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RESUMO 

 

MITRE, Amanda Bianco. Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a 
trajetória de um projeto. Dissertação de Mestrado – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.  

 
 
Durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, o intenso processo de industrialização 

implicou em uma série de modificações na organização do espaço através de inovações técnicas e 

estéticas associadas à emergente realidade urbana-industrial. Como consequência houve uma alteração 

nos modos de pensar a arquitetura, com novos conceitos e práticas julgadas como melhor adequadas ao 

mundo industrial. Esse panorama de transformações e experimentações formais e estéticas associou-se 

na arquitetura, entre outras coisas, à difusão do art nouveau. A pesquisa estuda um dos principais 

exemplares da tendência construído no Brasil: a Estação Ferroviária de Mairinque, projetada pelo 

arquiteto francês Victor Dubugras (1868 - 1933). Investiga a trajetória do projeto – concepção 

arquitetônica, arranjo dos espaços internos, implantação e detalhamento – e a trajetória do prédio 

construído –  intervenções realizadas, iniciativas de preservação e condições de conservação. Mostra 

que os registros do desenvolvimento do projeto revelam tanto a constância de alguns procedimentos, 

como também a manipulação e modificação de soluções determinantes para a aquisição de seu esmero 

técnico e plástico. Verifica que apesar da preservação do arcabouço geral da construção, da efetivação 

da proteção legal por diferentes esferas patrimoniais e das perspectivas de restauro, condicionantes 

importantes do projeto arquitetônico e das relações do prédio com seu acesso e entorno foram alteradas. 

 

 

 

Palavras-chave: Victor Dubugras – Projeto – Estação Ferroviária – Mairinque – Trajetória – Art 

Nouveau. 



	  

 
  



ABSTRACT 

 

MITRE, Amanda Bianco. Victor Dubugras and the Mairinque Railroad Station: the 
trajectory of a design. Dissertação de Mestrado – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.  

 
 
During the second half of the nineteenth century and early twentieth century, the intense industrialization 

process lead to a series of modifications in the organization of the space through technical and aesthetic 

innovations associated with the emerging industrial reality. As consequence, there were changes in ways 

of thinking about architecture, in a search for new concepts and practices that would be a better fit to 

the industrial city scenario. This panorama of transformations and formal and aesthetic experimentation 

was incorporated in architecture, among other things, through the Art Nouveau. The research studies of 

one of the main examples of these trends Brazil: The Mairinque Railroad Station, design by the franco-

argentine architect Victor Dubugras (1868-1933). Investigates the trajectory of the design – architectural 

conception, organization of the internal spaces, the site planning and the detailing – and the trajectory 

of the building – interventions, conservation initiatives and conservation conditions. It shows that the 

records of the design’s development reveal both the constancy of some procedures, as well as the 

manipulation and modification of solutions that define the acquisition of technical and plastic 

refinement. It verifies that despite the preservation of the general framework of construction, the 

effective legal protection by different patrimonial spheres and the prospects of restoration, important 

constraints of the architectural design and the relations of the building with its access and surroundings 

have been altered. 

 

 

Keywords: Victor Dubugras – Design – Railroad Station – Mairinque – Trajectory – Art Nouveau.  
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A arquitetura de Victor Dubugras revela muito da diversidade das vertentes arquitetônicas que se 

difundiram no final do século XIX e início do XX nas áreas industrializadas do Brasil. Detentor de um 

vocabulário extremamente singular, o arquiteto aliou, ao longo de sua carreira profissional, uma extensa 

pesquisa formal e construtiva, transitando entre os estilos neogótico, Art Nouveau, neocolonial e 

moderno. Em seus projetos, técnicas tradicionais eram empregadas de forma inovadora em soluções 

integradas e sóbrias.  

A escolha do tema da presente dissertação de mestrado foi conduzida pelo amplo campo de 

possibilidades de uma pesquisa articulando o vasto universo da arquitetura ferroviária produzida no 

Brasil, o ainda pouco estudado impacto do Art Nouveau no país e a instigante trajetória profissional do 

arquiteto francês Victor Dubugras. Na tênue linha de confluência entre os temas, a Estação Ferroviária 

de Mairinque foi eleita como objeto de pesquisa. O trabalho busca ampliar a compreensão do 

desenvolvimento do projeto de arquitetura e da trajetória deste prédio ao longo de seus mais de cem 

anos de existência.  

Um dos objetivos da pesquisa é entender a partir de sua trajetória e formação, como o arquiteto 

Victor Dubugras se aproxima do Art Nouveau e dos temas associados ao funcionalismo na arquitetura 

e como os aplica no projeto da Estação Ferroviária de Mairinque em termos de concepção arquitetônica, 

programa, arranjos dos espaços internos, detalhamento e implantação. Também, é sua intenção 

compreender a elaboração do projeto da Estação Ferroviária de Mairinque, investigando seu 

desenvolvimento das versões iniciais do projeto à definitiva. A partir da trajetória do prédio construído, 

procura-se, ainda, verificar as intervenções nele realizadas, as iniciativas de preservação e suas 

condições de conservação, buscando entender como o projeto inicial tem sido afetado por essas ações e 

pela falta de outras.  

