diário de 

milhares de pessoas, passando pelo espaço público que conecta a estação à cidade. 

Dessa forma, propomo-nos pensar as possibilidades e os limites de integração da 

infraestrutura à cidade por meio das estações e de sua arquitetura. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 

Arquitetura e metrópole 
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1 Arquitetura e metrópole 
 

O estudo sobre a arquitetura metropolitana aqui presente versa sobre a 

aproximação da escala do edifício/objeto construído à escala da cidade, buscando 

enfatizar sua inter-relação intrínseca. Trabalhamos com o estudo de caso das estações 

de metrô da linha 1 (norte-sul) de São Paulo, a primeira a ser construída na cidade (e no 

Brasil), no início dos anos de 1970, fruto de um processo de crescimento que demandou 

grandes reformas urbanas nas décadas anteriores. A questão dos objetos urbanos e de 

sua relação com a cidade conduziu a duas direções principais: em primeiro lugar, o tema 

da dimensão urbana da arquitetura destacada junto ao seu uso público. Em segundo, 

ressaltamos aqui o tema da metrópole e as características particulares de projetos 

arquitetônicos envolvidos pelo complexo contexto metropolitano. 

A arquitetura produzida na metrópole paulista vem sendo estudada há alguns 

anos, e em algumas pesquisas publicadas em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado encontram-se análises de características e qualidades projetuais de edifícios e 

equipamentos urbanos que evidenciam sua relação com a dinâmica metropolitana, 

percebendo uma grande integração ao espaço urbano. Entre os trabalhos, podemos 

destacar o de Denise Xavier (2007, p. 2-3), que, intitulado “Arquitetura metropolitana”, 

esclarece que esta “não é qualquer arquitetura que se dê dentro do contexto físico da 

metrópole, mas sim é aquela que possui no interior de sua forma a representação de um 

determinado espírito metropolitano”; e também o de Jaime Cunha (2011) sobre o Edifício 

Metrópole, que, construído na década de 1960 em São Paulo, é um exemplo importante 

da arquitetura moderna paulista e expõe a relação dessa arquitetura com o espaço 

urbano existente – o que é uma questão central neste trabalho, que combina o contexto 

da metrópole a uma arquitetura que segue muitos dos princípios da conclamada 

arquitetura moderna brasileira, reconhecida dentro e fora do Brasil. 

Sobre esse tema, e somando a questão dos equipamentos públicos de 

infraestrutura de transporte, consideram-se as dissertações de mestrado de Cesar 

Shundi Iwamizu (2008) sobre a Rodoviária de Jaú, projeto do arquiteto Vilanova Artigas, 

e de Martin Curullon (2013) sobre a Rodoviária de Brasília, projeto de Lucio Costa. São 

importantes também os estudos de Cristiane Muniz (2005) sobre o metrô como desenho 

urbano e de Márcia Terazaki (2011) sobre a relação entre arquitetura e infraestrutura, 

analisada por meio do projeto para a Estação Armênia (antiga Ponte Pequena) da linha 1. 

O trabalho de Cristiane Muniz analisa como uma grande rede de infraestrutura urbana 

poderia ser pensada junto ao desenho da cidade, destacando que “a arquitetura do 

sistema de metrô de São Paulo é bastante significativa em relação ao sítio em que se 
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implanta, sobretudo por levar uma unidade funcional e espacial ao tecido fragmentado e 

pouco consolidado” (MUNIZ, 2005, p. 169). A dissertação de Márcia Terazaki aprofunda o 

tema junto à linha norte-sul, mais especificamente em relação à Estação Armênia (antiga 

Ponte Pequena), estabelecendo relações entre o equipamento urbano e a cidade. 

Portanto, este trabalho traz para a discussão acerca da arquitetura e a metrópole 

o caso das estações de metrô da linha 1, que percorre a região central de São Paulo. 

Tem como foco quatro estações que representam tipos diversos de inserção e integração 

urbana – a Estação Luz, subterrânea, conectada a outras duas estações (de trem e de 

metrô); a Estação Jabaquara, também intermodal, conectada a outros dois terminais 

rodoviários e com acessos implantados em uma praça; e as estações São Bento e 

Liberdade, também conectadas a praças na área central antiga da cidade. As estações 

foram projetadas pelo arquiteto Marcello Fragelli e sua equipe considerando, cada uma 

de maneira particular, seu contexto urbano de entorno imediato e seu contexto geral de 

São Paulo. Trazem consigo muitos temas de discussão, pela riqueza de sua inserção 

urbana e tratamento arquitetônico, com destaque para a transição do espaço da rua para 

o interior da estação intermediado por praças e a articulação ao acesso a outros edifícios, 

com diversas alternativas de iluminação natural. São projetos que combinam espaços de 

passagem e também de permanência; explicitam a importância da arquitetura em seus 

espaços interiores, inclusive quando totalmente subterrâneos. Dessa forma, procuramos 

discutir o tema da metrópole e apontar as características principais com as quais 

trabalharemos. 
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1.1 Metrópole 
 

 

Figura 1 Área urbanizada da metrópole de São Paulo. Fonte: Google Earth, 2015. 
Em branco, perímetro da cidade capital. Edição da autora. 
 

O adensamento de população em áreas urbanas – início do processo de 

urbanização que culmina na metrópole – aparece em diversas narrativas que abordam o 

cenário do enfrentamento do então “homem moderno” à multidão espalhada pelas ruas 

da cidade, e que viram o cotidiano transformar-se com desenvolvimento industrial cada 

vez mais forte. A modernização adentra o século XX e a máquina afirma-se como aliada 

do homem no processo de desenvolvimento das sociedades, e repercute também no 

desenho urbano e nas habitações, tendo como um de seus principais expoentes o 

arquiteto, urbanista e teórico Le Corbusier. Em “O urbanismo”, de 1922, compara a 

habitação à máquina de morar, e, num processo de racionalização do projeto e do 

pensamento, afirma: “O homem caminha em linha reta porque tem um objetivo: sabe 

aonde vai, decidiu ir a algum lugar e caminha em linha reta”. Reyner Banham (1979, p. 

384) lembra que também em “Vers une architecture” Corbusier “principia escolhendo o 

que parece ser à primeira vista apenas uma consideração secundária no planejamento 

de cidades: caminhos retos versus curvos”. A relação de Le Corbusier – e os arquitetos 

de sua geração – com a máquina e o desenvolvimento da construção civil e engenharia, 

no início do século XX, é mais complexa e perpassou inúmeras áreas de sua obra 

projetual e teórica. Ao analisar essa Primeira Idade da Máquina, porém, Banham (1979, 

p.17) destaca que esse desenvolvimento entre “dinamismo futurista e o cuidado 

acadêmico” caracterizou essa primeira fase, mas que muitas ideias e estéticas dessa 

época ainda persistem sobre a segunda, ou seja, que a “revolução cultural que ocorreu 
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por volta de 1912 foi ultrapassada, mas não foi revertida”. Sua análise foi essencial para 

a interpretação dessa relação de Corbusier com a máquina, pois, conforme explica o 

historiador Anthony Vidler (2008, p. 122) “ele introduz sua inovadora visão de que a 

ênfase na tecnologia dada pelo movimento futurista foi central para a história da 

arquitetura, e realizou a primeira análise interpretativa profunda, em inglês, sobre os 

textos de Le Corbusier”. O embate entre tecnologia, natureza e construção perpassou o 

crescimento das cidades e a consolidação das metrópoles, e é destacado por diversos 

autores. Hilberseimer, em 1927 (edição original), afirmou que os arquitetos devem seguir 

os princípios dos engenheiros em suas criações: máquinas e navios, carros e pontes etc. 

Em sua observação sistemática o arquiteto destaca a necessidade de se 

compreender as regras de construção da metrópole – de sua arquitetura e de 

planejamento urbano – por meio de uma análise investigativa, avaliando o que é 

fundamental e essencial; assim, enfatiza a diferença entre a metrópole moderna e uma 

“cidade grande”, baseado em suas estruturas econômicas: “A metrópole se diferencia de 

acordo com suas características, não apenas de acordo com seu tamanho. (...) Uma 

cidade torna-se uma metrópole com a introdução de certo fenômeno econômico, 

concentração de capital, pessoas, e a exploração industrial dos dois” (HILBERSEIMER, 

2012, p. 84, tradução nossa). 

Os reflexos do processo de modernização nas cidades alcançam uma expressão 

emblemática na obra do polêmico arquiteto holandês Rem Koolhaas, que conjuga 

tecnologia sofisticada, adensamento e desenho urbano e cultura de massas para analisar 

a metrópole americana paradigma desse período de modernização. “Nova York delirante: 

manifesto retroativo para Manhattan” construiu-se sob o maior proveito do progresso, 

como escreve Rafael Moneo: 
O que Koolhaas descobre em Nova York e afirma em seu livro é que nela – na 
cidade moderna por excelência, construída simplesmente sob a pressão da 
economia e submetida às forças de um capitalismo desenfreado – aparecem e 
se manifestam em todo o seu esplendor as formas do verdadeiro progresso. 
Koolhaas se impõe a tarefa de exibir quais são os resultados formais quando 
perdemos o respeito pelas linguagens e normas convencionais e atendemos 
apenas às forças autênticas que modelam o mundo moderno: a tecnologia e a 
economia. (MONEO, 2008, p. 284) 

Em artigo publicado na Revista Pós sobre a modernidade segundo Rem 

Koolhaas, o arquiteto e filósofo Paolo Colosso (2014) destaca que a metrópole para o 

arquiteto holandês é resultado da modernização das forças técnico-produtivas da 

crescente concentração de pessoas; e que, nesse sentido, a “mudança qualitativa no 

modo de vida urbano exige a compreensão da condição metropolitana de maneira 

específica”. Dentre os principais aspectos dessa cultura da congestão estariam: a 

“destruição criativa” particular ao processo de modernização; o impulso de ordenar a 
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natureza; e o arranha-céu. A condição metropolitana que Koolhaas explora não se 

resumiria, no entanto, a Manhattan, propondo um retrato da cultura de massas do século 

XX de uma maneira geral (COLOSSO, 2014, p. 44). 

A “destruição criativa” que aparece no texto de Koolhaas refere-se a um processo 

contínuo de destruição e construção que é inerente ao contexto metropolitano por ser 

este expressão máxima da modernização. Hilberseimer (2012, p. 264) já apontava que a 

arquitetura na metrópole é “independente da arquitetura histórica, que emerge de 

relações fundamentalmente diferentes, e não pode, como é frequentemente associada, 

derivar de uma arquitetura do passado”. Também o filósofo Marshall Berman (1982, p. 

13-15), em importante análise da modernidade, destaca que ela “despeja-nos a todos 

num turbilhão de permanente desintegração e mudança”. No contexto brasileiro, a 

arquiteta e pesquisadora Regina Meyer (2000, p. 4), ao abordar a transição da metrópole 

moderna para a contemporânea, traz a ideia de “impulso renovador”10, , e explica ser a 

característica materializada “no padrão de modernização imposto pela pressão de um 

crescimento sem trégua exigido pelo capitalismo industrial. Esse processo fez da 

metrópole moderna o fenômeno que sintetizou de forma mais completa o ideário da 

sociedade da Revolução Industrial”. Sobre esse tema o arquiteto, urbanista e filósofo 

Paul Virilio (1993, p. 11) explica que na concentração metropolitana contemplamos um 

tempo de uma “duração técnica, (...) que contribui para a instauração de um presente 

permanente cuja intensidade sem futuro destrói os ritmos de uma sociedade cada vez 

mais aviltada”. 

A substituição contínua, marcadamente caracterizada pela destruição e 

reconstrução do ambiente físico, traz consigo a noção de artificialidade, ou seja, de 

afastamento do ambiente da natureza e de sua transformação e manipulação em um 

universo sintético, e esse é um traço da modernidade de Nova York: o impulso de 

ordenar a natureza e o intento de viver num mundo todo construído pelo homem, 

denominado aqui de “sintético irresistível” (COLOSSO, 2014, p. 40). A artificialidade 

reflete-se no processo de verticalização, e através dela Koolhaas introduz sua ideia de 

“arquitetura metropolitana”: o arranha-céu expressa as ambições da metrópole da 

congestão. Essa questão da artificialidade reflete-se no intenso processo de 

verticalização pelo qual passa Nova York, ou seja, a ausência de limites de gabarito faz 

com que a altura seja o contraponto de “liberdade construtiva” que a retícula rígida do 

traçado urbano restringe. O estudo dos atributos do arranha-céu vai, a partir daí, fornecer 

insumos para a própria prática profissional de Koolhaas.  

10 Baseada em estudos de Massimo Cacciari, Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co. 
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No Brasil, o tema da arquitetura que representa a metrópole já figura em alguns 

trabalhos de pesquisa, seja no “Rio metropolitano”, seja nas pesquisas sobre São Paulo 

já citadas, como “Arquitetura metropolitana” e “Edifício Metrópole”. Nessas e em outras 

pesquisas a verticalização aparece como parte significativa do processo de consolidação 

de São Paulo metrópole, com ênfase na área do centro da cidade, através de uma 

combinação de legislação construtiva e redesenho do traçado viário. Em paralelo ao 

processo de concentração e verticalização da área central, a implantação de uma série 

de equipamentos urbanos e obras de infraestrutura permitiu a adaptação do território à 

demanda de crescimento. Visando a dar suporte à circulação, avançar sobre acidentes 

topográficos ou vencer distâncias, essas obras tiveram sua condição de suporte 

absorvida em um movimento de representação, como explica Denise Xavier (2007, p. 

32): “acima de tudo, significava uma tentativa de fornecer mais um símbolo de 

modernidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 "Metrópole", fotografia 
de Claudia Andrujar, 1974. Fonte: 
NOGUEIRA, 2015. 

Figura 2 Pintura da série “New York”, 1975, de Madelon Vriesendrop, capa da primeira edição de “Nova York 
delirante”. Fonte: http://madelonvriesendorp.com/2011/04/new-york-series/  
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Se por um lado Koolhaas explicita a relação entre a construção da cultura da 

congestão e os arranha-céus nova-iorquinos, os projetos para o metrô também foram 

planejados para uma cultura (paulista e metropolitana). A linha 1, sentido norte-sul, 

cruzaria o centro de São Paulo, então símbolo do caráter metropolitano que a cidade 

passava rapidamente a assumir, como aponta Fragelli no texto que acompanha as 

ilustrações de Dorothèa Danon (1975, p. 2): “é dado de viabilidade para renovação 

urbana o foco de interesse criado pela estação com sua capacidade geradora de 

movimento. Uma nova filosofia de transporte rápido, dando prioridade ao de massas, 

aproveita todas as possibilidades da malha viária e integra sistemas de ônibus e de trem”. 

Apesar do empenho inicial em atender a uma demanda cada vez maior e de melhoria do 

sistema de transporte de São Paulo, o metropolitano mostrou-se defasado, e mesmo a 

construção de novas linhas nas décadas seguintes não foi suficiente para atender à 

população, que cresceu de forma exponencial no último quarto do século XX. 

O estado de crise que atingiu boa parte das metrópoles americanas no final do 

século XX trouxe consigo uma mudança de abordagem geral ao tema da metrópole: o 

espírito progressista e de desenvolvimento que marcou a maior parte do XX deu lugar a 

uma visão mais crítica da cidade congestionada, que convive com engarrafamentos cada 

vez mais intensos e situações de crise de habitação e de infraestruturas básicas para a 

sociedade. A “metrópole moderna” dá lugar à “metrópole contemporânea”, reforçando 

seu caráter de expressão da produção espacial do capital. Segundo a professora Regina 

Meyer (2000, p. 4, grifos da autora) “tudo aquilo que ‘ganha’ corpo na vida metropolitana 

exprime as relações estabelecidas em todas as suas esferas de vida social e produtiva, 

convertendo-se em expressão e não em reflexo dessas relações”. À metrópole 

contemporânea, por sua vez, associada à sociedade informacional, é atribuída a 

“dissolução dos traços territoriais, funcionais e espaciais da metrópole moderna”. Essa 

definição é utilizada também por Paul Virilio (1993, p. 12), que relaciona as fronteiras 

urbanas ao símbolo das portas das antigas cidades amuralhadas, explicando que “se, 

apesar das promessas dos arquitetos pós-modernos, a cidade encontra-se privada de 

portas a partir de agora, é porque há muito os limites urbanos deram origem a uma 

infinidade de aberturas, rupturas e fechamentos”. 

Nesse contexto de perímetros difusos, ambos autores apontam para o suporte 

que os sistemas de infraestrutura oferecem enquanto localizadores, agregadores, não 

somente norteadores, mas elementos de característica nodal. Assim, Virilio (1993, p. 16, 

grifo em caixa alta do autor, em itálico nosso) coloca os sistemas de transporte e 

transmissão num mesmo patamar estrutural, em detrimento do efeito de 

representatividade que, como explicado acima, é atribuído ao monumento: “hoje é até 
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mais provável que aquilo que denominamos URBANISMO seja composto/decomposto 

por estes sistemas de transferência, de trânsito e de transmissão, estas redes de 

transporte e transmigração cuja configuração imaterial renova a da organização 

cadastral, a da construção de monumentos”. Enquanto Meyer traz como importante 

aspecto da organização da metrópole contemporânea o papel dos polos de atividades 

gerados pelos sistemas de infraestrutura: 
Para contornar essas dificuldades e buscar uma aproximação da nova ordem 
urbana e para que o grau de diluição das atividades no território e no espaço 
urbano não permaneça como obstáculo para nossa percepção, pode-se tentar 
lançar mão de um recurso metodológico baseado na conjugação de aspectos da 
vida metropolitana: considerar que a organização – funcional e formal – da 
metrópole contemporânea é definida simultaneamente pelos sistemas de 
infraestrutura metropolitanos, pelos polos que dão suporte às atividades da 
sociedade no território e por seus deslocamentos diários no interior do seu 
território e de seus espaços. (MEYER, 2000, p. 4, grifos nossos) 

Com essas reflexões, destacamos algumas características dos sistemas de 

infraestruturas: sua abrangência pelo território; a forma como se distribuem a partir de 

polos (e a importância desses polos na articulação do território); a agregação de 

atividades nesses polos; e a forma como articulam escalas distintas. Meyer (2000, p. 8) 

fala ainda sobre relação intrínseca entre território metropolitano e a distribuição dos 

sistemas de infraestrutura, e que “pode-se deduzir que existem pontos precisos no 

território metropolitano nos quais ecoam, de forma mais evidente, as duas escalas 

urbanas: a metropolitana e a local”. Podemos pensar no sistema de infraestrutura urbana 

de circulação que o metrô constitui, e nos equipamentos urbanos como as estações, que 

fazem essa conexão entre as escalas da infraestrutura urbana e a do bairro e da rua. 
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1.2 Infraestrutura e transporte coletivo rápido 
 
 
1.2.1 Mobilidade na metrópole 

 

Se no início do século XX os planos urbanos apresentavam uma integração de 

escalas, passando pelo sistema de mobilidade, projeto viário, desenho de calçada, 

sistemas de drenagem e de iluminação, gabaritos, fachadas e até mesmo mobiliário 

urbano, essa coerência do pensamento urbanístico entre projetos se perde ao longo do 

tempo, apresentando como justificativa o acelerado crescimento da cidade e do número 

de habitantes. A implantação da primeira linha de metrô na década de 1970 já nasce 

defasada em relação à demanda, pois se tornou cada vez mais precário o alcance às 

áreas mais afastadas do centro. A relevância da área central foi preservada nos planos 

do modelo rádio concêntrico e também pelos interesses imobiliários e políticos, do 

rodoviarismo, que incorreram na densificação e na verticalização da área central (tanto 

no centro antigo quanto na Avenida Paulista, e posteriormente na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima), em oposição à expansão periférica rarefeita. Por um lado, o ônibus teria 

maior flexibilidade de circular pelo território com pouca infraestrutura viária (em relação à 

rede sobre trilhos), por outro, a estrutura da cidade vai se constituir cada vez mais sob as 

bases das rodovias e do veículo automóvel desde meados do século XX, tanto no sentido 

de “modernidade” quanto de política econômica, na aproximação da política paulista à 

dos Estados Unidos (ANELLI, 2007, v. 082, p. 2). 

Em 1968, foi desenvolvido o Plano Urbanístico Básico do Município de São Paulo 

(PUB) paralelamente ao pré-projeto para a rede de metrô do consórcio HMD – para o 

Grupo Executivo de Planejamento. O plano, de caráter abrangente e alto rigor 

metodológico, propõe diretrizes para diversas áreas da administração pública, com 

destaque para a estrutura de mobilidade urbana. Sugere o adensamento da região 

central e de mais cinco centros regionais e sua interconexão. Para atender a toda a 

região metropolitana, as redes de transporte de massa são separadas das de transporte 

individual, o sistema de metrô segue o estudo diametral apresentado pelo consórcio 

HMD, enquanto uma rede de vias expressas ortogonais é sobreposta ao traçado viário 

existente. Apesar de entregue em 1968, o plano só veio a ser implantado, ainda que 

parcialmente, na gestão de Figueiredo Ferraz (1971-1973). Segundo Anelli (2007, v. 082, 

p. 6) dois aspectos principais tiveram alguma continuidade nas décadas seguintes: a 

malha direcional ortogonal de vias expressas, que serve de base ao Plano de Obras de 

Vias Expressas e Arteriais (1972), e os Corredores de Atividades Múltiplas, associados 

às linhas de Metrô, que previam concentração de atividades em uma faixa de 600 m de 
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largura com alta densidade habitacional, que foi tema de diversos planos ao longo da 

década de 1970. 