O trabalho foi organizado em quatro capítulos, que constroem linhas de aproximação com os 

objetivos estabelecidos. No primeiro capítulo (O Arquiteto), buscou-se apreender a arquitetura de Victor 

Dubugras sob diferentes óticas. Seu primeiro item (O Projetista e a Estação) identifica leituras e 

representações do arquiteto e da Estação Ferroviária de Mairinque pela historiografia da arquitetura 

brasileira. Os itens seguintes (Trajetória e Art Nouveau) abordam a carreira profissional de Dubugras, 
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o desenvolvimento de sua linguagem frente às vertentes arquitetônicas com as quais lidou e seus projetos 

– sobretudo aqueles vinculados ao estilo Art Nouveau. Nesta parte, se busca avaliar criticamente 

algumas concepções do arquiteto, suas aproximações com referenciais europeus e a presença de algumas 

similaridades – em termos de soluções espaciais, linguagem e estruturação do programa – entre os 

projetos. 

Vários autores já se debruçaram na análise da extensa e relevante produção arquitetônica de 

Dubugras, oferecendo contribuições fundamentais para a compreensão dessa obra. Entre estes autores 

estão Flávio Motta (1957), Benedito Lima de Toledo (1985) e Nestor Goulart Reis Filho (1997, 2005)1, 

em cujos estudos nos apoiamos para a compreensão da obra e da trajetória profissional do arquiteto.  

O segundo capítulo (A Ferrovia) busca um aporte histórico acerca da implantação da ferrovia no 

Brasil e das características da linguagem arquitetônica ferroviária no panorama europeu e nacional. Na 

sua primeira parte (A Sorocabana) foram traçados vínculos entre as lavouras de café e a ferrovia, 

apontando o papel fundamental do trem no processo de ocupação territorial paulista e estudando a 

trajetória da Companhia Sorocabana e a inserção da Estação de Mairinque nesse contexto. Nos dois 

itens seguintes (As Estações e As Estações no Brasil) buscou-se, em um primeiro momento, 

compreender a formação e especialização da tipologia ferroviária através da análise de tratados 

arquitetônicos contemporâneos ao período pesquisado e de exemplares edificados na Europa. Em 

seguida, foi estudada a transposição desse arquétipo para o contexto nacional, observando-se os fatores 

condicionantes e os processos de expansão e interpretação da linguagem.  Como forma de 

exemplificação, distinguiram-se os partidos arquitetônicos de estações ferroviárias de diferentes 

Companhias brasileiras. 

O terceiro capítulo (O Projeto) analisa a Estação Ferroviária de Mairinque. Sua primeira parte (O 

Projeto e suas Circunstâncias) discorre sobre o projeto da Estação: implantação, composição 

                                                
1 TOLEDO, B. L. de. Victor Dubugras e as atitudes de renovação em seu tempo. São Paulo: Tese de Livre-
Docência. Universidade de São Paulo. 1985; MOTTA. F. L. Contribuição ao estudo do Art Nouveau no Brasil. 
Tese (Cátedra). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo. 1957; REIS FILHO, N. G. Victor 
Dubugras: Precursor da arquitetura moderna na América Latina. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo. 2005. REIS FILHO, N. G. Racionalismo e Proto-Modernismo na obra de Victor Dubugras. São Paulo. 
Fundação Bienal de São Paulo. 1997. 
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volumétrica, uso da linguagem Art Nouveau, congruência com obras de variados arquitetos europeus do 

período, características protomodernistas, soluções estruturais, etc. 

A segunda parte do capítulo (A Trajetória do Projeto) explora o processo de constituição do 

projeto da Estação, através de análises de estudos de Dubugras para a edificação presentes no acervo da 

Biblioteca da FAU-USP e de desenhos do projeto final. Verificou-se que as experimentações testadas 

nos estudos conduziram a soluções técnicas e formais que seriam refletidas no projeto final. Como parte 

dos resultados das análises empreendidas neste capítulo, foi elaborada uma leitura da construção da 

volumetria da Estação e das intervenções realizadas no prédio por meio de um vídeo (stop motion). 

Convém indicar que a incorporação dessa metodologia foi muito proveitosa por sua didática e 

dinamismo, inclusive pelas possibilidades de produção de desenhos que se converteram em essenciais 

às análises realizadas.  

O capítulo quatro (Tombamento, Intervenções e Restauro) debruça-se sobre a trajetória do prédio 

construído. Trata dos impactos das modificações ou reparos realizados no prédio sobre sua forma 

original, bem como das medidas de proteção legal no âmbito estadual e federal e de propostas de restauro 

elaboradas. 

A pesquisa envolveu estudos teóricos em obras de arquitetura, urbanismo, história e geografia. 

Realizou levantamentos em arquivos públicos e bibliotecas junto a fontes primárias – projetos 

arquitetônicos, materiais iconográficos, jornais, matérias em periódicos. Foram consultadas as 

informações referentes aos processos de tombamento da Estação junto ao Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) (Processo n° 24383/86) e 

ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (Processo de Tombamento nº 1434-

T-98) nas sedes do Rio de Janeiro (Arquivo Noronha Santos) e São Paulo (9ª Superintendência Regional 

do IPHAN em São Paulo)2. Também foram analisadas as informações presentes no “Relatório técnico 

para as obras de recuperação da estação de Mairinque”, apresentado à Ferrovia Paulista S.A (FEPASA) 

                                                
2 Os conteúdos de ambos os processos são similares, porém enquanto a Superintendência de São Paulo conserva 
alguns ofícios mais direcionados ao andamento dos estudos e um levantamento fotográfico mais extenso, o 
Arquivo Noronha Santos mantém um arquivo com trâmites mais amplos, abarcando desde a solicitação de 
tombamento até a inscrição da Estação no Livro de Tombo. 
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pela empresa Planejamento e Arquitetura Ltda. (PLANART), por tratar-se de um dos poucos registros 

encontrados que avalia as condições da Estação após o término da construção no começo do século XX. 

Também se realizou um levantamento in loco da edificação na cidade de Mairinque onde, através de 

mapeamentos e registros fotográficos, foram registradas as atuais características e estado de conservação 

da Estação. As análises acerca do objeto de estudo se apoiaram neste material e em ensaios realizados 

através de um vídeo e de um conjunto de desenhos. 

A partir de seu tema, objeto e método, a pesquisa pretende oferecer uma contribuição 

metodológica – explorando maneiras de leituras de um projeto – e à história da arquitetura da era 

industrial – investigando a obra de Dubugras, a tipologia das estações ferroviárias e as soluções plásticas 

e técnicas buscadas em um projeto peculiar. 
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1.1.  O PROJETISTA E A ESTAÇÃO 

Variados autores, ao analisarem a arquitetura produzida entre o final do século XIX e início do 

XX3, fazem referência, em distintos contextos, ao arquiteto Victor Dubugras e a seu projeto para a 

Estação Ferroviária de Mairinque como exponentes de pioneirismo e inovação projetual. A pluralidade 

e amplitude das construções concebidas pelo arquiteto revelam sua intensa atividade profissional e a 

heterogeneidade estilística e tipológica das construções por ele projetadas. Em diversas ocasiões 

Dubugras utilizou, em um mesmo período e de forma simultânea, de estilos arquitetônicos distintos. No 

ano de 1906, por exemplo, enquanto desenvolvia o projeto da Estação de Mairinque com características 

Art Nouveau, projetou também a Faculdade de Medicina da Bahia, de viés neoclássico. Por essa atitude 

transitiva frente às correntes estéticas do período, Dubugras é uma figura de posição singular na 

historiografia especializada, fazendo-se presente em diferentes temáticas.  

Porém na abordagem da Estação o tratamento, frequentemente, converge para temas semelhantes. 

Uma das primeiras obras que tratou desse projeto de Victor Dubugras foi o estudo de Flávio Lichtenfels 
Motta4, Contribuição ao estudo do “art nouveau” no Brasil, datado de 1957. Em seu trabalho, o autor 

reserva um item para expor os projetos de Dubugras e, em especial, suas composições de estilo Art 

Nouveau, incluindo o projeto para o concurso de um teatro no Rio de Janeiro. Apesar de qualificar os 

                                                
3 AMARAL, A. A. Artes plásticas na semana de 22. São Paulo: Editora 34, 1998. BRUAND, Y. Arquitetura 
Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. LEMOS, C. A. C. Alvenaria Burguesa: breve 
história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. São 
Paulo: Nobel, 1989. ______. A arquitetura dos modernistas. Literatura e Sociedade, São Paulo, n. 7, p. 234-
240, dec. 2004. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/25422/27167 >. Acesso em: 24/05/ 
2017. MOTTA, F. L. Contribuição ao estudo do Art Nouveau no Brasil. Tese (Cátedra). Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo. 1957. REIS FILHO, N. G. Racionalismo e Proto-Modernismo na 
obra de Victor Dubugras. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo. 1997. SEGAWA, H. Arquiteturas no 
Brasil 1900-1990. São Paulo, Edusp, 2014. TOLEDO, B. L. de. Victor Dubugras e as atitudes de renovação 
em seu tempo. Tese (Livre-Docência).  Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. Vol.1 
a Vol.4. 1985. 
4 Foi professor, historiador da arte, desenhista e pintor. Participou ativamente da reestruturação da grade curricular 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) proposta pelo professor 
Vilanova Artigas durante a década de 60. Realizou diversas intervenções artísticas na cidade de São Paulo, 
lecionou matérias de história da arte e projeto FAU/USP e foi autor de obras sobre arte e arquitetura (em especial, 
sobre o Art Nouveau). 
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aspectos formais de uma série de construções, a Estação Ferroviária de Mairinque – uma de suas obras 

mais simbólicas e que faz uso do Art Nouveau – é apenas contextualizada dentro de seu repertório, sem 

receber uma atenção mais ampla.  

Já no estudo As Artes Plásticas na Semana de 22, Aracy Abreu Amaral 5  (1975) avalia a 

contribuição de Dubugras no âmbito do desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, assinalando 

a influência de sua trajetória profissional em São Paulo e a autoria do “[...] primeiro projeto, em 1906, 

de uma arquitetura racionalista, desprovida de ornamentos, moderna, com a Estação de Mairinque [...]” 