Desde a época do Plano de Avenidas São Paulo passa a vislumbrar um futuro 

“moderno”, com a arquitetura dos mestres do concreto que distribui um vasto repertório 

de edifícios pela capital; mas também na cidade que cresce e se desenvolve 

economicamente tendo como um dos principais símbolos o automóvel. No entanto, como 

destaca Anelli (2007, v. 082, p. 3-4), ao contrário da repercussão internacional da 

modernização da arquitetura – em suas dimensões funcionais e construtivas –, o 

urbanismo da cidade moderna da Carta de Atenas11 tarda a chegar, e São Paulo 

permanece seguindo o modelo radial e de expansão da rede viária até a década de 1960. 

A aproximação de jovens arquitetos paulistas ao cenário internacional estará, nessa 

época, ligada já ao processo internacional de revisão crítica dos CIAM, guiado pelo grupo 

que se denominou Team X. Uma primeira influência desse grupo pode ser identificada 

em algumas propostas para o concurso de Brasília12 (ainda que o projeto vencedor tenha 

sido uma expressão direta do urbanismo funcionalista orientado pela Carta de Atenas). 

Anelli destaca a equipe de Joaquim Guedes, que se distancia da divisão monofuncional 

da cidade, criando novas escalas de relações entre as unidades habitacionais e sobre o 

sistema de circulação de massas; e a de Jorge Wilhem, não tão integrada, mas que já 

concebia uma “articulação interdisciplinar”. Esses arquitetos teriam papel relevante na 

discussão sobre o desenvolvimento urbano de São Paulo nos anos seguintes, 

influenciando também o PUB de 196813. 

A reivindicação por escalas intermediárias entre a casa e a cidade vai ser questão 

fundamental nas propostas desenvolvidas pelos arquitetos do Team X, por meio de uma 

aproximação da noção de comunidade, de sua vivência e expressão no espaço urbano 

através, principalmente, dos espaços de uso coletivo, como explica Ana Claudia Barone: 
Entre a escala da casa e da cidade, a rua e o bairro estabeleciam novas 
relações entre arquitetura e urbanismo. Para os futuros membros do Team 10, 
a consideração dessas instâncias preenchia o vazio deixado pelo movimento 
moderno na relação entre a arquitetura e o urbanismo funcionais, onde a cidade 
era uma resultante da organização otimizada das unidades em blocos e dos 
blocos em quadras, em densidades e alturas calculadas com precisão, mas sem 
a interface com a vida coletiva gerada nesses espaços. (BARONE, 2002, p. 
70, grifos nossos) 

11 Referimo-nos à divisão setorial da cidade em quatro funções principais, e ao destaque conferido ao tema 
da habitação.  

12 Em algumas das propostas de jovens arquitetos paulistas para o concurso de Brasília já se identifica essa 
influência – com destaque para as equipes de Liliana Guedes, Joaquim Guedes, Domingos de Azevedo e 
Carlos Milan (denominadas STAM) e a liderada por Jorge Wilhem. 

13 Por meio de sua pesquisa, Renato Anelli (2007, p. 5) propõe que “o Plano Urbanístico Básico (1968) 
constitui o desenvolvimento do conceito de cidade presente na proposta Guedes para Brasília e nas 
diretrizes de Wilheim/SERETE para Curitiba”. 
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Esses arquitetos vão buscar uma associação entre a vida em comunidade e os 

projetos que realizavam. A atenção conferida ao espaço coletivo está relacionada à 

dimensão social, parte importante das propostas iniciais nos CIAM e que permaneceu 

presente nas discussões e projetos do grupo do Team X. Em seu estudo sobre as 

propostas do grupo, Ana Claudia Barone (2002, p. 80) destaca que esses arquitetos 

procuraram trazer a noção de comunidade para o projeto e para a cidade, que seria uma 

associação de comunidades; “eles pretendiam vincular a organização espacial da 

comunidade à ideia de arquitetura, criando através desses padrões a territorialização das 

comunidades em espaços de vida coletiva” A infraestrutura de circulação e a mobilidade 

urbana vão fazer parte dessa compreensão de cidade e de projetos que atravessam 

escalas, no papel de sistema articulador: 
A noção de mobilidade era o critério que permitia a relação entre os diferentes 
complexos de associação que resultam na cidade. Essa noção foi se 
desenvolvendo na prática de diversos estudos do casal, ganhando formas mais 
precisas em alguns projetos. O tema da mobilidade era fundamental no período, 
tendo sido retomado também por outros arquitetos, na questão dos sistemas 
viários, da estruturação das metrópoles através do automóvel, da segregação 
entre a circulação motorizada e de pedestres etc., temas pertinentes durante o 
período de crescimento da indústria automobilística a partir de 1950. (BARONE, 
2002, p. 81. O casal referido é Peter e Alison Smithson) 

 Com o crescimento das metrópoles e a extensão da distância a ser percorrida 

diariamente, seja por automóveis ou por transporte público, o tema da infraestrutura 

urbana vai se tornar fundamental na estruturação urbana, mas também nos projetos de 

arquitetura que enfrentam a conexão de escalas macro de planejamento e micro dos 

espaços públicos e coletivos. 

 
 
 
1.2.2 Metrô de São Paulo – linha 1-azul 

 
Quase todo rótulo que identifique algo que valha a pena identificar neste período 
chamará nossa atenção para algum aspecto da transformação por que passou a 
ciência e a tecnologia, pois estas transformações afetaram poderosamente a 
vida humana e abriram novas possibilidades de escolha na ordenação de nosso 
destino coletivo. (Reyner Banham (1979), sobre o final da década de 1950) 

A metrópole apresenta inúmeros desafios ao projeto urbano e à relação entre 

arquitetura e cidade, e o tema da circulação é, sem dúvida, uma das questões-chave em 

cidades cuja extensão territorial e densidade alcançaram um nível tal que os meios e 

sistemas tradicionais de mobilidade mostram-se insuficientes diariamente. Enquanto o 

transporte coletivo é primordial no acesso e direito à cidade, o transporte individual tem 

sido privilegiado no planejamento urbano da última metade do século XX, particularmente 

na cidade de São Paulo, com investimentos consistentes no sistema rodoviário, em 
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detrimento das redes de trens e metrô14. Em publicação de 198315, a Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (1983, p. 6) informa que “das 19 milhões de viagens diárias 

estimadas em 1981, cerca de 40% eram feias por automóvel e tão somente 60%, por 

transporte coletivo, sendo que neste os ônibus representam 83%, o metrô 10% e as 

ferrovias de subúrbio 7%”, lembrando ainda que o automóvel ocupa a maior parte do 

espaço viário da cidade. Expandindo-se desde o final do século XIX, a cidade de São 

Paulo recebeu seu primeiro plano para organizar seu crescimento no começo da década 

de 1930. Principal plano urbanístico implementado na cidade, o Plano de Avenidas16 de 

Prestes Maia estruturou o sistema rodoviário rádio concêntrico, que visava a expandir e 

descongestionar o centro ao mesmo tempo em que consolidava seus limites, sua 

densidade e imagem forte (XAVIER, 2007). Algumas ideias e planos ofereciam 

alternativas conceituais ao plano de desenvolvimento, e, embora não tenham sido 

levados adiante, dois são importantes de serem destacados: o Projeto Light17, que já em 

1927 propunha o desenvolvimento de um sistema de transporte de massa sobre trilhos, 

conectando o metrô ao sistema de bondes existentes, e o projeto de Anhaia Melo18, que 

oferecia como contraposição ao congestionamento metropolitano (que já se apresentava 

em São Paulo no começo da década de 1950) um projeto polinuclear, que prescindia de 

grandes deslocamentos e, por consequência, de um sistema de metrô. Ambos projetos 

foram deixados de lado em favor do Plano de Avenidas, das grandes obras de 

infraestrutura que acompanharam a transformação do centro de São Paulo e que 

consolidaram, naquele momento (década de 1950), o sistema “rodoviarista”. Sobre a 

consolidação do automóvel como veículo de circulação individual, Reyner Banham, em 

seu emblemático estudo sobre a Primeira Era da Máquina, ressalta como importante 

aspecto o controle do indivíduo sobre o meio de transporte individual, em detrimento de 

tempo e velocidades compartilhados no transporte coletivo: “assim, foi às mãos de uma 

elite, e não às massas, que foi entregue a máquina simbólica dessa Primeira Idade da 

Máquina: o automóvel. Era mais do que um símbolo do poder; era também, para a maior 

parte dessa elite, o gosto inebriante de um novo tipo de poder” (BANHAM, 1979, p. 14). 

14 O arquiteto Cláudio Pierini apresenta um estudo aprofundado de investimentos em transportes na cidade 
de São Paulo entre 1968 até 1983 no artigo “A rede básica para o metrô de São Paulo e a priorização do 
automóvel”, publicado na Revista Húmus em 2013. 

15 Publicação comemorativa dos 15 anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

16 O Plano de Avenidas foi elaborado por Francisco Prestes Maia quando engenheiro da Secretaria de 
Obras e Viação da Prefeitura de São Paulo e foi publicado em 1930. 

17 A empresa possuía a concessão da então existente linha de bondes. 

18 O Plano Regional de São Paulo, de Anhaia Melo, data de 1956, e inspirava-se no modelo das cidades-
jardim americanas. Suas ideias de contenção do crescimento ilimitado de São Paulo foram amplamente 
confrontadas por Prestes Maia.  
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O crescimento populacional que seguia em São Paulo no decorrer da década de 

1950 agravou progressivamente a situação de congestionamento da cidade, e, em 1956, 

Prestes Maia reavalia o privilégio do automóvel previsto em seu projeto, passando a 

considerar o transporte de massas no Anteprojeto de um Sistema de Transporte Rápido 

Metropolitano19. Ainda assim, o metrô só adquire lugar efetivo na pauta do planejamento 

da cidade na década de 1960, seguindo, cabe destacar, grande parte das diretrizes 

apontadas nas propostas anteriores de Prestes Maia. Em 1968, sob a gestão do prefeito 

Faria Lima (1965-1969), iniciam-se enfim as obras da primeira linha do metrô, que se 

estenderam pela gestão de Olavo Setúbal (1975-1979), com conclusão em 1975. As 

obras foram coordenadas pelo consórcio HMD, formado pelas empresas alemãs Hotchief 

e Deconsult e a brasileira Montreal, que ganhou a concorrência aberta a empresas de 

consultoria estrangeiras para o estudo econômico-financeiro e pré-projeto de engenharia. 

A Montreal possuía uma empresa que realizava as obras civis, e, na época, Marcello 

Fragelli era o responsável pela arquitetura; quando o consórcio conseguiu a coordenação 

do metrô, Fragelli foi indicado para assumir essa área. O que inicialmente seria uma 

consultoria, rapidamente exigiu do arquiteto dedicação integral20 aos projetos. No final 

das obras do metrô, a empresa abriu um departamento próprio de arquitetura sob 

responsabilidade de Fragelli. 

Em 1968, o consórcio HMD publicou um relatório para demonstrar a 

exequibilidade da rede básica, mas que considerava também um roteiro para decisões a 

curto prazo e diretrizes gerais para atualização do plano com projeções até 1987. Sob o 

título “Metrô de São Paulo – Sistema Integrado de Transporte Rápido Coletivo da Cidade 

de São Paulo”21, o relatório orientou a proposta para a rede básica do metrô, que previa 

uma implantação completa em dez anos, com quatro linhas a serem executadas por uma 

ordem de prioridades, que incluíam a facilidade de construção, a integração a outros 

sistemas de transportes existentes e o atendimento a áreas não atendidas pelo sistema 

ferroviário, entre outras. O plano para a rede básica seguia o modelo rádio concêntrico da 

cidade, aproximando-se à proposta do Anteprojeto de um Sistema de Transporte Rápido 

19 Além desse, outros planos foram propostos para pensar o ordenamento urbano de São Paulo, entre os 
quais se destaca também o de Louis J. Lebret, Estrutura Urbana e Aglomeração Paulistana (Estruturas 
Atuais e Estruturas Racionais), de 1958, que articulava as dimensões histórica, social e econômica da 
cidade (ANELLI, 2007, p. 3). 

20 Fragelli nessa época abdicou de suas atividades docentes na Universidade Mackenzie e dos projetos que 
desenvolvia como autônomo (Fragelli, 2010). 

21 A pesquisa de Márcia Terazaki, que foi apresentada em sua dissertação de mestrado (TERAZAKI, 2011), 
apresenta um estudo detalhado desse relatório, que foi dividido em dois volumes: “Estudos 
socioeconômicos, de tráfego e de viabilidade econômico-financeira” e “Estudo técnico-pré-projeto de 
engenharia”.  
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Metropolitano, de 1956, no esquema diametral e na previsão de quatro linhas (norte-sul, 

leste-oeste, sudeste-sudoeste, radial nordeste e radial noroeste). O acesso à área central 

da cidade vinha sendo privilegiado em contraposição à expansão urbana para áreas 

periféricas que já acontecia. A linha norte-sul foi escolhida como prioritária, em detrimento 

dos bairros populares da zona leste, tendo como principais argumentos a “topografia 

favorável, de mais fácil implantação do sistema e cuja expectativa era a de estimular o 

rápido adensamento demográfico ao longo do percurso”, mas também o “aproveitamento 

do sistema sobre trilhos da tramway existente”. A integração dos transportes urbanos foi 

também prevista nesse plano (TERAZAKI, 2011, p. 43). 

Contudo, a rede não foi completada em dez anos e até hoje segue em expansão, 

defasada em relação à demanda por transporte público na capital e na região 

metropolitana. Em 1972, iniciou-se a construção da linha vermelha (que hoje recebe o 

número 3) no sentido leste-oeste, o mais movimentado da rede. A linha 2-verde, que 

passa pela Avenida Paulista, teve o primeiro trecho inaugurado em 1991, mas seguiu em 

expansão até 1998, quando foi concluída simultaneamente à extensão da linha 1-azul até 

o Tucuruvi. Ao longo da primeira década dos anos 2000, a linha verde foi também 

expandida em direção leste. Neste início do século XXI foi inaugurado o primeiro trecho 

da linha 4-amarela, que segue em expansão. 

Os mapas a seguir mostram o plano das quatro linhas da rede básica proposto 

pelo consórcio HMD em 1969, o traçado atual (2015) da rede de metrô e trens urbanos e 

o mapa oficial da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô22. 

 

 

 

 

 

22 Empresa criada em 1968, sucessora do Grupo Executivo Metropolitano, parar gerir o transporte de alta 
capacidade, tendo sido transferida para o âmbito estadual em 1978. 
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Figura 4 Proposta para a rede básica do metrô. Fonte: HMD, 1969. 
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Figura 5 Traçado das quatro linhas de metrô sobre área urbanizada. Fonte: Google Earth, 2015. 
As cores das linhas seguem o padrão oficial. Em laranja, perímetro da capital. Edição da autora. 

Figura 6 Traçado das quatro linhas de metrô e nove linhas de trens sobre área urbanizada. Fonte: Google 
Earth, 2015.  
As cores das linhas seguem o padrão oficial. Em laranja, perímetro da capital. Edição da autora.  
Observação: a linha rubi, mais ao norte (representada na cor vinho) segue até Jundiaí, no interior do 
estado. 
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Figura 7 Mapa atual (2015) da rede de transporte público de São Paulo. Fonte: 
<http://www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf> 
Acesso em 18 out. 2015. 
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Além do projeto arquitetônico e das engenharias, foi também desenvolvido para a 

rede do metrô um projeto completo de identidade visual; o próprio relatório teve a 

diagramação planejada de acordo com os princípios orientados pelo design. De autoria 

do escritório Cauduro Martino – que posteriormente desenvolveu também a programação 

visual da Avenida Paulista –, a identidade do metrô iniciou-se no símbolo oficial: 
A concepção simples da marca – deslocamento de um quadrado sobre o outro, 
no eixo diagonal – cria uma dinâmica fundo/figura suficiente e necessária para as 
informações que deve veicular, seja no que se refere à direção (com referência 
aos pontos cardeais) e ao sentido (com referência ao usuário, a noção de vai e 
vem, leva e traz, entra e sai), bem como em relação à velocidade do transporte, 
ao entroncamento e correspondência das linhas. (HMD, 1969, v. 2, p. 329) 

 
Figura 8 Símbolo do 
metrô. 
 

 
Figura 9 João Carlos Cauduro e Ludovico Martino. Fonte: Cosac Naify (blog). 
 

 

Entre os principais itens da identidade visual constavam as faixas de sinalização, 

as áreas de propaganda e o detalhamento dos suportes físicos. No entorno da estação, 

postes de orientação e identificação mostravam localização e nomenclatura da estação. 

Em seu interior, a estação era localizada por meio de um quadro com quatro mapas: um 

esquema da rede, outro aerofotogramétrico da cidade, outro do sistema de transporte 

integrado e um ampliado do bairro com os principais pontos de referência do entorno.  

A definição das cores das estações – se seria a mesma para toda linha ou se 

haveria uma distinção identificável para analfabetos, como queria Fragelli – foi uma longa 

discussão entre os Fragelli, Cauduro e Martino, que se estendeu para os responsáveis 

administrativos, constando inclusive em uma entrevista concedida pelo prefeito 

(FRAGELLI, 2010, p. 300). No final do processo o projeto entregue foi substituído pelo de 

um profissional italiano, cujo resultado pouco se diferenciava do anterior. Cauduro e 

Martino desenvolveram alguns outros projetos públicos de relevância para São Paulo, 

que refletiam a visualidade moderna que se buscava na arquitetura da época. O design 

público - que foi gradativamente perdendo espaço para a gestão de imagens corporativas 

– fazia parte de uma composição projetual que atravessava escalas. A conexão e 

coerência nas propostas de projeto inseriam a comunicação visual em uma expressão 

conjunta da dimensão pública desses espaços na cidade.   
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1.3 Objetos urbanos 
 
 

1.3.1 Infraestrutura e espaços de uso cotidiano  

 

A construção de grandes sistemas de infraestrutura na cidade de São Paulo, mas 

também em diversas outras cidades brasileiras, fez emergir novas tipologias de 

equipamentos urbanos que exigiram dos arquitetos e urbanistas o estudo de estratégias 

projetuais que aproximassem a arquitetura ao espírito de modernização. Em paralelo às 

especulações em torno das megaestruturas difundidas nos anos 1960, foi desenvolvida 

no Brasil uma série de intervenções e projetos de caráter estrutural, pois, como explica 

Hugo Segawa (1999, p. 160), “nesse ímpeto de modernização e integração nacional, a 

arquitetura vai conhecer novos recantos geográficos, até então inexplorados. Arquitetos 

vão se envolver em grandes projetos desenvolvimentistas, embutidos em equipes 

organizadas por grandes empresas de engenharia”. A distância entre as disciplinas da 

infraestrutura e da arquitetura vai aos poucos diminuindo; Guilherme Wisnik lembra que 

isso aconteceu não somente em projetos de grande escala, mas também em programas 

mais simples: 
Em São Paulo, a ideia de se tratar indiscriminadamente qualquer construção com 
atributos de uma obra de infraestrutura foi a questão fundamental. Questão que 
liga tanto a discussão mundial das megaestruturas, quanto sua compreensão 
fenomenológica do território do país, e seu embate problemático com a realidade 
da cidade, a um projeto político. (WISNIK apud MUNIZ, 2005, p. 175) 

Em relação ao caso específico das estruturas de suporte à mobilidade urbana e 

intermunicipal, vale destacar que “ainda no início dos anos 1960, uma cidade do porte de 

São Paulo não tinha um edifício especialmente construído para servir como terminal de 

ônibus intermunicipal e interestadual de passageiros – a estação rodoviária” (SEGAWA, 

1999, p. 167), e que, com a formação do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem, nos anos 1970, esses terminais passaram a constituir-se também de local de 

encontro, agregando programas de lazer, convívio e comércio (SEGAWA, 1999, p. 168). 

Sobre o tema das estações de metrô, Segawa (1999, p. 171) destaca também que os 

projetos da linha 1 pautaram-se pelo princípio da arquitetura expressa como uma 

estrutura. Nesse sentido, Cristiane Muniz (2005, p. 177) aponta que “o desejo de 

redesenhar a paisagem através dos novos equipamentos de infraestrutura urbana passou 

a ser condição fundamental dos projetos”. 
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Em 1972, a artista plástica Dorothèa Danon 
realizou aquarelas das obras de construção do 
metrô, que foram publicadas pela Universidade 
de São Paulo junto a um texto de Marcello 
Fragelli. É uma rara documentação visual das 
obras e transformações por que passaram os 
contextos urbanos que receberam as estações, 
e demonstra o interesse que tais obras 
despertavam. 
 