(AMARAL, 1975, p. 81).  Apesar da referência à Estação, o texto se foca na criação de um paralelo 

entre as obras neocoloniais de Dubugras e aquelas desenvolvidas por um dos arquitetos expositores da 

Semana de Arte Moderna, o polonês Georg Przyrembel. Em linhas gerais, Amaral entende que a 

formulação estética de ambos os profissionais era superficial e “pecavam” pela junção de detalhes 

buscados na arquitetura brasileira e na de outros países. Sobre a Estação, introduz a interpretação de seu 

vínculo ao Movimento Moderno. 

 

Nem Dubugras é mais autêntico, como estudo do colonial, que Przyrembel. Mas sua 
projeção foi incomparavelmente maior, posto que, enquanto o arquiteto polonês se 
transformou em projetista de igrejas, Dubugras tinha divulgação maior de seus 
trabalhos por conta do pioneirismo e sensibilidade nas soluções para as obras públicas 
que realizou (AMARAL, 1975, p. 83). 

 

Outro momento importante de reconhecimento da obra de Dubugras na historiografia, deu-se com 

Carlos Alberto Cerqueira Lemos6  em artigo para o periódico Literatura e Sociedade, intitulado A 

arquitetura dos Modernistas. Avaliando a arquitetura apresentada na Semana da Arte Moderna, Lemos 

                                                
5 Crítica e curadora de arte, foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1975-1979) e do Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo, é professora de História da Arte na FAU/USP e autora de livros 
que analisam a arte na América Latina e no Brasil.  
6  Arquiteto historiador e pesquisador da arquitetura brasileira e sua preservação. É Professor Titular no 
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto na FAU/USP, atuou como Conselheiro para o 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 
(CONDEPHAAT) e para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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(2004) questiona a presença de arquitetos relativamente desconhecidos como expositores no evento e 

salienta que nenhum deles foi tão inventivo ou imaginativo quanto Dubugras. A ausência de Dubugras 

na exposição da Semana de Arte é uma situação destacada pelo o autor, visto que em sua concepção o 

arquiteto teria sido, com a Estação de Mairinque, autor da primeira obra de “arquitetura moderna” do 

país. 

 

Dubugras estava no auge da fama naquelas horas da Semana. É um mistério porque 
não foi escolhido para figurar na exposição modernista. Quem sabe foi banido devido 
a alguma animosidade pessoal, já que era de convívio difícil e de gênio exaltado. Sua 
arquitetura neocolonial era esplendorosa cheias de invenções e de descobertas na 
volumetria e na ornamentação das construções. Dele ainda estão conservadas várias 
obras significativas, como as do velho Caminho do Mar, levantadas no mesmo ano da 
Semana (LEMOS, 2004, p. 236). 

 

O “mistério” é que a Semana ocorreu em um contexto de valorização da arquitetura colonial luso 

brasileira, à qual se filiou, como atestam os projetos expostos.  

Em Arquitetura Contemporânea no Brasil, de Yves Bruand (1997), toda a produção arquitetônica 

do final do século XIX e primeiras décadas do século XX é reunida em um capítulo denominado: “De 

um ecletismo sem originalidade à afirmação internacional da nova arquitetura brasileira” 

(BRUAND,1997, p. 05). Inserido neste capítulo, Dubugras é lembrado por uma amostragem de seus 

projetos de cunho Art Nouveau e neocolonial. Enquanto os projetos Art Nouveau são evidenciados pela 

originalidade compositiva, os de caráter neocolonial são criticadas por seu formalismo. Nelas, o autor 

aponta que os últimos representaram “um retrocesso patente por parte de quem, já em 1908, tinha 

preconizado novos caminhos” (BRUAND, 1997, p. 54). Os “novos caminhos” indicados por Bruand 

(1997) fazem alusão ao projeto da Estação Ferroviária de Mairinque. Caracterizado como um projeto 

muito feliz na carreira do arquiteto, o autor entende que o edifício “[...] irrompe a originalidade das 

concepções de Dubugras, muito mais avançadas do que as de seus colegas, tanto do ponto de vista 

técnico, quanto estético. [...]” (BRUAND, 1997, p. 49).  Discorrendo sobre as qualidades do projetista 

e da edificação, escreve: 
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Mas Dubugras não era apenas um engenheiro competente, era também um arquiteto 
que jamais esquecia as preocupações estéticas; sob esse ponto de vista, dedicou-se a 
uma verdadeira reabilitação do concreto armado, até então desprezado e 
cuidadosamente dissimulado quando empregado. [...] pressentia-se o caminho que 
mais tarde tomaria a arquitetura brasileira. Era cedo demais, porém, para que esse 
caminho fosse trilhado firmemente e o próprio Dubugras logo o abandonou [...] 
(BRUAND, 1997, p. 49). 

 

Carlos Lemos, em Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em 

São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café (1989), diverge da posição exposta por Bruand 

(1997) no que diz respeito à avaliação do conjunto da obra de Dubugras. Traçando uma série de elogios 

ao arquiteto e suas composições, assinala que “seu talento era enorme e chegamos mesmo a acreditar 

que foi o maior arquiteto que já passou por esta cidade de São Paulo até hoje [...]” (LEMOS, 1989, p. 

143). Na leitura do autor, a Estação de Mairinque ganha proeminência por sua vinculação à arquitetura 

moderna7 e por seu agenciamento estrutural:  

 

 Ali, foi pela primeira vez, cremos que no Brasil, empregado o concreto armado 
racionalmente calculado dentro de toda sua potencialidade estrutural, ficando à vista 
todas as nervuras ao longo das linhas de influência de modo precursor, antecedendo 
o Nervi do terminal de Roma em quase cinquenta anos (LEMOS, 1989, p. 142-143). 