 

 
Os sistemas de transporte tiveram papel importante na conceituação dos projetos 

de cidade realizados no Brasil, e, assim como a infraestrutura de circulação, os 

equipamentos urbanos de acesso aos sistemas foram também objeto de projetos que 

repensavam a relação entre arquitetura, infraestrutura e cidade. Terminais ferroviários, 

rodoviários, intermodais e estações de metrô por todo o país oferecem exemplos de 

projetos arquitetônicos que exploraram a sobreposição de fluxos dos sistemas de 

infraestruturas, tencionando o caráter de passagem desses espaços. Destacam-se os 

emblemáticos projetos para as rodoviárias de Jaú, no interior de São Paulo, e de Brasília, 

de Vilanova Artigas e Lucio Costa, respectivamente. Ainda que não lidassem com 

escalas metropolitanas de cidade, esses projetos respondiam aos problemas de 

circulação e programas, ao mesmo tempo em que propunham novas questões, tanto à 

integração entre esses edifícios e as cidades onde se implantaram quanto ao projeto dos 

espaços urbanos coletivos. 

 

 
 
 
 

Figura 10 “Içamento de viga", aquarela de 
Dorothèa Danon. Fonte: DANON, 1975. 
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Figura 11 Rodoviária de Jaú 
em construção, 1976. Fonte: 
IWAMIZU, 2008. 

Figura 12 Rodoviária de Jaú, 
1976. Fonte: IWAMIZU, 2008. 
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1.3.2 Infraestrutura, fluxo e arquitetura  

 

Os espaços de fluxos, de circulação de pessoas pela cidade, estão 

intrinsecamente ligados aos sistemas de mobilidade urbana, e muitas vezes são 

concebidos apenas como local de passagem, como um túnel, ponte ou canal que conecta 

o veículo da rede de mobilidade à rua. No final do século XX, esses espaços passam a 

figurar na crítica especializada, principalmente ligados à problematização das grandes 

cidades e metrópoles, das cidades globais e do aumento substancial de circulação de 

pessoas. Assim, a concepção espacial desse tipo de equipamento se consolida como 

tema de trabalho de arquitetos e urbanistas, não só no Brasil, mas também no debate 

internacional. 

Em 1996, em discurso de abertura ao Congresso Internacional de Arquitetos, o 

arquiteto e crítico Ignasi de Solà-Morales reconhece a limitação da arquitetura em 

promover solução para o âmbito da cidade como um todo. Com uma provocação sobre a 

necessidade de se pensar novas categorias de análise para os fenômenos arquitetônicos 

recentes, Solà-Morales vai explorar cinco situações que a disciplina enfrenta diante de 

novas situações. Uma delas diz respeito aos espaços de fluxos, de passagem, à 

mobilidade, que remonta ao trabalho dos arquitetos do grupo Team X, com destaque 

para as propostas para Berlim de Peter e Alison Smithson. O arquiteto esclarece ainda a 

relação de sobreposição de fluxos, mais do que apenas o espaço de passagem: 
Não um fluxo — como o da estrada ou do telefone — senão a justaposição de 
uma multiplicidade de fluxos, é a primeira constatação de que a realidade na que 
vivemos está formada por malhas que acumulam interconexões perante as quais 
a ideia da simples condução ou via é redutora e insuficiente. (...) Que estas 
formas de interconexão sejam internacionais ou, como viemos a dizer 
recentemente, globais, estendidas a todo o âmbito do globo terráqueo, parte da 
experiência, também específica dos últimos trinta anos, de que os fluxos 
informativos e de transporte já não excluem de suas redes nenhuma parte do 

Figura 13 Rodoviária de Brasília, 2010. Foto: Nelson Finotti. 
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mundo. As cidades e a arquitetura não escapam a esta situação, ao contrário, 
constituem os lugares nodais nos quais esta interação global encontra as 
interconexões mais poderosas. (SOLÀ-MORALES, 1996, p. 13, tradução nossa) 

Essa análise aproxima-se da relação entre a cidade contemporânea e a 

sociedade informacional, como vimos, em que Paul Virilio (1993, p. 16) associa os 

sistemas de transporte aos sistemas de transferência e transmissão de informações e 

propõe uma renovação cadastral na disciplina do urbanismo. Desde as investigações dos 

Smithson, mas principalmente com o desenvolvimento da metrópole contemporânea e a 

abrangência dos sistemas de informação, que a arquitetura foi afetada por essas formas 

de ocupação que vão além da antiga noção de estabilidade e permanência. Para Solà-

Morales, a arquitetura no fim do século XX lida com o objetivo de permitir o trânsito e o 

intercâmbio entre redes: 
Não só no campo convencional do transporte – estações de trens, marítimas, ou 
aeroportos –, mas em todo lugar onde se produzem cruzamentos constantes de 
redes de distribuição, a arquitetura deve ter a capacidade de recortar sua forma 
de modo que seja, sobre todo, plasticamente receptora de qualquer tipo de 
intercâmbio. (SOLÀ-MORALES, 1996, p. 14) 

Sobre esse tipo de projeto recai também a importante interpretação do 

antropólogo Marc Augè, que, ao analisar estações de transporte e espaços que têm 

como tema principal o fluxo de passageiros, cunhou o conceito de “não lugar” como 

“tanto instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens (vias 

expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de transporte ou os 

grandes centros comerciais” (AUGÈ, 1994, p. 36). Esse conceito é duplamente 

importante aqui: por abranger a categoria de espaços de fluxos e trânsito, mas também 

por versar sobre os desdobramentos da noção de lugar no âmbito das relações humanas. 

Em sua definição Augè (1994, p. 54) explica que os não lugares abrigam a circulação de 

bens e pessoas e rompem a conexão do habitante com o território (particular à categoria 

de “lugar”, a que o autor vai se referir como “lugar antropológico”). No entanto, esse 

conceito não é diretamente aplicável no caso de terminais e estações de uso diário, ou 

seja, que participam do movimento cotidiano pela cidade, como as estações de metrô. 

Nesses casos, os espaços reconfiguram-se de não lugares a lugares, criando uma 

tensão entre as condições de passagem e de permanência, e reconfiguram a conexão do 

habitante com o território. 

 Para Marc Augè, os não-lugares distanciam-se de uma dimensão histórica da 

cidade, transformando-os. Os lugares históricos tornam-se espetáculo e são destacados 

do contexto da dinâmica da cidade, de circulação e apropriação. Para Marc Augè, 

enquanto o lugar antropológico está ligado à permanência do homem no espaço e às 

suas raízes e suas histórias, os não lugares apresentam uma relação particular com o 
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tempo. Por não fazerem parte da história, simulam um presente contínuo e impessoal, e 

implicam numa especialização desarticulada do espaço. Como já discutido anteriormente, 

em relação à metrópole, o “impulso renovador”, que Virilio chama também de “presente 

permanente”, é consequência não só da perda de relação com o tempo histórico, mas 

também com o centro histórico; Paul Virilio (1993, p. 10) fala ainda de uma memória 

coletiva desconectada de relação com o espaço concreto da cidade e mais vinculada a 

um tempo técnico, controlado e regulamentado. Além disso, o autor explica como o 

tempo ganhou importância em detrimento do espaço físico junto à perda de fronteiras da 

cidade: 
Unidade de lugar sem unidade de tempo, a Cidade desaparece então na 
heterogeneidade do regime de temporalidade das tecnologias avançadas. (...) 
Realmente, se ainda ontem aglomeração urbana opunha uma população 
‘intramuros’ a uma população exterior, atualmente a concentração metropolitana 
apenas opõe seus moradores no tempo: tempo das longas durações históricas 
que se identifica cada vez menos ao ‘centro da cidade’ mas sim a alguns poucos 
monumentos e o tempo de uma duração técnica, sem comparação com qualquer 
calendário de atividades ou memória coletiva (à exceção da memória dos 
computadores), duração que contribui para a instauração de um presente 
permanente cuja intensidade sem futuro destrói os ritmos de uma sociedade 
cada vez mais aviltada. (VIRILIO, 1993, p. 11) 

O conceito de não lugar é fundamental para a compreensão do que chamamos de 

“dimensão urbana” da arquitetura; no caso das estações de metrô, podemos contrapor 

algumas de suas características às operações projetuais desses espaços. Assim, é 

importante que algumas características sejam questionadas. A primeira delas diz respeito 

ao pertencimento ao tempo presente. Para Paul Virilio (1993, p. 12), as portas da cidade 

passaram a ser as portas dos sistemas de deslocamento rápido, reverberando na cidade 

“sem limites” sua atemporalidade, que Marc Augè restringe aos não lugares. O não lugar 

é atemporal e isso tem um caráter negativo, por suprimir o tempo e o espaço histórico: 

“ele também não concede espaço à história, eventualmente transformada em elemento 

de espetáculo, isto é, na maior parte das vezes, em textos alusivos” (AUGÈ, 1994, p. 95). 

No caso das estações de metrô, identificamos o fenômeno contrário: por 

atenderem a uma necessidade urgente da cidade, fazem parte de sua história de 

crescimento e metropolização e dão suporte a um lugar para a circulação de massas, 

dentro de um sistema de crescimento e de exclusão de determinada parcela da 

população. Ao mesmo tempo, na medida em que faz parte da dinâmica cotidiana da 

metrópole, faz e fará parte de seu tempo presente, enquanto for necessária essa 

circulação. Assim, se a atemporalidade poderia produzir um distanciamento da 

identidade, no caso de São Paulo entendemos as estações estudadas como parte da 

identidade e da representação da cidade, distanciando-se do não lugar, quando, “se um 

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se 

 



46 

 

definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não 

lugar” (AUGÈ, 1994, p. 73). 

A segunda característica diz respeito à especificação dos espaços. Marc Augè 

denuncia nos não lugares a ausência de espaços não programados; uma vez que são 

entendidos como lugares de passagem, plataformas específicas de direcionamento a 

determinada atividade (principalmente a de deslocamento) ou no máximo de pontos 

comerciais, cuja impessoalidade é enfatizada pela comunicação por meio de sinalizações 

textuais e visuais (pictográficas): 
Nos não lugares da supermodernidade, sempre há um lugar específico (na 
vitrine, no cartaz, à direita do aparelho, à esquerda da autoestrada) para 
curiosidades apresentadas como tais – abacaxis da Costa do Marfim; Veneza, 
cidade dos Doges; a cidade do Tânger, o sítio na Alésia. (...) Se os não lugares 
são o espaço da supermodernidade, esta não pode, portanto, pretender as 
mesmas ambições da modernidade. A partir do momento que os indivíduos se 
aproximam, fazem o social e põem ordem nos lugares. (AUGÈ, 1994, p. 101) 

 Dessa forma, se os não lugares da supermodernidade pregam o impessoal por 

meio de seus mecanismos de fragmentação e especificação do espaço, a aproximação 

dos indivíduos provoca um curto-circuito no sistema. Nas análises que se seguem 

observamos que a escala foi um aspecto primordial a ser considerado na composição 

dos espaços das estações estudadas. O projeto transforma o conceito de túnel adotado 

nas estações das principais capitais europeias, subverte-o e se utiliza do tema da 

caverna e do subterrâneo para conferir e garantir conforto aos espaços e criar amplas 

zonas de transição entre o acesso à estação e o acesso ao trem. Transição entre níveis e 

manipulação sensível da estrutura (e clareza dos esforços exercidos) para a criação de 

ambiências, acesso à luz natural e presença de vegetação. A questão da escala é 

também fundamental, a monumentalidade do subterrâneo que se abre ao exterior e os 

espaços de transição criados aproximam a estação ao espaço público.  

Os espaços de fluxos, que poderiam ser apresentados ao uso público apenas em 

sua condição de canal, ganham complexidade e propiciam novos tipos de apropriação. É 

nas escalas intermediárias que os objetos arquitetônicos se integram ao ambiente 

urbano, criando relações de continuidade e hibridez. Não sendo edifícios isolados nem 

somente desenho urbano, mas algo entre essas concepções, mostrando-se 

verdadeiramente objetos urbanos. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 

Estações de metrô 
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2 Estações de metrô 
 

Neste capítulo foram selecionadas quatro estações para análise mais 

aprofundada, compreendendo que elas apresentam uma síntese dos principais princípios 

projetuais adotados por Fragelli no trabalho na linha 1 do metrô. Luz, Jabaquara, São 

Bento e Sé, nessa ordem, dividem-se em dois grupos: as duas primeiras são intermodais 

(conectadas a outros terminais) e encontram-se em regiões opostas, a Estação Luz ao 

norte e a Estação Jabaquara ao sul do grande centro de São Paulo; e as duas últimas 

localizam-se em praças na área central da cidade: São Bento, em uma área mais 

histórica, juntamente ao Mosteiro de São Bento e próxima ao Vale do Anhangabaú, ao 

Viaduto do Chá e à Igreja da Sé; e a Estação Liberdade, localizada no tradicional bairro 

“japonês”. 

A Estação Luz é integrada à importante Estação Ferroviária da Luz e à estação da 

linha 4 do metrô. Abriga também o Museu da Língua Portuguesa. O conjunto de linhas do 

complexo da Luz atende às regiões noroeste, leste e sudeste da região metropolitana de 

São Paulo. A Estação Jabaquara está conectada a dois terminais de ônibus urbanos: o 

Terminal Intermunicipal oferece conexão à baixada santista, e o Terminal Metropolitano, 

a cidades do entorno de São Paulo. A Estação São Bento teve um dos projetos originais 

mais complexos, pois abrigava um novo prédio da Companhia do Metropolitano de São 

Paulo (que não foi construído); ainda assim, a praça de acesso ao metrô conferiu 

importante requalificação do Largo de São Bento. A Estação Liberdade localiza-se na 

praça (e bairro) de mesmo nome, e seu projeto contava com a articulação de uma série 

de patamares e mezaninos, mas sofreu alterações que prejudicaram as intenções iniciais. 

Ainda assim, a estação constitui importante acesso ao bairro e às atividades culturais que 

acontecem na Praça da Liberdade. Abaixo, a localização das estações: 

 
Figura 14 Localização das estações selecionadas. 
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As estações apresentavam três níveis principais: superfície do solo, onde se 

encontram os acessos; nível intermediário, com as bilheterias, controles e alguns 

aparelhamentos técnicos; e nível da plataforma, que abriga também a maior parte dos 

equipamentos técnicos. Em 1969, a Revista Acrópole (1969, p. 28) dedica um número à 

obra do Metrô; sobre o funcionamento das estações destaca que “para as grandes 

estações centrais estão previstas áreas amplas, em parte ligadas a passagens para 

pedestres e galerias com lojas. A partir dessas áreas haverá escadarias que conduzem à 

plataforma e aos trens”. No programa de necessidades original básico constava: 
 

Nível da rua Dois ou mais acessos 
Nível do mezanino Controles 
 Bilheterias 
 SSO 
 Escritório 
 Refeitório 
 Distribuição principal de luz e força 
 Materiais de limpeza 
Nível da plataforma Plataformas 
 Sala de transformadores 
 Geradores 
 Sala retificadora 
 Sala de sinalização 
 Distribuição de energia para sinalização 
 Sala de bateria para sinalização e comunicação 
 Sala de telecomunicações 
 WC 
 Ventilação 
 Baterias 
 Sala do Grupo Diesel Elétrico 
 Sala de telecomando 
 Baixa tensão 
 Alta tensão 
 Ligação de cabos 
 Chaves de linhas 

Fonte:  
Guia do acervo de projetos Marcello Fragelli,  

Biblioteca da FAU/USP. 
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2.1 Estação Luz 
 

No conjunto da atual Estação Luz uma costura de projetos, tempos e cidades 

compõe o acesso à duas estações de linhas diferentes do metrô e quatro linhas de trens, 

que juntas atendem às regiões noroeste, leste e sudeste da região metropolitana de São 

Paulo: o edifício da estação ferroviária, de 1901 (figura 15), que hoje abriga também o 

Museu da Língua Portuguesa; a estação de metrô da linha 1-azul, que faz parte do 

conjunto de estações da primeira linha, de 1974 (figura 16); a ampliação dessa estação e 

conexão ao terminal ferroviário feita apenas em 2004 (figura 17); e a estação da linha 4-

amarela, de 2011 (figura 18).  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Luz: plataforma de acesso aos trens da 
CPTM.  

Figura 16 Luz: circulação de acesso ao metrô da 
linha 1. 

Figura 17 Luz: corredor de conexão entre as 
estações. 

Figura 18 Luz: circulação de acesso ao metrô da 
linha 4. 
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Estação Ferroviária da Luz 

 
A Estação Ferroviária da Luz é uma das mais importantes de São Paulo, dando 

acesso hoje às linhas 7-rubi, 10-turquesa e 11-coral (trem). Mesmo o edifício eclético da 

estação – reconhecido como patrimônio nacional23 – traz em si uma composição de 

reformas e histórias que remontam à construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí (que 

tinha São Paulo como principal ponto de parada). Inaugurada junto ao primeiro trecho da 

ferrovia São Paulo Railway (SPR) em 1867, a estação era apenas uma pequena 

construção de apoio ao embarque de passageiros. Com a primeira reforma, em 1888, a 

estação passou a dois andares e atendia ao crescente movimento fruto da expansão da 

ferrovia para outras regiões cafeeiras do interior de São Paulo. 

O entorno da região também se transformou profundamente, e o bairro da Luz 

deixou seu passado de caráter rural, com chácaras, grandes áreas livres e criação de 

animais, para receber obras de urbanização da administração pública que integraram o 

bairro à região central da cidade (DIAFÉRIA, 2001, p. 26-27; SIMÕES JUNIOR; RIGHI, 

2001, p. 146). A reforma completa da antiga estação na virada do século XX respondeu à 

demanda por mais espaço, tanto para o fluxo dos trens quanto para os passageiros, e 

recebeu um projeto mais complexo, com as principais modificações do rebaixamento dos 

trilhos e da construção da cobertura: 
A estação antiga ficava no nível da rua. A nova estação começou a entrar pelo 
chão, como um tatu, removendo uns 260 mil metros cúbicos de terra e 
afundando o leito dos trilhos. O embarque e desembarque de passageiros 
utilizam hoje escadas que dão acesso ao nível subterrâneo. Dizem que a 
Estação Luz custou 150 mil libras esterlinas, fora a remoção da terra. Foi a 
primeira estação totalmente coberta que se fez. (DIAFÉRIA, 2001, p. 26-27) 

Inaugurada em 1901, a nova estação já fazia parte de um novo bairro da Luz, que 

contava com iluminação, energia elétrica, água, esgoto e transporte coletivo. O Jardim 

Botânico (atual Jardim da Luz) já reformado, diversos palacetes e as estações 

ferroviárias Cantareira e Sorocabana, juntas à Luz, impulsionaram no bairro uma 

atividade econômica ligada aos viajantes, com restaurantes e hotéis (SIMÕES JUNIOR; 

RIGHI, 2001, p. 147). A nova estação fazia então parte desse novo contexto urbano, e o 

edifício conectava os dois lados dos trilhos através dos amplos vãos do saguão principal 

e das passarelas, que cruzam os trilhos dos trens e chegam ao Jardim da Luz, de um 

lado, e à Rua Mauá, do outro (figuras 19, 20 e 21). 

 

23  Tombado em 1976 pelo IPHAN, em 1982 pelo CONDEPHAAT e em 1991 pelo CONPRESP. 
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Figura 19 Luz: planta baixa da estação ferroviária. Fonte: VIÉGAS, 2001. 
Edição da autora. Em vermelho, o edifício da estação; em lilás, o caminho conectado pelas passarelas da 
estação; em laranja, a Rua Mauá; em verde, o Jardim da Luz. 
 

 
Figura 20 Luz: acesso à passarela, foto tirada no 
saguão da estação. 
 

 
Figura 21 Luz: acesso à passarela, foto tirada na Rua 
Mauá. 
 

Além disso, a construção exibia materiais de alta qualidade e acabamentos no 

edifício principal e na gare que cobria os trilhos, representando o novo poder ligado à 

produção e à comercialização do café, com suporte da engenharia inglesa; “assim como 
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os tijolos de carro, resistentes, marcados em baixo-relevo pela sigla SPR24; a madeira, na 

maior parte pinho-de-riga (…), os vidros, os vitrais, as vigas, os grossos parafusos e as 

porcas, o que era de ferro, de bronze, de chumbo, tudo era inglês” (DIAFÉRIA, 2001, p. 

28). O esmero técnico e artístico perpassava a grandiosidade das estruturas e alcançava 

também detalhes que cuidavam do bem-estar dos passageiros, dos guarda-corpos de 

ferro aos cinzeiros de bronze. 

Em 1946, um grande incêndio tomou conta de uma parte do edifício da estação, e 

o Salão Nobre, a bilheteria e a sala das malas postais foram destruídos. A reforma da 

parte incendiada durou dois anos, o Salão Nobre perdeu amplitude com a construção de 

colunas internas e a estação ganhou mais um pavimento. Nesse momento e nos 

próximos anos, tanto a estação quanto a região em seu entorno passaram por um 

processo de degradação, com o declínio da economia cafeeira e a perda de relevância 

do transporte ferroviário em relação ao rodoviário, o que, na segunda metade do século 

XX, passou a caracterizar o bairro pela precariedade das habitações, subutilização das 

infraestruturas existentes e problemas sociais. Por volta dos anos 2000, inicia-se o 

processo de revitalização do bairro, com iniciativas e investimentos pontuais na área 

cultural e também nos equipamentos de transporte, como explica o arquiteto Pedro 

Sales:  
Por parte do Governo do Estado: Pinacoteca, Sala São Paulo, Escola de Música, 
além dos projetos de modernização/integração dos serviços ferroviários, 
incluindo a construção da linha 4 do metrô e a restauração da estação da Luz e 
seu entorno. Quanto às ações da administração municipal tem-se a recuperação 
do Edifício Ramos de Azevedo e a recuperação parcial do Parque da Luz. A 
iniciativa privada responsabilizou-se pela restauração da Igreja de São Gonçalo. 
(SALES, 2001) 

 A Estação Luz passou por mais uma reforma, em que os espaços onde até então 

funcionavam os escritórios administrativos da estação dão lugar ao Museu da Língua 

Portuguesa, intervenção projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e inaugurada 

em 2006. A integração física subterrânea que conectou a estação ferroviária ao metrô da 

linha 1 foi concluída em 2004, na qual o arquiteto João Paulo Toscado adaptou o projeto 

original de Marcello Fragelli, e a linha 4 foi inaugurada em 2001, conectando no primeiro 

trecho o bairro da Luz ao Butantã25. 

A integração modal entre os sistemas de transporte visa a atender as diferentes 

necessidades e demandas particulares aos meios de transporte envolvidos. Segundo 

Fernandes (2012) em São Paulo foram adotados dois modelos básicos de integração: as 

24 São Paulo Railway. 

25 O projeto completo prevê a construção de 11 estações, ligando a Estação da Luz ao bairro Vila Sônia, na 
zona oeste de São Paulo. 
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estruturas de conexão entre estações existentes e as estruturas compartilhadas para 

transferência em um mesmo hall ou mezanino. Algumas outras atividades podem ser 

incorporadas, aproveitando o aumento do fluxo de passageiros, de áreas de apoio a 

áreas comerciais. Essas atividades podem fazer parte da própria edificação da estação, 

interferindo nos espaços interiores, ou, no sentido contrário, por meio da abertura do 

edifício para seu entorno imediato, propiciando interação com as atividades já existentes 

na cidade. No caso da Luz a integração aconteceu em etapas: na década de 1970 foi 

inaugurada a primeira linha de metrô de São Paulo, mas a conexão física subterrânea da 

estação de metrô à estação ferroviária só foi executada em 2004; em 2011, com a 

inauguração da linha 4, mais uma estação foi articulada ao conjunto. 

Funcionando em um edifício do início do século XX que passou por uma série de 

transformações, a Estação Luz presenciou o desenvolvimento do bairro de ares rural e a 

consolidação do ambiente urbano, e hoje participa da dinâmica da metrópole, juntamente 

às duas estações de metrô às quais é interligada, discutidas a seguir. 

 

 
Estação Luz de metrô da linha 1-azul 

 

 A Estação Luz foi a primeira estação subterrânea projetada por Marcello 

Fragelli26, e o sucesso desse projeto possibilitou ao arquiteto organizar uma equipe para 

o desenvolvimento das demais estações. Ao estudar a proposta de circulação 

desenvolvida pela equipe de engenheiros, Fragelli analisou os dados de fluxos e verificou 

que dois terços dos passageiros fariam a conexão proveniente dos trens, e apenas um 

terço diretamente da rua, e que por isso a plataforma central e as escadas estariam 

subdimensionadas, ao que lhe foi proposto desenvolver um novo projeto (FRAGELLI, 

2010, p. 236). Foi também nessa oportunidade que Fragelli conseguiu expor o trabalho 

da arquitetura aos engenheiros alemães que compunham a equipe, uma vez que, para 

eles, só haveria necessidade de um arquiteto nas estações elevadas, que possuíam 

fachada. A arquitetura subterrânea, para eles, não era tema desse tipo de trabalho 

(FRAGELLI, 2010, p. 273-274). Fragelli preocupou-se, além da boa circulação e fluxo de 

passageiros, em criar uma linguagem coerente com o esforço de contenção sob as 

paredes no subterrâneo, em concreto aparente (figuras 22 a 25): 

 

26  O projeto da estação elevada padrão já havia sido desenvolvido. 
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Figura 22 Luz: interior da estação de metrô, bloco 
central de escadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 24 Luz: interior da estação de metrô, 
escadas laterais. 
 

 
Figura 25 Luz: interior da estação de metrô, 
escadas laterais. 
 

O uso do concreto aparente possibilitou aos arquitetos manipular a estrutura junto 

à arquitetura na composição dos espaços internos, principalmente nos tetos, maior 

superfície livre e modulável do interior, motivo também pelo qual Fragelli se opôs à 

utilização de forros (FRAGELLI, 2010, p. 242). Discreto e bruto, o interior da estação 

apresenta poucos elementos destacados ou de materiais diversos; escadas e guarda-

corpos em concreto parecem fazer parte da própria superfície em que encostam, 

moldados ou esculpidos no mesmo concreto com que foram construídas as paredes, 

acentuando o aspecto de caverna que Fragelli quis explorar (figuras 8, 9, 10 e 11). Além 

disso, os elementos mostram-se ao mesmo tempo sólidos e resistentes à passagem do 

volume de passageiros que circula pela estação, distante do caráter de passagem que 

poderia ser apreendido por um gradil, por exemplo. O projeto executivo, contrariamente 

ao proposto por Fragelli, foi desenvolvido fora da equipe do consórcio. Muito se perdeu, e 

algumas estações tiveram seus projetos reduzidos e descaracterizados; na Estação Luz 

nota-se a diferença da iluminação, que fica distante do teto e gera sombras nos desenhos 

criados no concreto, ao invés de ressaltá-los como indicado originalmente por Fragelli. 

Figura 23 Luz: interior da estação de metrô, bloco 
central de escadas. 
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Por situar-se abaixo de ruas e avenidas, a entrada de luz natural nessa estação é 

limitada, principalmente quando comparada àquelas localizadas em praças. 

A figura 26 mostra a planta baixa da estação projetada por Fragelli inicialmente, 

publicada no anteprojeto do consórcio HMD, e a figura 27, a planta baixa do projeto 

inaugurado em 26 de setembro de 1975, com algumas adaptações, e com o corpo da 

estação transferido para o outro lado da via férrea. Em laranja, estação ferroviária; em 

cinza, hall de conexão; em azul claro, estação de metrô linha 1. Na figura 28 estão 

indicadas as localizações das duas estações de metrô em relação à estação ferroviária. A 

interligação física subterrânea foi concluída somente em 2004; antes disso, o passageiro 

que desejasse utilizar ambas estações (metrô da linha 1 e ferrovia) deveria sair à rua 

para fazer a transferência.  

 
Figura 26 Luz: planta baixa de Fragelli para a estação de 
metrô. Fonte: HMD, 1969. 

 
Figura 27 Luz: planta baixa do projeto final. 
Fonte: Metrô, 1983. 
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Estação Luz de metrô da linha 1-azul: ampliação e conexão entre estações  
 

As figuras 29 e 30 (planta baixa e corte) mostram com mais detalhes o projeto das 

novas galerias de acesso e conexão à estação ferroviária, concluído em 2004, parte do 

Projeto Integração Centro. Esse projeto tinha como uma de suas premissas a 

transformação da Estação Luz em um polo metroferroviário, para facilitar o acesso da 

população aos bairros do centro e adjacências (MELENDEZ, 2005). Para tal, foi 

necessário integrar – quase trinta anos após a inauguração da Estação Luz do metrô da 

linha 1-azul – as duas estações, ferroviária e metroviária. O projeto contemplou não só a 

passagem subterrânea, mas também a ampliação dos acessos existentes e a 

implantação de novos acessos – na Avenida Cásper Líbero e na Praça da Luz. O projeto 

básico foi desenvolvido dentro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) 

pela arquiteta Meire Selli, e desenvolvido na etapa de executivo por João Walter 

Toscano27. O Projeto de Modernização Funcional da Estação da Luz incluiu a 

Restauração no Corpo Central da Estação Metroferroviária e a Galeria de Integração 

Subterrânea. O acesso às três plataformas foi mediado por dois mezaninos e um 

conjunto de escadas rolantes, fixas e elevadores, preservando a edificação da estação 

rodoviária (figuras 31 e 32). Pela Estação Luz de metrô da linha 1 circulam hoje cerca de 

40.000 passageiros/hora/pico, em uma área construída de 18.250 m². 

27 João Walter Toscano foi um arquiteto paulista que construiu obras de grande importância para a cidade, 
como os projetos premiados da Estação Pêssego do metrô (desenhada junto a Odiléa Toscano) e a 
Estação Largo 13, além da Faculdade de Filosofia de Itu. Foi também professor na FAU/USP. 

Figura 28 Luz: planta baixa da estação ferroviária e localização das estações das linhas azul e amarela. 
Fonte da imagem: FERNANDES, 2012. 
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Figura 29 Luz: projeto de conexão das estações de trem e metrô. Fonte: TOSCANO, 2007. 
 
 
 

 
Figura 30 Luz: projeto de conexão das estações de trem e metrô. Fonte: TOSCANO, 2007. 
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Figura 32 Luz: acesso à plataforma central da estação ferroviária. 
Foto: Cristiano Mascaro. Fonte: TOSCANO, 2007. 

Figura 31 Luz: acesso ao metrô 
pela estação ferroviária. 
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A escolha dos materiais, assumindo a função de integração do projeto, pautou-se 

por intermediar a transição entre a estação da linha 1 e a estação ferroviária, como 

explica o arquiteto João Walter Toscano:  
A partir dos dados fornecidos pela equipe técnica da CPTM, nosso projeto teve 
como objetivo valorizar o percurso do usuário nas diversas direções dos 
acessos, tirando partido do desnível do piso e do alargamento das grandes áreas 
dos saguões onde estão situadas as escadas rolantes que levam à plataforma 
central da gare. A escolha dos materiais e cores levou em conta as paredes de 
concreto do subsolo, visando a um contraponto de luz, cores, texturas e ritmos. 
O mural de Maria Bonomi enriquece sobremaneira o espaço. (TOSCANO, 2007, 
P.77) 

O tratamento das superfícies internas foi então o principal aspecto explorado pelo 

arquiteto no tratamento dos saguões (figura 33) e das galerias da passagem subterrânea; 

que definiu o piso em granito e o forro em réguas metálicas por todo o espaço. O 

principal corredor de circulação recebeu um painel da artista plástica Maria Bonomi 

(figura 34) na parede oposta às salas que receberão atividades comerciais (MELENDEZ, 

2005). 

 

 

 
 

 

 

Estação Luz de metrô da linha 4-amarela 

 

 Projeto do escritório Tetrarq, a Estação Luz é a maior estação da linha amarela, 

com aproximadamente 20.600 m², três pavimentos conectados por elevadores e vinte 

escadas rolantes. Essa estação conecta-se à estação da linha 1-azul através de um 

portal amarelo, comunicação visual padrão da linha amarela. No interior da estação, os 

revestimentos de paredes e piso foram propositalmente escolhidos para contrastarem 

com a estação da linha 1, cinza, por serem claros e reflexivos. As cores foram aplicadas 

em elementos destacados, como pilares e dutos de ar-condicionado (figura 35). O centro 

Figura 33 Luz: saguão de conexão entre as estações 
ferroviária e metroviária. 

Figura 34 Luz: corredor de conexão entre as 
estações ferroviária e metroviária. 
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da estação é definido junto às escadas rolantes, sob um grande cilindro que comporta um 

telão digital, onde são projetadas propagandas, e uma claraboia alta, de vidro, 

destacando como centro o espaço de circulação (figura 36).  

  
 

Apesar da luz natural que incide na estação através da grande claraboia central, o 

ambiente geral é bastante artificial, dada a quantidade de estímulos – de iluminação e de 

cor – que perpassam todos os ambientes da estação. De fato, a estação da linha 1 é 

monolítica, com piso, parede, teto e demais elementos todos em concreto aparente ou 

materiais do mesmo tom. Os recursos que Marcello Fragelli utiliza para integrar o interior 

das estações ao ambiente externo – prioritariamente: recortes para entrada de luz 

natural, jardins internos e trabalho do solo em níveis – no projeto da Luz foram 

suprimidos pelas condições de implantação do local, por estar totalmente subterrânea e 

integrar-se ao edifício da estação ferroviária, que deveria ser preservado. Ainda assim, no 

caso da estação da linha 4, os mesmos recursos não foram utilizados de maneira a 

intensificar a integração entre o ambiente interno e o exterior. A claraboia, apesar de suas 

grandes dimensões, destaca sobretudo o totem de propaganda, que centraliza as 

atenções das atividades mais imediatas, e o movimento de subida e descida pelas 

escadas rolantes, que é passagem obrigatória do trajeto entre a rua e o trem, e que 

evidencia sua semelhança a um espaço de consumo. A praça que cobre a estação 

(figura 37) é plana e o acesso à estação é pontual e direcionado à rua (e não ao interior 

da praça), de dentro da estação não há contato com a praça, e da rua o acesso é 

restringido pelas grades e pelo horário de abertura: das 6 às 19 horas.  

Figura 35 Luz: estação de metrô da linha 4-amarela. Figura 36 Luz: estação de metrô da linha 4-amarela. 
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Fotos do site oficial Tetra Projetos. Acesso em 06 out. 2015. 
 

Cabe destacar que a linha amarela é a primeira linha de metrô de São Paulo a ser 

administrada por uma empresa privada, iniciativa que começou já no final do século XX e 

que teve consequências significativas para a cidade de São Paulo, como destacam os 

arquitetos e historiadores Nestor Goulart Reis Filho e Yves Bruand:  
Nas últimas décadas do século XX, a aparência das ruas e praças da cidade de 
São Paulo já não era dada pelas obras públicas. (…) Os espaços de uso coletivo 
deixaram de ser espaços públicos providos pelo governo municipal ou pelo 
estadual; são produzidos pelos capitais privados, com sentido comercial. Mesmo 
os leitos das ruas foram sendo em boa parte transformados em terminais de 
linhas de ônibus pertencentes a empresas privadas. (REIS FILHO, 2004, p. 219) 

Até agora insistiu-se na predominância esmagadora da iniciativa privada, 
responsável pelo aspecto ou pelos aspectos que São Paulo assumiu durante 
essa mudança ininterrupta que se pode constatar há vários anos. Isso não quer 
dizer que as autoridades oficiais não participaram, mas é evidente que elas se 
limitaram a seguir o impulso da iniciativa privada; jamais a dirigiram. Foi a elas 
que coube a tarefa de desviar ou canalizar os cursos de água cujos meandros e 
cheias violentas tornavam inutilizáveis os vales por onde passavam; (…) a quota-
parte da Prefeitura consistia em encarregar-se de tudo que não era rentável para 
os particulares sem que estes se dispusessem a assegurar-lhe os meios de fazê-
lo com uma apreciável contribuição financeira. (BRUAND, 1981, p. 328) 

No papel de garantir o acesso ao espaço público, os projetos de iniciativa pública 

teriam – ou deveriam ter – o coletivo como prioridade, incentivando o livre acesso; 

quando passa à iniciativa privada, o projeto passa a ter como premissa o sentido 

comercial, e, dessa forma, o controle de acesso e de circulação – mas também de 

iluminação e ventilação – além do da veiculação de anúncios comerciais passa a assumir 

um papel significativo no espaço, com claras manifestações em sua dimensão 

arquitetônica. Ainda que intensificada no século XXI, essa linguagem comercial e pop foi 

discutida desde os anos 1960, no início da expansão do consumo, quando Banham 

Figura 37 Praça da Luz, construída sobre a estação da linha 4-
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associa a produção da arquitetura na Segunda Era da Máquina – ou Primeira Era Pop – à 

“estética da obsolescência”, do que é descartável e do anúncio publicitário (FOSTER, 

2015, p. 21). O crítico de arte e arquitetura Hal Foster identifica na expressão brutalista 

da obra de arquitetos como os Smithson uma reação ao “estilo identificador da reluzente 

Era Pop”: “O brutalismo tenta fazer face a uma sociedade de produção em massa, e 

extrair uma poesia rude das forças confusas e poderosas que estão em ação”28 

(SMITHSON apud FOSTER, 2015, p. 22).  

Em São Paulo da década de 1960 Fragelli projetava no contexto do brutalismo 

paulista, e a preocupação com a racionalização da construção carregava a expressão 

bruta e sólida do concreto aparente. Além da distância temporal, muitos fatores 

participam da diferença entre os projetos das estações das linhas 1-azul e 4-amarela (e, 

naturalmente, ainda mais no caso da estação ferroviária), não somente no caso da Luz, 

mas no conjunto das estações de cada uma das linhas; em que se destacam a 

participação do arquiteto e a natureza pública ou privada do investimento, mas 

principalmente um projeto maior de cidade que organiza e estrutura esse tipo de 

investimento.  

 

 

Considerações  

 

A Estação da Luz é hoje um lugar de grande complexidade, não apenas pela 

costura de projetos, intervenções e reformas dos espaços arquitetônicos, mas também 

pelas transformações pelas quais passou o entorno adjacente, o bairro, com o 

desenvolvimento da metrópole de São Paulo ao longo desse pouco mais um século. Nem 

sempre os projetos e reformas alcançaram o espaço urbano, por motivos diversos, ainda 

que se tratasse dos acessos do interior das estações à rua. A intenção de revitalizar, 

atualizar e integrar o sistema foi alcançada na medida em que o conjunto da Luz tornou-

se a maior interligação metropolitano-comboio da América do Sul. No entanto, limitou-se 

em grande parte às construções, pouco interferindo na transformação para integração do 

entorno, que apresenta um contexto de largas avenidas, monumentos culturais isolados 

(Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa), degradação da área próxima à Rua Mauá, 

travessias que não privilegiam o pedestre, como calçadas estreitas e a passarela pontual 

28 Trecho do texto “Thoughts in Progress”, de Alison e Peter Smithson, publicado na Revista Architectural 
Design em 1957. 
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de travessia da avenida (para acesso a uma das entradas da estação de metrô), além do 

gradeamento do Jardim da Luz. A Praça da Luz, construída na cobertura da estação 

subterrânea, no nível da rua, possibilita a travessia entre as ruas adjacentes Cásper 

Líbero e Brigadeiro (que já acontecia pela Rua Mauá), mas fica aberta em horário 

limitado. 

A infraestrutura urbana, especialmente a de circulação, tem destacada 

importância na constituição de polos agregadores de atividades, aspecto que se 

intensifica com o crescimento e adensamento da metrópole. As estações – de metrô e de 

trens –, os terminais rodoviários e demais espaços tradicionalmente associados ao 

caráter de passagem, quando integrados aos espaços públicos – de parques e praças e 

ruas –, têm potencial para impulsionar a apropriação ao espaço urbano, de criar 

urbanidade, e perdem muito quando associados a centros comerciais/de consumo. Na 

cidade de São Paulo, a Estação Ferroviária da Luz marcou o desenvolvimento do bairro 

com uma edificação monumental e aberta, permitindo seu cruzamento por pedestres; já a 

pioneira linha 1 do metrô foi projetada de maneira a integrar-se ao espaço urbano e 

transformá-lo – muitas vezes Fragelli teve a oportunidade de redesenhar o entorno e criar 

novos espaços. Se por um lado a limitação de orçamento, de planejamento e mesmo de 

espaços configurou-se em muitos casos como obstáculo ao desenvolvimento de um 

projeto mais integrado, por outro, é importante que haja uma iniciativa clara de 

construção de espaço urbano na concepção de projetos que transitam por tantas escalas 

– de sistema, de intervenção urbana e de espaço arquitetônico – e que, como no caso da 

Luz, procuram acompanhar o crescimento da metrópole, com uma demanda por 

circulação crescente e por projetos que se apresentam cada vez mais complexos. 
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2.2 Estação Jabaquara 
 

 
Figura 38 Jabaquara: praça de acesso à estação. 
 

Na extremidade sul da região central da cidade de São Paulo encontra-se a 

Estação Jabaquara, conexão entre três estações/terminais, de acesso aos ônibus que 

fazem conexão com a região metropolitana (ABC paulista) e a baixada santista, e 

estação da linha 1-azul do metrô. Essa estação de metrô diferencia-se então das demais 

por sua escala, uma vez que o intenso fluxo de passageiros demandou uma estrutura de 

maior porte. Foi a primeira estação da linha 1 a ser inaugurada, em 1974, e tanto a 

estação de metrô quanto o Terminal Metropolitano impulsionaram o crescimento da 

região.  

A estação projetada por Fragelli localiza-se junto à Praça Padre José Conceição 

Meirelles, o que possibilitou a integração da estação subterrânea ao exterior, com 

desenho das escadarias e jardins. Mas apesar do esforço de integração da estação à 

praça e à rua, ela hoje é dificultada pelo fechamento da praça por grades (figura 38). Na 

figura 40, planta baixa do projeto original de Fragelli, localiza-se à direita o conjunto de 

escadarias de acesso aos níveis inferiores. O interior da estação segue o padrão da linha 

1, em concreto aparente, e o saguão principal da estação metrô conecta-se aos acessos 

dos terminais rodoviários. 
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Figura 39 Jabaquara: praça ainda sem grades, 1977. Foto: Hugo Segawa. 
 
 
 
 

 Figura 40 Jabaquara: planta baixa nível da rua. Fonte: HMD, 1969. 
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A praça é constituída por três níveis principais, que têm relações diversas de 

acesso às ruas do entorno devido à variação da inclinação das ruas. A figura 41 mostra 

alguns desses acessos: à esquerda, o platô mais alto é cercado por jardins e permite 

também acesso à rua, mas é praticamente inutilizado, pois essa entrada encontra-se 

fechada, impedindo a circulação; no centro, ao fundo, a única entrada que dá acesso 

direto à praça (sem escadas) pelo platô central. O platô central também dá acesso à 

avenida por uma pequena abertura na grade (figura 42). Na figura 43, o platô mais alto 

conecta-se ao platô mais baixo cercado por jardins, e seus muros de contenção abrigam 

a entrada da estação de metrô. 