 

Construindo uma perspectiva historiográfica do estabelecimento das bases do modernismo no 

Brasil nas primeiras décadas do século XX, Hugo Segawa8 na obra Arquiteturas do Brasil 1900-1990 

(2014), defende que “os mais surpreendentes escritos impregnados de uma precoce modernidade foram 

feitos a respeito da obra do arquiteto Victor Dubugras” (SEGAWA, 2014, p. 33), distinguindo a 

antecipação projetual e construtiva da Estação de Mairinque e qualificando o prédio como uma 

experiência singular em sua carreira, que prosseguiu “[...] sem repetir o radicalismo construtivo 

                                                
7 Lemos (2005) volta a indicar a Estação de Mairinque como a primeira obra de arquitetura moderna do Brasil em 
seu discurso de abertura do III Seminário Docomomo Estado de São Paulo, ocorrido em agosto de 2005, na cidade 
de São Paulo. 
8 Arquiteto, pesquisador e professor de História da Arquitetura na FAU/USP, realizou diversos estudos 
relacionados à história da arquitetura brasileira e da América Latina. 
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experimentado [...] mas continuou como um arquiteto atento ao ambiente internacional e local” 

(SEGAWA, 2014, p. 35). 

No entanto é, sobretudo, em trabalhos focados no estuda da arquitetura de Dubugras que a Estação 

de Mairinque recebe uma apreciação mais abrangente. Entre eles se situam as pesquisas realizadas por 

Benedito Lima de Toledo9 (1985) e Nestor Goulart Reis Filho10 (1997, 2005). Os dois autores realizaram 

estudos primorosos do conjunto da obra de Dubugras, com o intuito de demonstrar a constituição de 

uma modernidade precoce, pontuando, em determinado projetos, elementos que eludem procedimentos 

que seriam empregados nas décadas seguintes.  

Toledo (1985), em sua tese de livre docência da FAU-USP, Victor Dubugras e as atitudes de 

renovação em seu tempo, realiza, cronologicamente, uma avaliação da arquitetura de Dubugras por meio 

de descrições criteriosas e levantamentos sucintos. As análises convergem em apontamentos acerca da 

desenvoltura projetual e evolução estética do arquiteto, avaliando que, embora suas concepções possuam 

orientações formais e construtivas heterogêneas, a postura que perpassa seu conjunto de projetos 

apresenta uma coerência interna, principalmente no que se refere à exploração das técnicas construtivas. 

Ao abordar a Estação de Mairinque, além de distinguir seu caráter moderno, assinala algumas 

especificidades do projeto: as características plásticas, as inovações técnicas no uso de materiais locais 

e a sintonia com o Art Nouveau europeu. O autor conclui que “a sua estação de Mayrink poderia figurar 

hoje ao lado de qualquer construção modernista” (TOLEDO, 1985, vol. 3, p. 84).  

Em Racionalismo e Proto-Modernismo na obra de Victor Dubugras, Reis Filho (1997) perfilha 

a mesma periodização de Toledo (1985). O autor analisa obras de Dubugras e investiga em suas 

concepções, questões construtivas e delineamentos que define como protomodernos11. A Estação, nessa 

                                                
9 Arquiteto, historiador e pesquisador da arquitetura brasileira, com estudos sobrea formação e desenvolvimento 
urbano e da arquitetura da cidade de São Paulo. É Professor titular de História da Arquitetura na FAU/USP. 
Elaborou, em sua tese de livre docência, o primeiro estudo focado na arquitetura de Victor Dubugras. 
10 Arquiteto, sociólogo e pesquisador, é professor catedrático da FAU/USP. Pesquisa urbanismo e arquitetura dos 
séculos XIX e XX e temas ligados a patrimônio brasileiro. Escreveu duas obras sobre a arquitetura de Dubugras, 
sob o enfoque da construção de uma racionalidade construtiva.  
11 O termo protomodernismo é definido pelo autor como: “Não é ainda o Modernismo, mas é o processo de sua 
formação no quadro da cultura local” (REIS FILHO, 1997, p.34).  
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perspectiva, é mais bem distinguida por suas características modernas que por suas especificidades Art 

Nouveau ou sua relação com o contexto ferroviário.  Para o autor: “[...] o projeto é plasticamente e 

tecnicamente mais moderno do que muitos dos projetos realizados por arquitetos modernistas, ao longo 

de suas carreiras [...]” (REIS FILHO,1997, p. 66). Reis Filho (1997) nota sobre Dubugras: 

“Paradoxalmente, nos anos 30 a 60, período de ascensão dos modernistas, quando o uso do concreto 

ganhou importância, sua arquitetura foi esquecida pela crítica e pela história oficial” (REIS FILHO, 

1997, p.27). O trabalho Victor Dubugras: Precursor da arquitetura moderna na América Latina (2005) 

surge, nesse contexto, como uma continuidade das pesquisas sobre as tendências, que define como 

racionalistas, da arquitetura de Dubugras e sua condição de precursora frente ao desenvolvimento da 

arquitetura moderna brasileira.  