 
Figura 43 Jabaquara: entrada da estação. 
 

Figura 41 Jabaquara: acesso pela avenida. Figura 42 Jabaquara: praça de acesso ao metrô.  
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Localizada sob uma praça quase toda em nível, mas com a extremidade sul 
caindo perto de três metros. Essa particularidade topográfica tornou possível a 
comunicação do espaço subterrâneo com o exterior, possibilitando acesso 
cômodo desde a praça, com escadarias largas de poucos degraus, integradas 
aos jardins. (…) Os passageiros que desembarcam deparam, ao subir as 
escadas, com a inesperada luz do dia, e naturalmente atingem o céu aberto. 
(FRAGELLI, 2010, p. 291) 

 
Figura 44 Jabaquara: saída da estação. 
 

Na figura 43, ao fundo, encontram-se as torres de ventilação, concebidas também 

por Fragelli, que estendeu a concepção arquitetônica a todas as áreas das estações, dos 

saguões de acesso aos elementos que se destacam na paisagem urbana, como essas 

torres. Presentes nas cercanias de diversas estações, servem também para indicar ao 

pedestre e aos veículos que circulam ao redor da praça que ali acontece uma atividade 

subterrânea. Comunica uma relação com o subsolo, em paralelo aos rasgos nas paredes 

e tetos das estações, que comunicam ao usuário do metrô a relação com o ambiente 

exterior. 

A estação Jabaquara apresenta uma transição importante de escalas, o que de 

certa forma contribui para a problemática de implantação do conjunto. Em um primeiro 

momento, o projeto da praça atende à escala de bairro, com detalhamento cuidadoso das 

áreas de jardins, escadarias e platôs. Mas o conjunto dos terminais rodoviários e da 

estação de metrô (além das áreas técnicas, como a que engloba as torres de ventilação, 

e também o pátio de manobras, mais ao sul) é atravessado por um desenho viário 

complexo. A larga Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira abre uma grande 

distância entre a praça e o Terminal Metropolitano, que teoricamente estão perto um do 
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outro. A Praça Padre José Conceição Meirelles poderia ser um local de encontro e de 

atividades de lazer, ou mesmo dar continuidade ao pequeno comércio do entorno, mas 

encontra-se quase perdida em uma “quina” entre a Avenida Engenheiro Armando, a Rua 

dos Jequitibás, a Rua das Grumixamas e a Avenida Francisco de Paula Quintanilha 

Ribeiro (figura 45). Nesse contexto, o gradeamento foi a solução encontrada para 

“preservar” o local, ao mesmo tempo que limita e empobrece sua apropriação. 

 

 
Figura 45 Jabaquara: implantação. Edição da autora sobre foto aérea do 
Google. 

 
Em azul, ao centro: Praça 
José Conceição Meirelles;  
à esquerda, em verde:  
Terminal Intermunicipal;  
à direita, em roxo: 
Terminal Metropolitano; 
em laranja: Avenida Eng. 
Armando de Arruda; 
em amarelo: Avenida 
Francisco de Paula; 
em rosa: Rua dos 
Jequitibás;  
em vermelho: Rua das 
Grumixamas. 
 

 

Apesar do grande porte e intenso fluxo de passageiros entre os dois terminais e a 

estação de metrô citados e da integração por via subterrânea, são estruturas fisicamente 

separadas ao nível da rua. A aglomeração de pessoas impulsionou a atividade comercial 

de pequeno porte nas imediações do conjunto; no entanto, o desenho urbano não 

favorece a ocupação por essas atividades: calçadas estreitas (principalmente nas vias 

locais), gradeamento das praças e encontro de avenidas impedem uma maior integração 

desses equipamentos urbanos à cidade. 

 
 

Terminal Metropolitano 

 
Na margem oposta à Praça José Conceição Meirelles, na Avenida Engenheiro 

Armando de A. Pereira localiza-se o Terminal Metropolitano, parte do Corredor 

Metropolitano São Matheus-Jabaquara, que oferece a conexão ao ABC paulista.  
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Foi inaugurado em 1972, ou seja, contemporâneo às obras das estações de metrô 

da linha 129. O projeto dos arquitetos Jerônimo Bonilha Esteves, Israel Sancovski e Paulo 

de Mello Bastos também privilegiou a implantação em uma pequena praça, possibilitando 

a integração entre o terminal e a paisagem:  

 
A linha do Metrô em São Paulo introduziu na paisagem urbana algumas soluções 
arquitetônicas cujos programas, se na verdade não eram inéditos, pelo menos 
foram atendidos de uma maneira mais apropriada – evitando o caráter 
transitoriedade tão comum aos similares providenciados pela prefeitura com 
técnicas e materiais precários – e, até certo ponto, melhor integrados ao contexto 
paisagístico da cidade. (...)  

(O terminal para ônibus) é constituído unicamente por uma laje de cobertura, 
apoiada em 11 pilares de seção circular e nervurada segundo ângulos de 45º. 
Em forma de V, ele cobre os lados menores do terreno, deixando livre para 
jardins o trecho voltado para a Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira. 
(XAVIER et al., 1983, p. 152, grifo nosso) 

 

 
Figura 46 Jabaquara: Terminal Metropolitano. 
 

 

 

 
 

O terminal é conectado à estação de metrô por dois túneis subterrâneos. No túnel 

ligado diretamente ao saguão da estação o usuário também pode perceber a “inesperada 

luz do dia” que Fragelli menciona através de aberturas moldadas no concreto, sob o 

canteiro central da avenida, que iluminam o corredor do túnel, mas também pequenos 

jardins sob as aberturas (figura 48). 

29 As estações foram inauguradas apenas em 1974, mas os projetos já haviam sido divulgados em 
exposição pública e reportagens em jornais em 1967. 

Figura 47 Jabaquara: planta baixa 
Terminal Metropolitano. Fonte: XAVIER et 

al., 1983. 
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Terminal Intermunicipal 

 

O Terminal Intermunicipal foi inaugurado em 1977, posteriormente então à 

inauguração da estação de metrô, de 1974; a intenção da prefeitura de Olavo Setúbal era 

criar terminais rodoviários descentralizados, juntamente às estações de metrô, para 

poder desativar o terminal rodoviário da Luz (situado no centro da cidade). Hoje sua 

principal conexão é à baixada santista, litoral sul de São Paulo. A concepção 

arquitetônica segue em parte a mesma lógica construtiva das estações de Fragelli, 

explorando o uso do concreto, a integração à composição paisagística e a luz natural 

(figuras 50 e 51), possibilitada também pela adoção de uma cobertura única – ainda que 

fosse assim necessário o uso de treliça metálica para sua sustentação: “o partido 

arquitetônico dos terminais explora a espacialidade das grandes coberturas horizontais, 

acomodando-se dos dois lados da cumeeira pela qual passa a avenida, e abrindo, na 

espera do embarque da rodoviária, um terraço para a paisagem” (ANELLI, 2007, v. 088, 

p. 5). Nas figuras a seguir, alguns detalhes da construção em concreto, do volume 

destinado aos sanitários, das escadas rolantes e fixas e das coberturas. 

Figura 48 Jabaquara: abertura no 
túnel para iluminação natural. 

Figura 49 Jabaquara: acesso à estação de metrô 
pelo Terminal Metropolitano. 
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Considerações 

 

De forma diversa de como se compõe o complexo da Luz, nos terminais de 

Jabaquara as três unidades apresentam uma mesma linguagem arquitetônica. De 

construção em datas próximas30, exploram o uso do concreto aparente, sem revestimento 

nas paredes e com aberturas moldadas no local, com poucas esquadrias, além da 

presença constante de vegetação e iluminação natural. Os projetos de arquitetura dos 

30  O Terminal Metropolitano foi inaugurado em 1972; o metrô e o Terminal Intermunicipal, em 1974. 

Figura 51 Jabaquara: acessos aos ônibus 
intermunicipais. 
 

Figura 50 Jabaquara: Terminal Intermunicipal. 

Figura 52 Jabaquara: 
detalhe do volume dos 
sanitários.  
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três terminais apresentam soluções harmônicas de integração entre as áreas 

subterrâneas, o nível da rua e a paisagem. No entanto, os problemas de escala entre os 

equipamentos, o traçado das vias e calçadas do entorno promovem uma maior 

fragmentação do conjunto, prejudicando a sua integração ao entorno urbano. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 55 Jabaquara: Terminal Intermunicipal. 
Em cima, nível da rua, acesso aos ônibus. 
Abaixo, hall de conexão entre o terminal e a 
estação de metrô. 

Figura 54 Jabaquara: acesso à 
Rua dos Jequitibás. 

Figura 53 Jabaquara: grade entre o terminal e a Rua dos 
Jequitibás.  
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2.3 Estação São Bento 
 

Figura 56 São Bento: escada de acesso à estação. 
 

Os mapas da cidade de São Paulo da era imperial mostram-nos uma cidade sem 
as grandes praças que caracterizam as cidades do mundo colonial espanhol. Os 
espaços abertos eram, no geral, vinculados a algum edifício religioso. O Pátio do 
Colégio é o mais antigo exemplo. O Largo de São Gonçalo era o local onde se 
realizavam as ‘danças de São Gonçalo’. A Praça da Sé era palco das grandes 
solenidades do ano litúrgico. O Largo de São Bento assistiu ao episódio da 
aclamação de Amador Bueno. A própria expressão ‘largo’ é eloquente, ‘não 
passa de um alargamento de rua cujo centro não é realçado’. (TOLEDO, 2004, p. 
124) 

A Estação São Bento está localizada em uma parte histórica da cidade e insere-se 

em uma área de grande movimento de pedestres, que se estende também pelo entorno, 

próximo às estações Sé e Anhangabaú. Recebe o nome do mosteiro e escola que 

margeiam o largo. Tem capacidade para 40.000 passageiros/hora/pico e área construída 

de 18.150 m², foi inaugurada em 26 de setembro de 1975 e revitalizada pela Prefeitura 

em 1998, em comemoração aos 400 anos da criação do largo. 

A estação recebeu um dos projetos mais complexos, que incluía a construção de 

um edifício para a Companhia do Metropolitano de São Paulo (figura 59). O terreno se 

estendia desde o prolongamento da Rua Florêncio de Abreu até a Avenida Anhangabaú. 

Sua execução foi limitada à metade, contando com a praça de acesso à estação, mas 

não com o edifício sede. As figuras a seguir mostram a planta baixa do nível da rua do 

anteprojeto de 1969 e depois o projeto construído, publicado em 1983. No anteprojeto o 

edifício sede pode ser identificado pela projeção de sua estrutura, no jardim à esquerda. 
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Figura 58 Projeto final. Fonte: Metrô, 1983. 

 

 

Figura 57 São Bento: anteprojeto de 1969. Fonte: HMD, 1969. 
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Ainda na fase de projeto o desenho foi muito alterado; inicialmente, Fragelli 

construiu uma série de platôs entre as praças que articulavam os níveis do terreno e o 

edifício sede: “parte dele seria apoiado na praça rebaixada, e parte na esplanada que 

deixei anexa ao viaduto, mas penetrando as lajes inferiores até ganhar acesso também 

no nível da avenida” (FRAGELLI, 2010, p. 276-277). Além disso, a estação abrigaria um 

programa mais extenso, com galerias abertas com lojas nas praças, e lojas também 

distribuídas pelos três níveis do subsolo. Aproveitando a geografia do terreno e as 

dimensões da estação, propôs também vãos que rasgariam o piso até as plataformas, 

onze metros abaixo, de onde seria possível ver o céu e receber iluminação natural.  

O anteprojeto foi publicado pelo consórcio HMD em 1969, constando as escadas 

helicoidais, dois círculos de quinze metros de diâmetro no nível B (o largo rebaixado), um 

outro vão vinte metros maior, no nível C, e, na laje que cobre as plataformas, um jardim 

circular de 25 metros de diâmetro. No desenvolvimento do anteprojeto tornou-se inviável 

a sobreposição dos vãos circulares, mas a ideia chegou a ser aproveitada na estação Sé, 

posteriormente, cujo projeto executivo não foi desenvolvido pela equipe de Fragelli. Na 

imagem abaixo, um corte perspectivado expõe a escala de arranha-céu que o edifício 

sede teria em relação ao contexto em que se insere, bem como os níveis da estação e os 

rasgos circulares que, sobrepostos, formavam um cone de iluminação natural que 

terminava num jardim, distanciando da chuva as áreas de circulação de passageiros. 

 

Em relação ao trabalho desenvolvido no anteprojeto, Fragelli explica que entre as 

principais reduções no escopo, com a retirada do edifício sede do projeto e a redução do 

terreno, está a transformação do vão circular do nível B em um jardim, simetricamente 

posicionado com o jardim circular que é abraçado pela escada helicoidal. Além disso, 

houve intervenção dos arquitetos da própria Companhia do Metropolitano, que 

 
Figura 59 São Bento: perspectiva e corte. Fonte: HMD, 1969. 
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“reprojetaram o nível da rua e o desenho da superfície, alegando necessidade de 

compatibilidade com o desenho da Sé. Nós apenas havíamos buscado integrá-lo com a 

praça rebaixada” (FRAGELLI, 2010, p. 278-279), cuja solução, para Fragelli, ficou alheia 

ao “espírito do projeto”. 

Ainda que muito alterada em relação ao projeto original, a praça atual de acesso à 

estação destaca-se no centro do centro histórico, de grande densidade e movimento. 

Monumental no sentido de suas dimensões e pela vegetação, mas rebaixada em relação 

ao nível da rua, o acesso à estação não compete visualmente com os marcos do entorno, 

como o Mosteiro de São Bento, e ao mesmo tempo não se torna invisível.  

 

O mesmo desnível que cria uma nova relação na paisagem entre o patrimônio 

histórico, a estação e a rua também amplia a distância ao pedestre, quando comparado, 

por exemplo, ao da Estação Liberdade. Analisada na próxima seção, essa estação 

também apresenta desníveis na praça de acesso, mas com uma transição mais suave 

entre os níveis e maior presença de mobiliário urbano, explorando os espaços de estar. 

Na Estação São Bento, os jardins e a vegetação apresentam um caráter mais decorativo 

do que de composição de áreas de estar. Há de se considerar ainda o caráter das 

atividades do entorno, que se configura mais pelos serviços do que pela habitação. De 

toda forma, de dentro da estação a visão para a cidade é intermediada por esses 

espaços, que inundam de luz natural os primeiros saguões da estação (figuras 61 a 63) e 

a caracterizam uma das estações que mais exploram a relação da paisagem natural com 

a paisagem construída. 

 
Figura 60 Largo de São Bento ocupado por cerca de quinze mil pessoas para a visita do papa Bento XVI. 
Fonte: <http://www.bbc.com/portuguese/especial/222_papa/page15.shtml>  
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Figura 61 São Bento: relação entre o interior e o exterior da estação. 

Figura 62 São Bento: relação entre o interior e o exterior da estação. 

Figura 63 São Bento: relação entre o interior e o exterior da estação. 
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Além da praça principal, a estação apresenta quatro outros acessos nas ruas do 

entorno: na Rua São Bento, na Rua Boa Vista, na Ladeira Porto Geral (figura 64) e na 

Avenida Prestes Maia. Esses acessos, ao contrário da praça, estão camuflados nas ruas, 

ocupando dimensões correspondentes aos demais lotes. Da estação subterrânea 

emergem braços de circulação que alcançam a superfície das ruas – e da praça em 

frente ao mosteiro. Como um objeto urbano, sua complexidade não é visível enquanto 

paisagem urbana, mas é vivenciada pelas quarenta mil pessoas que circularam a cada 

hora por seus espaços nos horários de pico. 

 

 
Figura 
  

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 64 Estação São Bento: acesso Ladeira Porto Geral. Foto: Google Earth, 2015. 
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2.4 Estação Liberdade 
 

 
Figura 65 Liberdade: praça de acesso à estação. 
 

O bairro da Liberdade, constituído como uma colônia de imigrantes japoneses, é 

hoje a maior colônia japonesa do mundo, mas residência também de moradores de 

outras origens orientais. O bairro é central na cidade (faz parte do distrito Sé) e tem 

grande movimentação turística ligada à tradição oriental – restaurantes, lojas de produtos 

especializados e mobiliário urbano característico diferenciam o bairro. A Praça da 

Liberdade, onde fica localizada a estação de metrô, recebe aos fins de semana uma 

tradicional feira de produtos orientais. 
A estação ficaria ao lado da projeção da Praça da Liberdade, o que possibilitaria 
a exploração da mesma, rebaixando-a em vários patamares ligados, para 
estabelecer uma ligação direta entre o subsolo e o exterior. Isso permitiria, a 
quem descesse ao patamar inferior, contemplar algo do espaço subterrâneo e 
até o movimento dos trens, onze metros abaixo. Das plataformas, situadas 
quinze metros sob a avenida, os passageiros poderiam sentir a invasão da luz do 
dia e até algum raio de sol. (FRAGELLI, 2010, p. 283) 

A Estação Liberdade localiza-se na praça e bairro de mesmo nome. Tem 

capacidade de 20.000 passageiros/hora/pico, área construída de 6.720 m² e foi 

inaugurada em 17 de fevereiro de 1975. É espacialmente menor e mais simples que a 

Estação São Bento, concentrando o acesso pela praça e mais um em uma rua lateral. 

Diferentemente da praça de acesso à Estação São Bento, a Praça da Liberdade 

apresenta um desenho da superfície da praça com maiores gradações entre os níveis, 

fazendo uma transição suave do nível da rua ao interior da estação em uma série de 

níveis e platôs (figuras 66 e 67), aproximando-se ao tipo de desenho de Jabaquara.  
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Fiz dos patamares pequenas praças com bancos que, protegidas do movimento 
da avenida, funcionariam como áreas de estar. Interligadas por amplas 
escadarias, seriam um acesso natural e fácil, pois o nível inferior seria rebaixado 
o mínimo exigido pela passagem das redes de utilidades urbanas sobre o teto da 
estação. (FRAGELLI, 2010, p. 283) 

 
Figura 66 Liberdade: projeto da praça de acesso. Fonte: Metrô, 1983. 
 
 

Mas nesse caso a praça não é gradeada (como em Jabaquara) e é contígua a 

uma área para pedestres no entorno. Junto à escala do bairro e sua grande ocupação 

habitacional, o efeito de continuidade espacial também impulsiona sua apropriação 

(figuras 67 e 68). O desenho entrecortado cria ambiências diferentes pela praça, algumas 

mais abertas e sem mobiliário, outras mais fechadas e com bancos corridos acoplados 

aos muros de contenção. Escadas, bancos, platôs e muros participam da composição 

dos espaços de transição entre o interior da estação e o bairro. 

Um aspecto que se destaca no desenho da superfície da praça e do acesso é o 

aspecto monolítico conferido à criação das ambiências de estar de que fala Fragelli. Dos 

pisos ao mobiliário, passando pelas muretas de transição entre os níveis, tudo parece 

parte de um mesmo desenho, uma mesma superfície recortada, um mesmo terreno que 

foi transformado para a construção desse lugar. O uso do concreto é parte significativa 

nesse processo: das muretas que delimitam os níveis saem “abas” de concreto que 

servem de banco às pequenas ambiências. 
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Figura 67 Liberdade: desníveis na praça de acesso.  

 
Figura 68 Liberdade: entorno do acesso à estação. 
 

 
Figura 69 Liberdade: maquete do praça da estação. 
 

A modelagem dos elementos construtivos no concreto não acontece apenas no 

exterior e acesso à estação, mas também na concepção da superfície inclinada que 

cobre a plataforma de embarque: “para cobrir a estação, projetei duas lajes curvas, 

abauladas, como toldos, de diretrizes proximamente catenárias, uma mais alta, partindo 

do fim horizontal do teto do saguão, e outra como que pendurada na borda da laje do 

piso desse saguão” (FRAGELLI, 2010, p. 286). Ainda que tenha sofrido algumas 

alterações no desenvolvimento dos projetos, a estação ainda preserva a intenção original 

que destacada o corpo linear da plataforma de embarque com a laje curvilínea e o bloco 

de escadas que emerge na Praça da Liberdade. A relação entre conexão, estrutura e 

espaço aqui alcança uma síntese, desde os bancos às estruturas de sustentação (figuras 

70 a 72).  
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Figura 70 Liberdade: platôs na praça da estação. Autor desconhecido. 
 
 

 

 

 
Figura 72 Liberdade: cobertura do 
interior da estação. 

 

 

Considerações 

 

 A escolha por implantar as estações de metrô em praças, sempre que possível, 

evidencia uma proposta de construção de cidade que destaca e enfatiza a apropriação de 

seus espaços públicos. Nesse sentido, a associação a terminais de outros tipos de 

transporte público favorece a articulação do sistema de mobilidade como um todo e o 

acesso à cidade. Nas décadas que se seguiram, nem sempre essa proposta foi mantida, 

tanto na construção das novas linhas quanto na reforma da própria linha 1, algumas 

vezes associadas a espaços de caráter altamente privado, como shopping centers. Em 

Figura 71 Liberdade: perspectiva do projeto original. Fonte: HMD, 1969. 
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2001, a Estação Santa Cruz, ao sul da linha 1-azul, foi integrada a um shopping que leva 

seu nome, e em 2013 também a Estação Tucuruvi, no norte da linha.  

 
Figura 73 Shopping Metrô Santa Cruz. 
  

Em 2011, a Estação Luz foi integrada à linha amarela, cuja estação, ainda que 

localizada em uma praça, diverge em muitos pontos dos demais projetos da linha 1 e 

limita a apropriação pública. De todas as estações em praças projetadas por Fragelli para 

a linha 1, as três estudadas aqui – Jabaquara, São Bento e Liberdade – foram as que 

tiveram maior correspondência entre sua concepção inicial e o projeto construído (a 

Estação Sé, inserida em uma grande praça e com enormes dimensões e complexidade, 

teve seu projeto totalmente reformulado pelos arquitetos da Companhia do Metropolitano 

e por isso não entrou no estudo); além disso, por suas dimensões e localização, são 

estações subterrâneas cujos projetos exploram de maneira mais complexa o desenho da 

paisagem e da estrutura. São operações projetuais que utilizam recursos simples de 

formas complexas que destacam as estações da linha 1-azul de todas as demais linhas 

que foram concluídas nas décadas seguintes na cidade, e por isso são estudadas com 

mais atenção no próximo capítulo. As estações, de modo geral, mas principalmente as 

que se conectam de forma mais complexa ao espaço urbano, como nas praças, mostram 

sobretudo a possibilidade de integração entre esses pontos de grande movimentação de 

pessoas e o espaço público. 
Vale lembrar ainda que a vida urbana metropolitana com qualidade depende, em 
grande parte, da possibilidade de uma autêntica vida coletiva. Esse é um dos 
principais atributos da centralidade metropolitana. Historicamente, a experiência 
de vida urbana coletiva tem encontrado em São Paulo, nos espaços públicos da 
área central, o seu lugar natural de manifestação. É, sem dúvida, sua presença, 
qualidade e quantidade que criam as condições para que assumam o papel 
privilegiado da vida coletiva urbana. Seu desempenho está fortemente 
condicionado a dois fatores decisivos: possuir uma clara legibilidade, capaz de 
torná-los uma referência para todos os cidadãos, e o conhecimento e a utilização 
por um grande número de cidadãos que o consagram como espaço de vida 
coletiva. Fica evidente, portanto, que entre espaço coletivo e espaço público 
existe uma intensa relação dinâmica que deve ser estimulada e propiciada pelo 
projeto urbano. (MEYER, 2001, p. 33) 
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3 Conceitos e princípios de projeto 
  

Neste capítulo abordamos alguns aspectos que perpassam os projetos das 

estações da linha 1, procurando inter-relacionar os princípios projetuais, as visões de 

cidade e de qualidade espacial que orientaram as estratégias e operações de desenho. 

Entre projeto, construção e inauguração, os objetivos iniciais encontraram como 

obstáculos dificuldades comuns às obras públicas no Brasil: separação do projeto 

executivo para desenvolvimento por outra equipe, limitação de orçamento e de técnicas 

construtivas. Ainda assim, essas operações projetuais foram destacadas por estarem 

presentes desde o início na concepção dos projetos e por caracterizarem até hoje as 

estações da linha 1-azul, destacando-as das demais. 

Marcello Fragelli propôs à equipe uma orientação geral de desenho que priorizava 

o diálogo entre os ambiente exteriores e interiores das estações, bem como a 

composição de seus espaços junto ao projeto das estruturas portantes. Entendemos que 

as operações projetuais apresentadas a seguir aconteceram em conjunto e aparecem 

entrelaçadas tanto no projeto como nas obras construídas. Separamos em dois grandes 

grupos apenas para explorar suas particularidades e referências conceituais. No primeiro 

grupo, atemo-nos aos aspectos do ambiente exterior que vão interferir no interior das 

estações: a incidência de luz natural, a presença de vegetação e a manipulação do solo 

como forma de transformar o acesso da estação em praça pública, e a praça em que se 

encontra, gradativamente em acesso à estação. No segundo grupo, focamos na 

composição projetual que faz uso do projeto de estrutura para criar espacialidades 

diversas, ou seja, fundações, pilares e vigas que não aparecem apenas para sustentar 

paredes e demais vedações, mas desenham e compõem espaços a partir de si próprios. 
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3.1 Topografia e paisagem 
 

3.1.1 Topografia: desenho do solo 
Tinha especial interesse naquelas estações, onde a linha passasse sob praças. 
Meu objetivo era aproveitar a situação para explorar as possibilidades de 
comunicação entre o espaço do subsolo e o exterior, se possível até permitindo a 
visão inesperada do céu desde a plataforma mais profunda, a entrada da luz do 
dia no subterrâneo. O acesso natural, desde a rua até o espaço cavado, a 
exploração das sensações desse percurso e do inverso também me 
interessavam. (FRAGELLI, 2010, p. 253) 

As estações subterrâneas apresentavam às soluções de projeto desafios 

específicos quanto aos acessos à iluminação. No caso das estações localizadas em 

praças, o projeto foi elaborado de maneira a interferir no desenho do solo do entorno, 

criando níveis intermediários entre o interior da estação e o exterior do espaço urbano. 

Nesses casos, o acesso do nível da rua ao nível do hall de circulação pôde ser mais 

elaborado do que os acessos em que túneis abrigam as escadas fixas e rolantes. Assim, 

o trabalho com os níveis interferiu não apenas no desenho da estação, mas também no 

da praça, tornando-os entrelaçados, parte de um mesmo desenho (figuras 74 a 76).  

Em sua dissertação de mestrado, “Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da 

superfície”, Sophia Telles (1988) explora as diversas relações que esse tipo de desenho 

criou entre espaço construído e natureza na arquitetura moderna, criando um diálogo 

entre interior e exterior: 
De um lado é verdade que as invenções estruturais do século passado agiram no 
sentido de retirar da construção o peso e a gravidade da matéria ao construírem 
espaços onde a luz e a extensão, até então qualidades do exterior, pudessem, 
agora habitar o interior. (...) Entre Natureza e Cultura uma membrana delgada 
põe ambas sob a continuidade do espaço. (TELLES, 1988, p. 11) 

 A luz e a extensão, como coloca a autora, fazem também parte do vocabulário 

dos arquitetos modernos (nesse trabalho ela estuda a obra de Le Corbusier, Lucio Costa, 

Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha) e apontam para uma manipulação das superfícies 

no sentido de proporcionar uma continuidade entre exterior e interior. São rampas, 

escadas, coberturas e linhas traçadas que embaçam limites e promovem integração. Na 

comparação entre o desenho carioca e o paulista, Sophia Telles (1988, p. 95) coloca que, 

se por um lado Niemeyer usa da “pura exterioridade” do projeto para tencionar a relação 

entre razão e sensibilidade, em São Paulo há uma problematização do projeto na relação 

entre interior e exterior através da “presença das grandes lajes que mantêm a 

continuidade do espaço”, e que, “na tensão das linhas, o desenho suprime o valor das 

aberturas, deixando que o vazio expresse de certa maneira o caráter de flutuação do 

espaço”.  
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Figura 75 Estação Jabaquara: foto aérea da praça de acesso. Fonte: Google Earth. 
Edição da autora. 

Figura 74 Estação São Bento: foto aérea da praça de acesso. Fonte: Google Earth. 
Edição da autora. 

Figura 76 Estação Liberdade: foto aérea da praça de acesso. Fonte: Google Earth.  
Edição da autora. 
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Em estudo sobre a relação entre arquitetura e paisagem no projeto moderno, 

Rodrigo Queiroz retoma alguns princípios corbusianos em obras modernas no que diz 

respeito à integração do desenho do edifício à paisagem, que se tornam um só desenho: 

“inexiste a ideia de inserção do objeto arquitetônico, pois o desenho idealiza o edifício e o 

lugar em simultâneo, como partes de um mesmo raciocínio, de um mesmo projeto31. O 

edifício não se insere a uma superfície preexistente, pois a superfície é o projeto” 

(QUEIROZ, 2009, p. 4). O desenho que “compreende chão e construção como um 

mesmo problema arquitetônico” é particularmente pertinente no caso das infraestruturas, 

cuja carga e complexidade estrutural exigem uma articulação dos espaços que ultrapassa 

a concepção tradicional do edifício no lote; além disso, no caso da rede de metrô é 

intrínseca ao tipo de “objeto” a consideração de um solo que é ao mesmo tempo piso, 

acesso e cobertura nos diversos pontos da estação. 

Nesse contexto, a compreensão da natureza como parte do projeto está também 

presente nas principais operações projetuais, pois a transformação do solo redesenha a 

topografia original através de movimentos consideráveis de terra, cortes, aterros, 

terraplenos, que não vão apenas construir o objeto arquitetônico isoladamente, mas 

projetar uma estratégia de projeto do território (QUEIROZ, 2009, p. 4). A partir disso, 

Queiroz diferencia duas estratégias projetuais distintas em relação à posição no território: 

quando a superfície tem dimensões suficientes parar abrir-se a uma grande paisagem, a 

um horizonte visto de longe, o autor ressalta que as expressões “tangência” e 

“suspensão” vão aparecer junto aos projetos, como nos exemplos do Parque do 

Ibirapuera (1951) e do Congresso Nacional de Brasília (1957/1958), de Niemeyer; mas, 

quando o local de intervenção é cidade existente e consolidada, a operação passa a ser 

de “articulação”, como nos projetos de Paulo Mendes da Rocha para o plano para a 

Universidade de Vigo (2006) e a ampliação do Museu dos Coches em Lisboa (2007). 

Queiroz destaca nesses projetos a estratégia de “disposição espacial” que embasa uma 

“articulação infraestrutural que algumas soluções de projeto assumem, devido aos 

desenhos de transições lineares aéreas que interligam os componentes do programa”. 

Nas estações de metrô a operação de desenho do chão tem a função de articular 

os espaços do entorno imediato no sentido horizontal, da planta baixa, preservando o 

acesso livre à estação nas praças, inserindo-se em ruas movimentadas em acessos 

camuflados por entre os edifícios. Por outro lado, também é através do solo que se 

realiza a articulação entre o subterrâneo e o exterior, e nesse caso o corte assume uma 

31 A compreensão do edifício como parte de um sistema mais complexo de desenho também está presente 
no estudo de Josep Maria Montaner (2008) sobre o conceito de sistemas. O autor desenvolve sua análise de 
projetos considerando edifício e contexto como parte de um mesmo sistema. 
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posição central no projeto. De toda maneira, resguarda-se a “construção do vazio” nas 

proporções do interior da estação e nos acessos pelas praças manipulando a superfície 

como matéria de projeto. 
Ao enfrentar a superfície do chão como problema tanto visual como político, os 
arquitetos assumem um compromisso ético de preservá-la vazia. O 
procedimento adotado pela arquitetura brasileira para a manutenção do chão 
aberto é a separação do programa com advento do corte: parte do programa 
submerge deixando aflorar apenas a laje de cobertura que, por sua vez, projeta o 
lugar (o que é distinto de projetar no lugar). (QUEIROZ, 2009, p. 6) 

Além da supervisão dos projetos das estações como um todo, Fragelli 

encarregou-se do projeto de todas aquelas que se encontravam em praças: São Bento, 

Sé (então chamada Clóvis Bevilacqua), Liberdade, Paraíso, Jabaquara e Praça da 

Árvore. No decorrer dos trabalhos, as estações Sé e Paraíso foram modificadas, 

recebendo projetos diversos à proposta de Fragelli. 

De uma maneira geral, mas principalmente nos casos estudados no capítulo 

anterior (Jabaquara, São Bento e Liberdade), os níveis foram articulados em uma série 

de platôs, dependendo da profundidade dos trilhos dos trens, ora criando ambiências de 

estar, com bancos e outros elementos, ora criando jardins e claraboias.  

 
Figura 77 Estação Liberdade: praça de acesso. 

 
Figura 78 Estação São Bento: praça de acesso. 

 

Em alguns casos, a qualidade do projeto e da integração ao espaço urbano do 

entorno foi prejudicada pelo gradeamento da praça, limitando o acesso a pequenos 

portões, como em Jabaquara. Muitos fatores interferem no uso desses espaços, como 

atividades predominantes no entorno, e o fluxo de passageiros, mas, quando a 

integração entre a estação, a praça e o bairro é alcançada, a urbanidade do espaço 

cresce enormemente, como no caso da Liberdade. 

O desenho da superfície do solo, que se dissolve entre a rua e a estação, ganha 

uma conotação particular dentro do contexto metropolitano, quando consideramos a 

densidade da ocupação urbana de São Paulo. No esforço de projetar na cidade e 
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compreender sua dinâmica, os arquitetos que se debruçam sobre São Paulo rapidamente 

percebem a importância de se desenhar vazio, construir espaços abertos, locais de 

respiro para a apropriação da multidão que ocupa as ruas da cidade cotidianamente. 

“Abrir” pode ser considerada uma das principais operações projetuais, ou, pelo menos, 

uma das que mais interferem na qualidade do espaço nesses casos. Perpassa todo o 

desenho do projeto, dos níveis do solo ao pé-direito, rasgando a malha edificada em 

direção ao subterrâneo, abrindo espaço para entrada de luz e verde em meio ao 

concreto. 

Na Estação Vergueiro destaca-se esse tipo de estratégia projetual, não somente 

pela estação em si, mas por sua ligação ao Centro Cultural São Paulo (CCSP). Entre a 

Avenida 23 de Maio e a Rua Vergueiro, a estação e o CCSP ocupam uma área do 

canteiro central, remanescente da construção do Centro de Controle Operacional do 

Metrô. Incrustado no talude, a obra de infraestrutura e de arquitetura se somam na 

criação de um espaço que subverte seus próprios limites, com circulações por rampas 

monumentais que cruzam o saguão principal e uma cobertura terraço, que esconde a 

complexidade do edifício que cobre (figura 79). 
O terreno, apesar de sua privilegiada localização, é um acentuado talude, 
impróprio para atender a um programa tão ambicioso. Disto resultou um edifício 
que exigiu demais da imaginação dos arquitetos, empenhados em projetar um 
sistema estrutural altamente marcante, presente em todas as visuais, na 
qualidade de maior participante do complexo cultural. (XAVIER et al., 1983, p. 
207) 

 
Figura 79 Cobertura do Centro Cultural São Paulo. 
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3.1.2 Interior e exterior: vegetação e iluminação natural 
 

A paisagem, ou o ambiente natural, foi muitas vezes integrada ao interior das 

estações, mesmo nos subterrâneos. Junto ao desenho do solo que abre a praça para 

dentro da estação, e vice-versa, foram incorporados dois aspectos principais no que diz 

respeito ao ambiente externo: a vegetação e a luz natural.  

 A atenção à composição de áreas verdes vinha desde trabalhos no Rio de 

Janeiro, e seguiu posteriormente às obras na Promon para o metrô, tendo desenvolvido 

projetos com o paisagismo de Roberto Burle Marx, em que se destacam os jardins do 

Edifício Macunaíma (1976), do restaurante SEW Motors (1984) e do Condomínio São 

Luiz (1983) (figura 80). 

 
Figura 80 Planta baixa do jardim, Condomínio São Luiz. 

O homem, originariamente posto na natureza, padrão de estética, desta sente 
necessidade, como condição de conforto psicológico e enfim, no físico. Cabendo 
à arquitetura ambientar o homem, a estética não pode sacrificar o atendimento 
das demais necessidades do prédio, assim como a aparência interna não ser 
prejudicada pela externa, pois diminuindo em suas demais conveniências, de 
nada valerá ao prédio a estética. (Fragelli em depoimento ao Inquérito Nacional 
de Arquitetura, 1961, p. 25) 

No projeto das estações de metrô, Fragelli incorporou jardins nos diversos níveis 

das praças, e sempre que possível nas demais estações, de acordo com a importância 

que conferia ao contato com a paisagem natural. Os jardins ocupavam tanto áreas livres 

no exterior das estações ao nível da rua quanto os patamares de transição criados nas 

praças; podiam também ficar em pequenos canteiros no interior das estações, situação 

em que eram complementados pela abertura para iluminação natural. Essas aberturas 

sobre jardins aconteciam em corredores de circulação, como em Jabaquara, ou em 

saguões de acesso, como na Sé (figuras 81 a 83). Nesses casos, as aberturas eram 

livres de revestimentos translúcidos, sendo abertas à chuva e ao vento. Assim, 
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proporcionavam uma maior integração visual entre o nível da rua e o subterrâneo, ao 

mesmo tempo em que contribuíam para a amenização do clima nos espaços ausentes de 

refrigeração artificial. Em sua tese de doutoramento, a arquiteta Ieda Brandão analisa o 

papel da luz na concepção do projeto arquitetônico e lembra que uma das principais 

adaptações dos princípios modernos europeus no Brasil foi a relação entre luz e calor, 

pois “ao contrário da luz dos primórdios do Movimento Moderno que almejava a claridade 

per se, a arquitetura brasileira procurava, desde logo, o equilíbrio entre luz e sombra” 

(BRANDÃO, 2005, p. 91). 

 
Figura 81 Estação Sé: jardim no interior da estação. 
 

 
Figura 82 Estação Sé: vista da 
Catedral de dentro da estação. 

  

 

Figura 83 Estação Jabaquara: canteiro e abertura para iluminação 
natural. 
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O ambiente subterrâneo apresenta uma série de complexidades e desafios que 

antecedem a implantação do metrô (no contexto brasileiro) e tem como um importante 

expoente o arquiteto franco-armeno Édouard Utudjian, que fundou em Paris, em 1937, o 

Comitê Internacional Permanente de Tecnologias e Planejamento Subterrâneo, para 

estudar as possibilidades de ocupação do subterrâneo das cidades. Em 1952, publicou 

um estudo extenso em que cunhou a expressão “urbanismo subterrâneo”, analisando 

uma série de aspectos técnicos e sociais dos subsolos, incluindo estruturas, estudo dos 

solos, aspectos arquitetônicos e até mesmo questões jurídicas. 

Sobre o tema da iluminação destacou as diferentes possibilidades de implantação 

de acordo com o caráter do espaço, de passagem ou permanência. Há concordâncias 

importantes entre o que Fragelli compreendia sobre o movimento das pessoas nas 

estações e como Utudjian classificou os diferentes espaços subterrâneos a serem 

iluminados: 
Sem iluminação não há movimento, não há trabalho possível, vamos então 
classificar as obras subterrâneas de acordo com a iluminação. Nós podemos 
distinguir as instalações de passagem, onde o olho procura se acomodar mais ou 
menos rapidamente, que tem claridade diferente, e as instalações permanentes 
onde a iluminação deve ser constante. (UTUDJIAN, 1952, p. 82)  

Quase todos eles (os engenheiros elétricos) eles acreditavam que as plataformas 
precisavam de um nível mínimo altíssimo e uniforme de iluminação, como se 
fossem destinadas à leitura. Minha ideia para a iluminação das estações 
subterrâneas era deixá-las claras, mas não ofuscantes. Concentrar o maior 
iluminamento sobre os primeiros degraus das escadas, pois quem está num 
buraco ou numa gruta e quer sair, procura ver de onde vem a luz. Assim, a 
iluminação encaminharia o passageiro que desembarcasse, contribuindo para a 
comunicação visual. (FRAGELLI, 2010, p. 249) 

 A partir da Arquitetura Moderna, a luz natural também adquiri uma nova 

conotação junto ao projeto arquitetônico. Ieda Brandão analisa a relação do uso da luz no 

projeto não apenas como um dado técnico (de índice de iluminação) mas que participa de 

todos os outros aspectos – histórico, social, simbólico e urbano – que influenciam a 

concepção do espaço. No decorrer do Movimento Moderno, os arquitetos adotam novas 

formas captar luz natural, estudadas em paralelo às proposições para o espaço 

construído. 

Sobre as aberturas para entrada de luz, a autora separa as janelas verticais e 

horizontais por propiciarem diferentes tipos de iluminação e por estarem associadas a 

diferentes maneiras de ocupar os espaços internos. As janelas horizontais disseminam-

se com o desenvolvimento do concreto armado (que prescinde de paredes portantes) e 

dispensam molduras. É também adequada aos estudos do existezminimun, a partir do 

qual Le Corbusier chega a propor um pé-direito de 2,20 m, que já não comporta a 

tradicional janela alta e estreita. Em termos de iluminação, a autora destaca “a passagem 
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da janela com desenho vertical para a janela horizontal, em um caminho que parte da luz 

de alto contraste para a claridade intensa e homogênea, mais compatível com o novo 

modo de vida e com a arquitetura” (BRANDÃO, 2005, p. 14). 