 

Entre 1906 e 1918 Dubugras se tornou conhecido pelo uso precoce de soluções 
construtivas e plásticas, que mais tarde se tornariam comuns na arquitetura do 
Movimento Moderno.  
[...]. O arquiteto revelava preocupações de caráter moderno no uso dos materiais e das 
técnicas, como na linguagem despojada e simplificada, que seria uma das 
características do Modernismo. [...] 
O primeiro projeto com esse caráter, o mais conhecido, é o da Estação Ferroviária de 
Mairinque, de 1906, construído em cimento e ferro. [...] (REIS FILHO, 2005, p. 29). 

 

Assim, verifica-se nas narrativas historiográficas um forte atrelamento da Estação Ferroviária 

de Mairinque ao arrojo de sua materialidade e à antecipação de certos procedimentos arquitetônicos, 

que ganham maior peso de análise quando vinculada ao Movimento Moderno. De fato, é comum a 

Amaral (1975), Lemos (1989, 2004), Bruand (1997) e Segawa (2014) a noção da Estação Ferroviária 

de Mairinque como um momento ímpar na carreira de Dubugras12 e como uma obra relativamente 

isolada no contexto histórico em que foi concebida. Já em Toledo (1985) e Reis Filho (1997, 2005), por 

haver um enfoque no repertório projetual de Dubugras, são propostas leituras mais complexas, 

                                                
12 A separação, entretanto, não significa a falta de valorização da produção de Dubugras, visto que há uma a 
unanimidade entre os referidos autores quanto à excepcional qualidade dos projetos do arquiteto e sua relevância 
no contexto da arquitetura brasileira. 
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reconhecendo que a Estação, apesar de seu grande experimentalismo, mantém a coerência construtiva e 

formal que Dubugras exibe ao longo de sua atuação profissional. 

Contudo, ainda que o profissional e a obra sejam notabilizados por seus atributos técnicos e 

estéticos, não houve análises aprofundadas acerca do processo de elaboração e da trajetória do projeto 

da Estação. Considerando suas dimensões históricas e simbólicas – como estação de trem, expressão do 

moderno e do Art Nouveau e os procedimentos de elaboração e revisão próprios do campo arquitetônico 

– observa-se que existem possibilidades promissoras de leitura e análise da Estação. Como coloca Curtis 

(2008, p. 12) “a história envolve uma constante reinterpretação, bem como a apresentação de novos 

fatos, e mesmo as edificações, as personalidades e os eventos que em determinado momento pareciam 

ter certo tipo de status imutável devem ser reexaminados e reconsiderados”. 

É na busca de explorar novas leituras do projeto que este trabalho se coloca. 
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1.2.  TRAJETÓRIA 

Nascido na cidade de Sarthe, na França, Victor Dubugras 

(1868-1933) mudou-se ainda criança com sua família para Buenos 

Aires (MOTTA,1957), na Argentina e lá obteve sua formação 

profissional em arquitetura e iniciou sua carreira profissional no 

escritório do arquiteto italiano Francisco Tamburini, onde trabalhou 

entre os anos de 1883 a 1891.  

Para Toledo (1985), a influência de Tamburini e do 

Romantismo em voga na arquitetura da época foram condicionantes 

significativas no aperfeiçoamento projetual de Dubugras. A retomada 

do medievalismo foi considerada na época como uma ruptura com as 

correntes classicizantes e como uma fonte de renovação – conceito 

este que seria cultivado da arquitetura de Dubugras. 

 

A formação de Dubugras deu-se, portanto, em pleno período do Romantismo, o que 
significa que embora trabalhado com um disciplinado arquiteto que revelava o 
domínio dos princípios acadêmicos em obras de grande vulto, Dubugras assistia a 
uma efervescência estilística (TOLEDO, 1985, vol.1, p. 28). 

   

Em 1891, após a morte de Tamburini, Dubugras instalou-se na cidade de São Paulo e iniciou sua 

carreira no país, contribuindo, inicialmente, com Ramos de Azevedo na Carteira Hipotecária do Banco 

da União. Em 1894, foi convidado a integrar o corpo docente da recém-inaugurada Escola Politécnica 

de São Paulo como professor de desenho para arquitetura, desenho de aquarela e perspectiva (TOLEDO, 

1985).  

Figura 1: Victor Dubugras 
Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU/USP. 
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Por volta de 1895, começou a trabalhar na Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 

dentro da Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo (SOP)13, onde elaborou até 1897, 

vários projetos municipais como escolas primárias, cadeias e câmaras municipais.  

Em 1896, Dubugras consolidou-se em seu escritório próprio, desenvolvendo, a partir de então, 

diversos projetos particulares, dos quais se destacam numerosos projetos residenciais na cidade de São 

Paulo, construídos em localidades valorizadas como a Avenida Paulista, Vila Buarque e Higienópolis.  

 

[...] sempre inovador, como arquiteto independente esteve limitado quase 
inteiramente às obras particulares, sobretudo às residenciais, as quais revelava uma 
objetividade e uma racionalidade construtiva, o que o distanciavam dos padrões 
acadêmicos, de formalismo e monumentalidade. [...] (REIS FILHO, 1997, p. 28). 