A relação entre estrutura, forma e luz é analisada por Brandão dentro do que a 

autora denomina de “terceira geração do movimento moderno”, a partir das obras de 

Louis Kahn e Paulo Mendes da Rocha. Em ambos, a estrutura participava da 

determinação das aberturas para iluminação natural, ao mesmo tempo que não se 

comprometiam com uma abertura total ao exterior dos panos de vidro modernos, mas 

optavam por aberturas mais delimitadas, de certa forma escultóricas, que 

proporcionavam uma outra relação entre exterior e interior. Sobre os projetos de Louis 

Kahn a autora destaca que: 
Ao mesmo tempo, a luz que os acompanha também é outra que não 
simplesmente moderna. Os espaços são voltados para si mesmo, a conexão 
interior e exterior não é a mais franca possível, ao contrário, é permeada de 
gradações. Daí o uso constante de iluminação natural zenital que invade seus 
prédios e que marca a passagem de um espaço a outro. Sua arquitetura 
abandona o vidro e a permeabilidade, ambos modernos, e retorna à massa 
sólida e estática. Mas a massa perfurada não chega a repetir a janela tradicional, 
está contaminada pela abstração moderna e ao invés das janelas em escala 
humana como queria Perret, suas aberturas são grandes recortes abstratos. (...) 
A luz obedece aos mesmos conceitos, já não é funcional, opta pela 
expressividade monumental e solene. (BRANDÃO, 2005, p. 260) 

 Aberturas abstratas (e não janelas ortogonais com esquadrias) aparecem nas 

estações moldadas no concreto, nas paredes e também nos tetos. Nas estações de 

metrô completamente subterrâneas, a iluminação natural/diurna não estava, 

naturalmente, associada a uma vista da cidade. As aberturas funcionavam mais para 

contrapor o efeito claustrofóbico do subterrâneo, regular o nível de iluminação durante o 

dia e informar ao passageiro a proximidade às saídas. O rasgo no concreto considerava 

então esses aspectos, e, no caso das estações elevadas, também as perspectivas 

visuais da paisagem ao redor (figuras 84 e 85). A luz natural permitia nuanças e 

gradações nos ambientes externos e internos e em suas interpenetrações. Sobretudo, 

era uma estratégia de composição dos espaços, bem como as fontes de iluminação 

artificial, os jardins, a topografia e a estrutura.  
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Figura 84 Estação Armênia: abertura lateral. Figura 85 Estação Armênia: aberturas no teto. 

Figura 87 Estação Portuguesa-Tietê: abertura no 
corredor de circulação. 

Figura 86 Estação Armênia: abertura no 
corredor de circulação. 
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3.2 Estrutura e espacialidade  
 
3.2.1 Estrutura e escala: desenho do teto 
 

Nunca considerei o concreto aparente solução plástica ou moda, sempre o vi 
como uma filosofia de expressão, uma linguagem. Trata-se de conferir aos 
elementos constitutivos do prédio a expressão da arquitetura. (…) 
O concreto aparente se apresentava como o material ideal, capaz de falar a 
linguagem adequada. Era natural que o caráter das estações estivesse nos tetos, 
a maior superfície livre e modulável de seu interior. (FRAGELLI, 2010, p. 242) 

 

 Se por um lado o solo foi um tema importante no projeto das estações, também a 

concepção das coberturas e tetos fez parte de uma reflexão importante a respeito das 

ambiências interiores. A primeira questão a ser enfrentada foi o lugar da concepção 

arquitetônica em um espaço subterrâneo. Para os engenheiros do consórcio HMD os 

projetos de infraestrutura eram de seu domínio (em suas diversas especialidades), 

cabendo ao arquiteto apenas a composição e ornamentação das fachadas, quando 

houvesse, ou seja, primordialmente das estações elevadas. Fragelli conseguiu espaço 

para rever o projeto da Estação Luz, subterrânea, que estava em desenvolvimento, e, por 

meio de sua análise, pôde mostrar à equipe que à arquitetura competia a organização 

dos espaços internos e dos fluxos de circulação e também a composição estrutural e 

espacial.  

 No trabalho que decorreu nas estações subterrâneas, foi priorizada a valorização 

do ambiente interior por meio de, pelo menos, três aspectos principais: a escala dos 

ambientes internos, com pés-direitos altos quando possível e poucos corredores; o 

aproveitamento do caráter subterrâneo na expressão do local de transporte pesado de 

massa; e o desenho de tetos moldados no concreto e com vigas e pilares numa mesma 

composição espacial que diferenciavam as estações entre si. 

 Com relação à escala, Fragelli procurou evitar a concepção de estações “túneis” 

que havia visitado na Europa – alguns dos principais exemplos estão em Barcelona e em 

Paris –, que são espaços para o fluxo per se, ou seja, tem por objetivo primordial 

conduzir o passageiro do trem à rua, e são mais estreitos e compridos, com pés-direitos 

mais baixos. Em São Paulo, foi conferida certa monumentalidade às plataformas de 

embarque e desembarque, com uma iluminação artificial suave, a que gradualmente se 

somava a luz diurna à medida que o passageiro passava ao hall de circulação e acesso à 

superfície da rua. A imagem da caverna era uma referência para Fragelli, que cita, nas 

visitas a grutas em Itatiaia e em Minas Gerais, a imponência do tetos altos, a riqueza das 

pedras esculpidas pela natureza e os raros pontos de iluminação:  
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O conhecimento dessas obras ‘arquitetônicas’ – naturais, umas, com a parceria 
humana, outras – funcionou o tempo todo como uma aula de subterrâneo e como 
desafio. A janelona da esquina, no Pico das Prateleiras, que inundava todo o 
canto da galeria, pondo relevos modulados em cada pedra, me desafiou a 
procurar todas as oportunidades de fazer a luz do dia entrar no subterrâneo. 
Para isso aproveitávamos os pontos em que as estações bordejassem qualquer 
espaço aberto não trilhado pelo tráfego da superfície. 
Baseado na economia do método da trincheira – que escava e, depois de 
construído, reaterra –, enriqueci o espaço com pés-direitos duplos, procurando 
explorar as visuais do nível do mezanino sobre o plano inferior. Queria 
surpreender e emocionar o passageiro que desce da rua com essas perspectivas 
ricas e variáveis no decorrer do percurso. (FRAGELLI, 2010, p. 241) 
 

 

Nesse sentido, Fragelli se opôs à colocação de forros para acomodar instalações, 

explicando que os tetos também fariam parte dessa composição, e que como as paredes 

deveriam expor – e não esconder – sua condição subterrânea: 
(...) ao me aproximar dos projetos do subsolo, minha ideia era que a caixa 
envoltória expressasse o tremendo esforço a que as paredes e lajes de concreto 
estavam sendo submetidas, na contenção das enormes pressões da terra do 
subsolo e da água dos lençóis freáticos. Não via sentido num teto de subsolo ter 
o mesmo caráter de um teto de apartamento; o mesmo para as paredes 
envoltórias. (FRAGELLI, 2010, p. 242) 

 No intuito de diversificar o aspecto de uma estação à outra, os tetos foram 

desenhados explorando a maleabilidade do concreto na criação de planos lisos e 

diagonais, abóbadas e grandes curvas (figuras 89 a 92). Os principais obstáculos para 

convencer a coordenação alemã da adoção do concreto foram o custo da forma – Fragelli 

privilegiou o uso de tábuas maciças em vez de compensados – e a qualidade do concreto 

aparente brasileiro. Foi realizada uma série de visitas a edifícios construídos dessa 

Figura 88 Manchete no jornal "O Estado de S. Paulo".  
Fonte: acervo do jornal. 
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maneira, sempre pontuando os limites e alcances da tecnologia brasileira, de residências 

a edifícios públicos, incluindo o prédio da FAU, na Cidade Universitária de São Paulo.  

 
Figura 89 Estação São Joaquim. Projeto Flávio 
Marcondes. Fonte: HMD, 1969. 
 

 
Figura 90 Estação Liberdade. Fonte: HMD, 1969. 

 
Figura 91 Estação Santa Cruz. 

 
Figura 92 Estação Luz. 

 
O urbanismo subterrâneo nasceu da necessidade da vida coletiva atual. Assim, 
assistimos a instalação no subsolo de um grande número de locais. Assim 
também, uma necessidade de ordem e de organização se encontram hoje, a 
disciplina que deve satisfazer tudo isso, por sua importância, tem o nome de 
urbanismo subterrâneo. Além disso, o domínio urbano utiliza melhor as três 
dimensões do espaço. Trata-se sobretudo, aqui, de ter um recurso para 
discriminar rigorosamente os elementos constitutivos da cidade, a fim de não 
planejar no subsolo outras funções fora as que ali encontram necessariamente 
no seu lugar. (UTUDJIAN, 1952, p. 28) 

 Mesmo dedicado às particularidades do subterrâneo, Édouard Utudjian não se 

limitou no tema e procurou analisar as relações entre superfície e subsolo: “nós 

repetimos: não há urbanismo subterrâneo independente do urbanismo da superfície. O 

subsolo não ignorará ou negligenciará a organização do espaço aéreo e vice-versa” 

(UTUDJIAN, 1952, p. 29). E compreende a questão a partir da noção de três dimensões 

de construção do espaço, enfatizando que o urbanista não vai ser somente aquele que 

ordenará os espaços livres, mas um construtor, que conceberá estruturas (em três 

dimensões) para vida urbana. 
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 Preocupa-se também com o tema bastante contemporâneo da flexibilidade e 

adaptabilidade do espaço, associando o caráter dinâmico da mobilidade à estética da 

arquitetura subterrânea:  
Quais serão as tendências estéticas da arquitetura subterrânea? Citamos: 
dinamismo, extrema supressão das estruturas permitindo todas as adaptações. A 
mobilidade das estruturas internas será portanto o resultado feliz dos progressos 
técnicos. (...) Dessa mobilidade no tempo nasce necessariamente uma 
expressão de mobilidade plástica no espaço. Em seguida a este dinamismo, 
veremos desenvolver-se a busca constante da simplicidade dos elementos. Eles 
serão racionais e intercambiáveis. (UTUDJIAN, 1952, p. 42) 

 A ocupação subterrânea confortável para o homem é uma preocupação central 

em seu estudo, e o arquiteto explicita algumas questões importante referentes a 

ambientes fechados, não apenas os de infraestrutura subterrânea, mas todos os que 

prescindem de iluminação e ventilação naturais, como teatros e algumas oficinas de 

trabalho. Para evitar a sensação de confinamento e claustrofobia, o arquiteto recomenda 

a aproximação à leveza das construções de superfície. Quando adequado, propõe tirar 

proveito do aspecto “cru” e “bruto” do subterrâneo, evocando solidez e perenidade:  
as salas que se sucedem devem variar o seu volume, a sua forma, a sua cor, e 
mesmo a sua luz, e talvez a temperatura, para evitar a monotonia e a fadiga. O 
ritmo, a repetição entram igualmente em jogo. A variedade dos revestimentos e 
dos materiais leva a um conforto do olhar. O conforto da orelha será obtido por 
uma sonorização adequada e poderá fazer da experiência subterrânea um lugar 
de estar e de repouso. (UTUDJIAN, 1952, p. 42).  

 No caso das estações de metrô, a perenidade dos espaços foi um aspecto 

importante na concepção dos projetos, expressa no sistema construtivo e nos materiais 

escolhidos que compuseram seus diversos espaços. Havia uma preocupação com a 

qualidade arquitetônica e com sua durabilidade – considerando o ritmo de manutenção e 

reformas da administração pública – e, nesse sentido, com a articulação entre espaço e 

estrutura no processo de projeto e construção. 

 

 

3.2.2 Racionalização da construção 

 

A racionalização da construção nas obras da linha 1-azul como um todo foi uma 

preocupação decorrente do grande volume de projetos que deveriam ser construídos 

dentro dos prazos determinados. Esse tema já era uma preocupação para Fragelli anos 

antes, bem como de diversos arquitetos de sua geração, no contexto de grande 

industrialização e urbanização das cidades brasileiras: 
Num país como o nosso, em pleno desenvolvimento econômico e com o sério 
problema de instalações residenciais, industriais, hospitalares, escolares e 
outras, o papel do arquiteto deveria ser de imensa importância.   
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(...) É de sua grande responsabilidade social procurar, com seus recursos 
técnicos e artísticos condicionados aos problemas econômicos, conseguir uma 
expressão arquitetônica realizável dentro de orçamentos reduzidos (...). (Fragelli, 
em depoimento ao Inquérito Nacional de Arquitetura, 1961) 
 

Além disso, Fragelli contava com duas influências importantes em relação à 

construção: a primeira delas vindo de seu pai, o engenheiro Sebastião Fragelli, que havia 

trabalhado com Affonso Eduardo Reidy. Teve também contato, no Rio de Janeiro, com as 

obras e lutas de Jorge Machado Moreira, Oscar Niemeyer, Lucio Costa e Marcelo 

Roberto, no desenvolvimento de uma arquitetura moderna e em detrimento de estilos 

coloniais ou neoclássicos que já não condiziam com a cultura da época. (FRAGELLI, 

2010, p. 28-29). Em São Paulo, Fragelli encontra um ambiente arquitetônico fortemente 

ligado ao tema da construção, tanto pelo desenvolvimento industrial quanto pela relação 

entre profissionais da engenharia e de arquitetura32 no desenvolvimento de “arquitetura 

racionalista, que, na verdade, definiu-se com muita clareza entre nós com o domínio da 

tecnologia do concreto armado” (XAVIER et al., 1983, p. VII). A expressão arquitetônica 

paulista vigente na década de 1960 desenvolve-se desde meados de 1950, criando uma 

linguagem independente da escola carioca, que ganhava maior difusão nacional à época, 

com a construção de Brasília: “o pós-Brasília se associa ao emprego do concreto 

aparente, à proeza estrutural dos grandes vãos e balanços, à ideia da estrutura como 

definidora da forma e à mudança do centro difusor da arquitetura do Rio de Janeiro para 

São Paulo” (BASTOS, 2007, p. 5). 

Entre as preocupações construtivas, o sistema pré-moldado também fazia parte 

das pesquisas em construção em busca de uma industrialização e eficiência na 

construção. Nesse período destaca-se a obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, que 

trabalhou com Oscar Niemeyer na construção de Brasília, onde despertou seu interesse 

pelo concreto armado e o sistema pré-moldado. Futuramente veio a desenvolver um 

sistema inovador de construção cuja principal aplicação aconteceu nos hospitais da Rede 

Sarah. Para Fragelli (IAB,1961), a implantação da indústria do pré-fabricado no Brasil era 

uma “urgência necessária à evolução de nossa arquitetura”, limitando inclusive a sua 

expressão formal, no entanto, admitia que a pré-fabricação implicava em alto custo inicial, 

dificultando seu investimento pela iniciativa privada e tornando-a dependente do 

patrocínio estatal. Para Bastos e Zein a pré-fabricação era um assunto polêmico, não 

32 Entre 1899 e 1948 havia na Universidade de São Paulo a formação de “Engenheiro Arquiteto”. Esse curso 
é extinto quando da criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, liderada por João Batista Vilanova 
Artigas, que posteriormente projetaria o edifício atual da FAU em São Paulo, inaugurado em 1969. No Rio 
de Janeiro, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é fundada em 1948, separando-se da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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apenas em relação à mão de obra brasileira, mas aos próprios processos adequados à 

realidade do país, que incluíam: 
Desde a pré-fabricação industrial em concreto, ligada a know-how externo, com 
investimentos maciços e a necessidade de grande produção para amortizar 
custos de aquisição da tecnologia, maquinário etc., até o desenvolvimento de 
tecnologias próprias e adequadas às distintas regiões do país. (BASTOS E ZEIN, 
2011, p. 99) 

 Nas obras do metrô, os estudos iniciais delimitaram o sistema construtivo da rede, 

no sentido de definir os trechos elevados e subterrâneos, considerando tanto orçamento 

e forma de construção quanto impacto urbano das estações33. A estação elevada padrão, 

que foi a primeira a ser projetada, incluía as estações Portuguesa-Tietê, Carandiru e 

Santana, cada uma com acessos específicos a seu local de implantação, e a Estação 

Armênia (originalmente denominada Ponte Pequena), que apresentou uma variação 

desse padrão estrutural. A estação elevada é composta por cinco módulos de sete pilares 

e um módulo de dez metros para o acesso. As vigas eram pré-fabricadas protendidas e 

apoiadas em pilares moldados no local. A ideia geral era integrar a estação à linha, 

compondo um elemento único e aproveitando as visadas mirantes que essas estações 

elevadas proporcionariam. A intervenção de Fragelli no projeto padrão proposto pelos 

engenheiros alemães foi aclamada, e seu projeto para a Estação Ponte Pequena foi 

premiado pelo IAB em 1968. 

 
Figura 93 Perspectiva da estação elevada Armênia. Fonte: HMD, 1969. 

33 “O mais simples e de menor custo é aquele em superfície, de difícil aplicação, pois interrompe as ligações 
urbanas, divide a vizinhança em duas zonas, com grande prejuízo para a cidade. Praticamente só pode 
ser usado ao longo de obstáculos, como um rio ou uma linha férrea já existente. O segundo mais barato é 
o sistema elevado, no qual os trens e estações ficam sobre a malha urbana, a uma altura aproximada de 
nove metros, para permitir o cruzamento de pedestres nas estações, sobre veículos de rua, mas abaixo 
da linha. Tem a restrição de, nas regiões já edificadas, só poder ser implantado sem demolições nos 
eixos de avenidas largas, que comportem as estações. Onde não haja essa possibilidade, ou onde a 
largura da avenida não seja suficiente para que as estações não agridam muito o entorno, tem-se que 
mergulhar a linha, ou pelo sistema cut and cover, ou com shield.” (FRAGELLI, 2010, p. 228) 
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Figura 94 Corte da estação elevada Armênia. Fonte: 
HMD, 1969. 

 
Figura 95 Estação Armênia. 

 

 Após o sucesso do projeto da estação elevada, Fragelli passou a desenvolver os 

projetos também das estações subterrâneas. Todos os projetos foram concebidos em 

concreto aparente; dessa forma, estrutura e vedação homogeneízam-se, compondo uma 

mesma espacialidade através das estruturas portantes, mas também dos elementos de 

sustentação e vedação. Para Fragelli e sua equipe, bem como para os principais 

arquitetos paulistas da época, a estrutura não era um elemento separado da concepção 

arquitetônica, mas fazia parte dela. A preocupação com uma expressão construtiva já 

aparecia nas obras de Fragelli no Rio de Janeiro. Em 1958, na posição de arquiteto da 

Prefeitura do Rio, Fragelli projeta o Posto de Puericultura do Alto da Boa Vista (figura 96), 

sobre o que Maria Alice J. Bastos e Ruth V. Zein (2011, p. 97) destacam a “atitude 

declarada em busca de uma arquitetura feita com materiais baratos e construção 

simples”, mas com uma “forte racionalidade construtiva, bastante explícita, a despeito do 

uso de materiais tradicionais”. 

Com a mudança para São Paulo, Fragelli passa a ter mais contato com arquitetos 

e obras que vinham explorando o uso do concreto. Passa então a utilizá-lo com mais 

frequência em suas próprias obras, não apenas nas estações do metrô, mas em projetos 

de diversas escalas, como as residências para a família Colombo (nas quais combina 

concreto e tijolos aparentes a uma vegetação exuberante) e o Condomínio São Luiz, já 

em anos posteriores. 
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Figura 97 Residência Celso Colombo 
Filho, 1963. Foto: Nelson Kon. 

 
Figura 98 Condomínio São 
Luiz, 1983. Foto: Nelson 
Kon, 2009. 

 

O “brutalismo paulista” vai perpassar toda uma geração de arquitetos na segunda 

metade do século XX, e o uso do concreto vai ser incorporado em uma série de 

programas e escalas. Para Maria Alice J. Bastos, algumas obras de destaque vão 

exercer influência sobre um grande número de arquitetos:  
O Masp da arquiteta Lina Bo Bardi (1957) e o MAM do Rio de janeiro (Afonso E. 
Reidy, 1954) influenciaram inúmeras concepções estruturais. A FAU/USP, 
projeto do arquiteto Vilanova Artigas, em colaboração com o arquiteto Carlos 
Cascaldi (1961), inspirou inúmeros espaços internos de edifícios educacionais e 
institucionais. (BASTOS, 2007, p. 43) 

 Outro aspecto importante diz respeito à simplicidade da composição construtiva, 

que perpassa a noção de eficiência na construção e produção de materiais, mas também 

no aspecto expressivo da construção, sua linguagem. Na arquitetura paulista do 

chamado “brutalismo”, a expressão material crua da obra aparecia através do concreto 

aparente e das marcas das formas de madeira, mas também na manipulação formal das 

aberturas, das intermediações entre interior e exterior, moldadas nas paredes 

prescindindo de esquadrias: “faz-se um imóvel com pouco material, abole-se o 

revestimento, usa-se um piso só para todos os espaços, começa-se a usar o mínimo de 

tipo de caixilhos” (BASTOS apud SANOVICZ, 2007, p. 11). Nas estações de metrô 

Fragelli também ressalta esse aspecto, fazendo uso de poucos materiais e elementos 

isolados, tanto esquadrias como forros. Sobre a estação elevada padrão, Fragelli (2010, 

p. 233) explica: “preocupado com a durabilidade e com a manutenção, procurei evitar 

esquadrias em todas as partes ao alcance do público; apenas para a iluminação zenital 

usei panos fixos de vidro, inclinados, para serem lavados pelas chuvas”. De maneira 

geral, na estação elevada padrão, suas variantes e nas subterrâneas, os vãos de 

passagem e de iluminação foram modelados e recortados das próprias paredes e tetos 

(figuras 99 e 100), alcançando uma importante expressão tectônica. 

Figura 96 Posto de Puericultura, 
Rio de Janeiro, 1958. Foto: 
Michel Aertsens. 
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Figura 99 Estação Portuguesa-Tietê: vão moldado no concreto. 