 

Na virada do século, em três ocasiões distintas teve seu trabalho reconhecido em premiações: em 

1901 recebeu a medalha de prata na Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro; em 1902 

conquistou novamente uma medalha de prata, desta vez na Exposição Municipal de São Paulo; e em 

1904 lhe foi concedida a medalha de prata na Exposição de St. Louis, nos EUA (FICHER, 2005). 

Em 1905, enquanto ainda professor da Politécnica, organizou uma exposição de seus projetos e 

registros de edificações construídas. Em uma matéria redigida no mesmo ano para a Revista 

Polytechnica, o conjunto do material apresentado foi elogiado por sua inovação e imaginação projetual. 

 
Sobretudo nos surpreendeu agradavelmente a coragem do arquiteto em expor 
trabalhos que fogem completamente ás formas banais, manifestando uma tendência 
bem acentuada para um novo método de construção, ainda pouco estudado. E que o 
artista sendo, antes de tudo, um moço de uma imaginação ardente, a quem as 
acanhadas regras do classicismo seriam um cilicio, preferiu um gênero de construção 
mais livre, em que pudesse dar expansão franca ás suas ideias independentes. E. 
aproveitando do Românico Francês as formas mais lógicas, e do Gótico o que tem de 
mais poético, procurou modificá-las, á feição da arte nova, dando-lhes um cunho 

                                                
13 Em 1889 a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas criou a Superintendência de Obras Públicas 
(Decreto nº6, de 27 de dezembro de 1889) em substituição à Repartição de Obras Públicas. Em 1901, ela foi 
estruturada em 2 seções: a de Arquitetura e a de Estradas e Pontes. Em 1907, a Superintendência passou a ser 
denominada como Diretoria de Obras Públicas (DOP). 
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próprio e individual. Mas chamou, pela novidade de suas concepções, toda a 
responsabilidade sobre si; apresentou-se isolado no campo da batalha, afrontando 
desterneroso a crítica popular. Contudo, apresentou também alguns trabalhos de puro 
estilo gótico, românico ou renascença. (S., 1905, p. 155). 

 

Nesse período, enquanto realizava projetos particulares, elaborou também alguns projetos 

públicos como o da Faculdade de Medicina da Bahia (1906) e participou de alguns concursos de 

arquitetura, entre os quais para o Palácio Municipal da Prefeitura de Santos (1903), Palácio Legislativo 

de Montevidéu (1904) e Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1904). 

No final de 1920, aposentou-se como professor e transferiu sua residência para o Rio de Janeiro14, 

onde realizou alguns projetos até 1933, ano de seu falecimento.  

Na ocasião de seu falecimento, José Maria Silva Neves15 (1933) homenageou a precocidade das 

soluções incorporadas em sua arquitetura, realçando a Estação Ferroviária de Mairinque: 

 
[...] Dubugras com seu talento conseguiu produzir interessantes composições muitas 
das quais construiu nesta Capital.  
Nessas construções revelou-se um perfeito precursor do atual modernismo. São 
atestados flagrantes disso, o jogo simples e proporcionados nas massas, a sua 
sobriedade de ornamentação e o emprego dos grandes vãos envidraçados.  
Gomo todos os precursores causou espanto e provocou criticas. A sua estação de 
Mayrink poderia figurar hoje ao lado de qualquer construção modernista. [...]. 
É que o mestre estava muitos anos adiantado na marcha arquitetônica da época. Esse 
seu projeto faria hoje a admiração dos atuais modernistas.  
[...]. 
Preocupado em realizar seus sonhos de arte, muitas vezes fez demolir à sua própria 
custa parte do edifício que estava construindo por achar que não correspondia ao que 
havia sonhado. Isso ocorreu para que fosse algumas vezes mal compreendido e que 

                                                
14 Durante sua mudança para o Rio de Janeiro, Dubugras perdeu uma série de seus desenhos de projeto, que nunca 
viriam a ser recuperados (REIS FILHO, 1997). Vale apontar que sua transferência profissional coincide com a 
gradual decadência do governo de Washington Luiz, um de seus clientes de maior vulto durante a década de 1920. 
15 Engenheiro-arquiteto, obteve sua formação profissional na Escola Politécnica de São Paulo durante os anos de 
1917 e 1922 (época na qual Dubugras era professor da Escola). Ingressou em 1931 na Diretoria de Obras Públicas 
(DOP) e foi responsável por diversos projetos de grupos escolares na cidade de São Paulo, onde destacam-se: 
Grupo Escolar São Paulo, Prudente de Morais, Bosque da Saúde e Osasco (FICHER, 2005). Foi professor da 
Politécnica entre os anos de 1942 a 1966. 
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não conseguisse materialmente a recompensa da sua vida de trabalho, honestidade 
profissional e arte (NEVES, 1933, p. 320). 

 

No jornal “A Gazeta”, em nota sem indicação de autoria que também trata do seu falecimento, foi 

ressaltada a contribuição de Dubugras na construção da cidade de São Paulo e foram enaltecidas as 

características plásticas das construções que projetou: 

 

O extinto, grandemente relacionado em nossos meios sociais, foi um dos primeiros 
arquitetos que transformaram São Paulo na cidade-maravilha que é hoje. Figura de 
grande relevo nos meios artísticos da Paulicéia, o extinto foi um dos propulsores da 
arquitetura colonial nesta Capital, impondo-se à admiração dos seus colegas, pela 
feitura dos seus desenhos e pelas linhas severas e artísticas dos prédios que levantou 
na cidade. Era professor aposentado da Escola Polytechnica onde, durante 32 anos, 
lecionou as matérias de sua competência e onde deixou largas recordações 
(FALECIMENTOS, 1933, p. 05). 