 
Figura 100 Estação Portuguesa-Tietê: vão moldado no concreto. 
 

 

3.2.3 Tectônica 
Em um ensaio de 1973 intitulado 'Estrutura, construção, e tectônica', Eduard 
Sekler definiu a tectônica como uma certa expressividade que emerge da 
resistência estática de uma forma construída de tal maneira que a expressão 
resultante não poderia ser computada apenas em termos de estrutura e 
construção. (FRAMPTON, 1995, p. 19, tradução nossa) 

 
 Originalmente, a palavra tectônica está ligada ao tema da construção, refere-se 

ao uso dos materiais e remete ao que é sólido, palpável e também monolítico. Opõe-se, 

em termos de formas de construir, ao conceito de estereotômico, que define a 

composição das massas e volumes por meio do empilhamento de elementos (como o 

tijolo, por exemplo). Ao explicar esses termos Frampton retoma a definição de uma série 
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de autores (Gottfied Semper, Karl Gruber, Vittorio Gregotti, Martin Heidegger, entre 

outros) que transitam entre definições mais materiais, ligadas à forma de construir, mas 

também por aspectos simbólicos ligados à transformação do sítio para o habitar, à leveza 

ou ao peso da construção e suas representações. O autor destaca duas abordagens ao 

objeto tectônico, uma mais ontológica, referente ao elemento construtivo que é 

“modelado de forma a enfatizar seu papal estático e seu status cultural” (FRAMPTON, 

2006, p. 561), e uma outra é a de representação de um elemento que está presente, mas 

escondido. É também enfatizado pelo autor que a adoção de uma expressão tectônica 

prescinde de uma abordagem estilística ao projeto, que não favorece nenhum estilo 

específico e que sugere uma construção mais atenta à materialidade e às junções e 

detalhes construtivos, e menos cenográfica. Em resumo, a construção tectônica oferece 

não apenas uma solidez em seu aspecto material mas também remete ao peso da 

permanência, da presença e massa física do corpo construído. Associada a espaços cuja 

principal característica é a passagem, espaços fluidos onde o fluxo de circulação de 

pessoas é uma das principais preocupações do projeto, observamos uma composição 

espacial particular, onde passagem e permanência, leveza e peso são tencionados em 

um mesmo lugar. 

Para Frampton a tectônica não diz respeito apenas à forma estrutural, mas 

também aos equipamentos dedicados ao funcionamento mecânico da construção: “há 

uma expressividade conferida aos serviços mecânicos, como se tivessem a mesma 

importância hierárquica do arcabouço estrutural” (FRAMPTON, 2006, p. 567); e aponta 

alguns projetos que exemplificam esse tratamento, como o Laboratório Richards34, de 

Louis Kahn, de 1959, e o Centro Sainsbury, de Norman Foster, de 1978. 

Em seu depoimento Fragelli comenta sobre uma série de aspectos de caráter 

técnico que se interpolava ao desenho arquitetônico e a dificuldade de diálogo entre 

profissionais de inúmeras especialidades, como o problema da iluminação das estações, 

no qual os engenheiros especializados em elétrica não eram luminotécnicos e 

dificultavam um projeto de iluminação relacionado à percepção dos espaços internos das 

estações.  

Em entrevista recente o arquiteto holandês Rem Koolhaas aponta a necessidade 

de o arquiteto inteirar-se dos projetos complementares da construção, componentes que 

muitas vezes tomavam parte de 30% do projeto:  

34 “Os monumentais tubos de ventilação em tijolos do Laboratório Richards estão prefigurados, por assim 
dizer, nos bastiões de tijolos, dúcteis e ocos, que definiam os enormes quadriláteros das quinas do 
Edifício Larkin.” (Frampton, 2006, p. 567) 
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Paralelamente, há uma crítica ao conceito das instalações em geral, um assunto 
que ao menos pra mim tem se mostrado tão importante e fascinante quanto o da 
estrutura. É incrível como um componente que significa um terço da seção de um 
edifício e pode representar 50% do orçamento seja de certo modo inacessível 
para o arquiteto, não suscetível ao pensamento arquitetônico. (ZAERA-POLO, 
2015, p. 25) 

Nas estações de metrô os espaços técnicos foram tema do projeto que competia 

aos arquitetos, como oficinas de máquinas e as torres de ventilação. Nesse caso, o 

trabalho conjunto dos arquitetos, urbanistas, economistas e engenheiros de várias 

especialidades facilitou a compreensão do projeto do metrô como um todo, sistema, 

estrutura, infraestrutura, espaços de circulação do público e desenho urbano. As torres 

de ventilação, que figuram de maneira destacada nos arredores das estações, destacam-

se na paisagem, chamando a atenção para o espaço subterrâneo que convive com 

aquela rua ou praça (figuras 106 a 109). Foram projetadas com formas puras e também 

monolíticas, em concreto. 

  

 
Figura 103 Estação Jabaquara: torre de ventilação. 

 

 
 
 

Figura 101 Estação São Joaquim: torre de 
ventilação. 

Figura 102 Estação Vergueiro: torre de ventilação. 

Figura 104 Estação Liberdade: torre de ventilação. 
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A definição da palavra 'tectônica' no dicionário, como 'pertinente à edificação ou 
à construção em geral; construtivo, construtor, usado especialmente para referir-
se à arquitetura e às artes da mesma família', é um tanto redutiva para nossos 
fins, porque estamos pensando não só no componente estrutural em si, mas 
também na sua amplificação formal relativamente ao conjunto de que faz parte. 
A palavra 'tectônica' (...) indica não só a probidade material e estrutural de uma 
obra, mas também uma poética do construir subjacente à prática da arquitetura e 
das artes afins. (FRAMPTON, 2006, p. 560) 
 

 Para além de sua condição construtiva e técnica, Frampton associa a tectônica a 

uma postura que reivindica matéria em oposição à imagem, a presença em oposição ao 

descartável, em diálogo direto com a atual sociedade do consumo. A expressão tectônica 

vai então apontar para a direção contrária ao destaque que o produto descartável passou 

a ter na sociedade contemporânea e que atingiu também a arquitetura, no sentido 

cenográfico, da superfície da imagem e da relação com o consumo que o espaço passou 

a ter. Como discutido anteriormente no caso da Estação Luz, a expressão tectônica 

adotada nos projetos de Fragelli, ainda que provoque um efeito monocromático, contrasta 

significativamente com projetos posteriores que adotam estratégias mais “pops” na 

composição de sua aparência. A sobriedade brutalista tem um papel-chave nesses casos 

em que o interior da estação informa ao passageiro que este se encontra em um espaço 

subterrâneo, que media a relação do homem com o espaço que habita, ao contrário de 

um espaço cenográfico e alienante:  
Escolhi tratar do tema da tectônica por vários motivos, entre os quais a tendência 
atual de reduzir a arquitetura à cenografia. Essa atitude nasce em resposta ao 
triunfo generalizado do galpão decorado de Robert Venturi, isso é, à síndrome 
prevalente de empacotar o abrigo como uma mercadoria gigante. Entre as 
vantagens da abordagem cenográfica está o fato de os resultados serem 
inteiramente amortizáveis, com todas as consequências que isso traz para o 
futuro do ambiente. Estou pensando, é claro, não na doce decadência do 
romantismo do século XIX, mas na indigência total da cultura do consumo. 
(FRAMPTON, 2006, p. 557-558) 

 Longe de ser uma resposta pronta e reproduzível, essa é uma reivindicação 

particular, uma alternativa à produção massiva de objetos descartáveis, desconectados 

de sua realidade social e urbana. Na apresentação do texto publicado na antologia 

teórica “Uma nova agenda para a arquitetura”, a organizadora Kate Nesbitt (2006, p. 557) 

explica que “embora no presente ensaio ele (Frampton) pareça afastar-se do 

regionalismo, a tectônica permanece como uma importante alternativa de resistência à 

homogeneização do ambiente construído”. O termo resistência aparece no texto de 

Nesbitt, Frampton e Moneo (sobre Siza) não como uma postura estática, mas de 

reivindicação em favor de uma arquitetura menos “amortizável” e mais vibrante no 

contexto e vida na cidade. 
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Considerações 

 

 Entre partidos projetuais, estratégias e operações, o projeto de arquitetura é 

desenhado e transformado. Do estudo preliminar a projeto executivo, e depois a 

construção, muitas ideias se perdem e se mostram inviáveis à construção do espaço. Em 

diversos momentos de seu depoimento, Marcello Fragelli insiste na construção de seus 

projetos, mas também insiste na coerência nem sempre fácil entre desenho e construção. 

O processo de desenvolvimento da primeira linha do metrô durou mais de uma década, 

se considerarmos desde 1966 quando se formou o Grupo Executivo do Metropolitano até 

1978 quando a Estação Sé foi conectada ao sistema, e os esforços de projeto e 

construção da equipe de engenharia e arquitetura muitas vezes dissolveram-se nos 

limites técnicos e na fragmentação da produção do projeto entre diversos grupos. Ainda 

assim, as operações projetuais destacadas aqui conferiram qualidades aos projetos que 

se mantiveram no decorrer do percurso.  

Não foram decisões de projeto avulsas, senão parte de um contexto histórico, 

social e urbano que, se no início era ainda embalado pelo desenvolvimento econômico do 

país e principalmente da cidade, atravessou o período de difícil atuação profissional da 

ditadura militar e foi concluído apenas parcialmente (lembrando que o plano inicial era a 

conclusão de toda a rede em dez anos) beirando a década de 1980 e o crescimento 

intenso da capital paulista. Representante de uma cidade de rápida modernização, a 

primeira rede de metrô apresentou uma arquitetura que se utilizou da estrutura para 

exprimir sua monumentalidade, ao mesmo tempo que redesenhou a superfície do solo 

para integrar a estação à praça, o subterrâneo à luz do sol, camuflando-se no terreno de 

um tecido urbano denso e consolidado.  

A integração é possivelmente a principal característica comum ao desenho 

dessas estações; e ainda que muitos dos projetos tenham recebido intervenções e 

alterações que comprometeram em muito o resultado final, observamos que terra, 

vegetação e luz, e também concreto, forma de madeira e estrutura são parte de um 

desenho que criava um objeto urbano, que sai do subsolo para fazer parte da cidade.  
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Da esquerda para a direita: Marcos Pelaes, João Batista Martinez Corrêa, Luiz Arnaldo Queiroz e Silva, 
Vasco de Mello, Ernani Mercadante, Luiz Antônio Vallandro Keating, Marcello Fragelli, Tito Livio Frascino, 
Luiz Gonzaga de Oliveira Camargo (Gonga), Flávio Raphael Soares Pastore, Silvio John Heilbut, Flavio 
Marcondes, Jorge Utimura e Álvaro de Macedo Neto. 

Figura 105 Equipe de arquitetos na inauguração do metrô, em 1974. Fonte: Acervo Marcello Fragelli. 
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Conclusão 
 

Com cerca de 20 quilômetros de extensão atualmente, a linha 1-azul (norte-sul) é 

a maior do metrô de São Paulo. Seu traçado atravessa a área central da cidade, e, 

embora a reordenação urbana do centro fosse urgente e necessária, é importante 

lembrar que a demanda por transporte público era maior nas áreas periféricas da cidade, 

carentes de diversas infraestruturas. Os investimentos públicos nas áreas de maior 

concentração econômica da cidade são práticas recorrentes nas grandes cidades 

brasileiras até os dias de hoje, a despeito da expansão urbana e da precariedade das 

periferias urbanas. Ainda assim, é importante destacar que, ao longo do desenvolvimento 

da metrópole industrial, modernização e precariedade se sobrepõem no território urbano, 

através não uma descontinuidade espacial, mas sim uma superposição (MEYER et al., 

2004, p. 11). Dessa forma, planejar os espaços públicos da cidade nas áreas centrais é 

também uma forma de resguardar a dimensão pública da cidade, garantindo o acesso e a 

circulação livres. Apesar de todas as suas limitações, o estudo da rede de mobilidade 

através das obras do primeiro metrô de São Paulo nos lembra do destaque que a 

qualidade do sistema de transporte coletivo recebia na época, por atender à população, e 

que vem se perdendo nas últimas décadas com a privatização e a concessão dos 

serviços públicos a empresas privadas.  

É através da metrópole contemporânea que alcançamos a rede do metrô, um 

território urbanizado de grandes dimensões que se caracteriza, como vimos, pela 

maneira como expressa as relações de produção no território. Além disso, na metrópole 

contemporânea torna-se acentuada a perda dos limites territoriais e funcionais, ao passo 

que novos elementos vão assumir a função de delimitação do espaço, não através de 

perímetros, mas de “pontos nodais”. Como sugere a professora Regina Meyer (2000, p. 

4), a organização funcional e formal da metrópole pode ser definida “simultaneamente 

pelos sistemas de infraestrutura metropolitanos, pelos polos que dão suporte às 

atividades da sociedade no território e por seus deslocamentos diários no interior do seu 

território e de seus espaços”. O papel da infraestrutura de mobilidade é destacado 

também no debate internacional quando dos questionamentos frente ao urbanismo 

funcionalista, e a circulação deixa ser uma das quatro funções da cidade, separada das 

demais, para constituir-se uma atividade agregadora, que interliga as demais e inúmeras 

atividades da vida na cidade, intrinsecamente ligada ao uso coletivo, nas propostas do 

Team X (ANELLI, 2007, v. 082, p. 5). Os sistemas de infraestrutura adquirem especial 

relevância no contexto da metrópole, e o estudo das estações, pontos-chave na conexão 

do sistema à cidade, nos ajuda a compreender essas relações.  
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A caracterização inicial da estação enquanto tipo programático ligado ao fluxo de 

passagem sugere uma conotação de invisibilidade, a-programática. No entanto, o 

sistema de infraestrutura, em contraposição à velocidade de transformação do espaço da 

cidade, da destruição e renovação que faz parte do processo econômico, oferece uma 

relação de contato cotidiano. O uso diário e a escala de fluxo de circulação metropolitana 

garantem ao terminal de ônibus, à estação de trem e à estação de metrô uma dimensão 

cultural que ultrapassa a construção em si. Essa dimensão está presente na concepção 

das estações da linha 1, quando o projeto se propõe a garantir o uso coletivo, o conforto 

ao passageiro e a integração ao espaço urbano.  

Neste trabalho analisamos quatro estações, das vinte e três que compõem a linha 

1-azul. Destacamos estações cujas dimensões e implantação possibilitaram explorar de 

forma mais complexa os principais princípios projetuais que caracterizam o conjunto da 

linha: sua relação com paisagem, estrutura e construção.  

A Estação Luz e a Estação Jabaquara fazem parte de terminais intermodais, e 

compõem, cada uma, um grande complexo de mobilidade. A Estação Luz da linha 1 de 

metrô apresenta pequenas dimensões quando comparada às demais, mas sua inserção 

no conjunto da Luz – ao qual se incluem a estação ferroviária com quatro linhas em 

funcionamento e a estação de metrô da linha 4-amarela – implica em um alto fluxo de 

pessoas, e nos permitiu analisar comparativamente as obras em relação à sua integração 

à cidade. Enquanto a estação ferroviária representa o auge da economia do café em São 

Paulo, com sua arquitetura eclética em um edifício cortado por passarelas que conectam 

as ruas do entorno, a estação de metrô da linha 1 explora o uso do concreto na estrutura, 

revestimento e modelagem dos elementos da estação, como escadas e guarda-corpos. 

Em oposição ao aspecto monocromático da estação da década de 1970, a estação da 

linha 4-amarela, inaugurada em 2011, é revestida por materiais reflexivos e coloridos e 

iluminada por uma claraboia que incide sobre o conjunto principal de escadas rolantes e 

sob um grande totem de propagandas, assemelhando-se ao interior de um shopping 

center. A praça sobre a estação não explora a integração entre subterrâneo e o exterior – 

como as praças das demais estações analisadas –, mas é plana, cercada por grades, 

limitando o acesso. 

A Estação Jabaquara também faz parte de um conjunto intermodal, ao lado de 

dois terminais de ônibus. A estação de metrô em si abre-se para uma pequena praça, 

mas sua apropriação fica limitada pelo conflito de escalas com o desenho urbano do 

entorno. Situada em um terreno triangular, a estação é cercada por uma grande avenida 

e duas outras ruas com calçadas estreitas. A praça da estação não é agregada às 

atividades de pequenos comércios do entorno, estando cercada por uma grade que abre 
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dois acessos pontuais para entrada na estação de metrô. Apesar do esmero no desenho 

da topografia da praça, observamos que as ambiências dos diversos platôs não são 

aproveitadas como espaços de estar pela população.  

A Estação São Bento encontra-se em um histórico largo no centro histórico da 

cidade, em frente ao Mosteiro de São Bento. O projeto original da estação foi reduzido 

pela metade, com a exclusão de boa parte do programa, mas ainda assim a estação 

estende-se pelo entorno através de quatro acessos em ruas adjacentes, e na praça que 

se abre ao Largo de São Bento. O desnível entre o largo e a praça rebaixada faz com 

que a estação não interfira na paisagem do centro histórico, mas limita a apropriação da 

população, pois os espaços e jardins da praça não têm uma relação direta com o nível da 

rua. De toda forma, propiciam uma integração mais gradual entre o interior e o exterior da 

estação, cujos acessos emolduram os jardins e a entrada de luz natural. A Estação 

Liberdade, de modo semelhante, insere-se em um praça que por sua vez se conecta às 

ruas do entorno. É uma estação de proporções menores que a Estação São Bento, mas 

o desenho da superfície da praça que se desdobra ao interior da estação é o que mais 

favorece a apropriação pela população, principalmente pelas ambiências de estar criadas 

nos platôs entre os desníveis da praça. É uma estação que explora de forma intensa as 

operações projetuais presentes em todas as outras: o desenho da topografia e integração 

à paisagem e a composição da estrutura na construção dos espaços do projeto.  

Os princípios projetuais analisadas proporcionaram às estações qualidades 

espaciais que extrapolam seu interior e favoreceram sua integração ao espaço urbano. 

No desenho da praça e da estação, em direção ao subterrâneo, observamos que o 

movimento de abrir o terreno e criar o espaço vazio tem significativa importância em São 

Paulo, pela consolidação e densidade de seu tecido urbano. O “rasgo” subterrâneo da 

estação ganha qualidades de espaço público, especialmente quando associado ao 

ambiente exterior e ao desenho de praças. Assim, o projeto estrutural compartilha com o 

projeto arquitetônico a concepção do espaço. A partir dessas observações, podemos 

passar a compreender com mais detalhes a complexidade dos objetos urbanos que 

sugerimos aqui, em sua relação com a cidade e principalmente a partir de uma dimensão 

própria. São obras que ultrapassam o tipo programático do fluxo e ganham uma 

conotação mais abrangente, podendo articular espaços de passagem e de permanência, 

cobertos e descobertos, subterrâneos e abertos; podem permitir novos tipos de 

apropriação e de relação com o espaço da cidade.  
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Anexos – projetos das estações  
 
Este anexo apresenta dois projetos de cada uma das estações: o primeiro faz parte do 

anteprojeto apresentado pelo consórcio HMD em 1969, e o segundo foi publicado em 

1983, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. 

 
 

01 Estação Luz 

02 Estação Jabaquara 

03 Estação São Bento 

04 Estação Liberdade 
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01 Estação Luz – anteprojeto publicado em 1969 
Planta baixa ao nível da rua: 

 
Planta baixa do hall de distribuição: 
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Planta baixa ao nível da plataforma: 

 
 
 
 
Cortes: 
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01 Estação Luz – projeto publicado em 1983 
Planta baixa do nível da rua: 
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Planta baixa do hall de circulação: 

 
 
Planta baixa do nível dos trilhos: 
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02 Estação Jabaquara – anteprojeto publicado em 1969 
Planta baixa ao nível da praça: 

 
 

 

 

Planta baixa do hall de distribuição:  
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Planta baixa ao nível da plataforma: 

 
 
 

Cortes: 
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02 Estação Jabaquara – projeto publicado em 1983 
Planta baixa do nível da rua, estação de metrô e terminais de ônibus: 
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Planta baixa do hall de circulação: 

 
 
Planta baixa do nível dos trilhos: 
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03 Estação São Bento – anteprojeto publicado em 1969 
A estação foi publicada seguindo indicação de seus níveis em metros. 
 
Planta baixa ao nível +744,00: 

 
 
Planta baixa ao nível +738,88: 
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Planta baixa ao nível +733,76: 

 
 
 
Planta baixa ao nível +729,44: 
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Planta baixa ao nível +724,00: 

 
Corte: 
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Cortes: 
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Perspectivas: 
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03 Estação São Bento – projeto publicado em 1983 
A estação foi publicada seguindo indicação de seus níveis por letras. 
 
Planta baixa nível A: 

 
Planta baixa nível B: 
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Planta baixa nível C: 

 
 
Planta baixa nível D: 
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Planta baixa nível E: 
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04 Estação Liberdade – projeto publicado em 1983 
Planta baixa do nível de comunicação dos acessos externos (acima) e do hall de 
distribuição (abaixo): 
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Cortes e planta baixa ao nível da plataforma: 
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Perspectiva do interior da estação: 

 
 
Maquete do interior da estação: 
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04 Estação Liberdade – projeto publicado em 1983 
Planta baixa do nível da rua e praça de acesso: 
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