 

Ao longo de sua trajetória profissional no Brasil, dois aspectos chamam atenção na produção de 

Dubugras. Um deles diz respeito à diversidade de encomendas, vindas de clientes particulares, empresas 

e do setor público, incluindo projetos para moradias populares, monumentos, palacetes, igrejas, estação 

ferroviária e edifícios públicos. O segundo refere-se à variedade de linguagens com as quais trabalhou, 

que incluem praticamente todos as tendências que se sucedem na arquitetura do Ocidente durante as 

últimas décadas do século XIX e primeiras do XX, transitando pelo repertório Neogótico, Art Nouveau, 

Neocolonial e Moderno.  

Em sua produção, o arquiteto revelou uma inegável inquietação e sensibilidade frente às variadas 

tendências arquitetônicas de seu tempo, lançando-se à utilização de diferentes orientações estilísticas, 

técnicas e materiais. “Uma das características de suas obras é exatamente a intensa exploração das 

possibilidades de volumetria, abertas pelas novas formas de implantação dos edifícios no terreno e pelas 

novas técnicas construtivas” (REIS FILHO, 1997, p. 62). Rita Fantini de Lima (2004) observa que o 

fato de não haver uma linguagem hegemônica na produção de Dubugras evidencia seu esforço 

experimental e revela a complexidade da arquitetura do período. 
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Reis Filho (2005) salienta a importância do contexto histórico na elaboração da arquitetura de 

Dubugras, uma vez que nessa época a população urbana paulistana era composta em grande parte por 

imigrantes que influenciavam o meio e a arquitetura local. Toledo (1985) também evidencia este 

aspecto: “São Paulo conhecia um surto de construção onde se destacavam profissionais estrangeiros de 

diferentes nacionalidades, cujo trabalho frequentemente revelava, em componentes formais, seu país de 

origem” (TOLEDO, 1985, vol.1, p. 42).  

 

Dubugras não optou por um “vocabulário” restrito. Não há fórmulas nem soluções 
prontas ou repetidas à exaustão; tampouco há uma marca que atravesse a sua carreira. 
Se alguma constante é verificável, esta é a busca incessante por inovações. Cada 
projeto consiste numa pesquisa específica que engloba as técnicas, as formas e a 
sensibilidade do arquiteto no momento da criação (MIYOSHI, 2009, p. 91). 

 

Diversas obras concebidas por Dubugras durante o decênio de 1890 revelam uma expressiva 

incorporação de características neogóticas. Deste referencial destacam-se os edifícios públicos 

elaborados na SOP, como as câmaras e cadeias e os grupos escolares. Construídas nos primeiros anos 

da República, as edificações projetadas pela SOP faziam parte de uma iniciativa governamental de 

melhoramentos urbanos na capital e no interior do estado. São apontados como de autoria de Dubugras 

os grupos escolares de Botucatu (1895), Piracicaba (1895), Espírito Santo do Pinhal (1895), Itapira 

(1896), São Manoel do Paraíso (1896), Mogi Mirim (1897), estudos para os prédios de Taubaté (1895) 

e Amparo (1897); e os fóruns e cadeias de São Carlos (1896), Araras (1896), Franca (1896), Avaré 

(1896), Santa Bárbara d’Oeste (1896) e Santa Cruz do Rio Pardo (1896). Uma série de outras edificações 

desse gênero pode ter sido concebidas por Dubugras, porém, não há documentação que atestem a 

autoria. São elas: grupos escolares de Araraquara e Jaboticabal, e câmaras e cadeias de Piracaia, São 

José do Rio Pardo, Itu, Agudos, Capivari, Ituverava. (TOLEDO, 1985). 

O tratamento volumétrico proposto por Dubugras distinguia-se dos projetos dos demais arquitetos 

atuantes em São Paulo no período. Reis Filho (1997) aponta que os projetos do arquiteto evidenciavam 

suas preocupações formais na resolução das edificações ao realçar a volumetria, utilizando de poucos 

elementos de ornamentação e sempre os integrando à construção.  
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No projeto de seus colegas, o neogótico era resolvido quase sempre como se fosse 
apenas um novo repertório de estilos decorativos. Para Dubugras, seguindo os 
preceitos do francês Viollet-le-Duc, as soluções tinham caráter evidentemente 
construtivo (REIS FILHO, 2005, p. 19).  

 

As edificações elaboradas por Dubugras nesta linguagem exibiam os processos construtivos 

através de fachadas geralmente de tijolos aparentes e sem revestimento, de volumetrias simples que nem 

sempre prezavam pela simetria. Os programas pré-estabelecidos pela SOP foram dispostos pelo 

arquiteto com o intuito de aproveitar integralmente os espaços edificados (TOLEDO, 1985), posto que 

as tipologias se organizavam, sempre que possível, ao redor de uma única circulação estruturadora. 

Através das linhas criadas eram enfatizados alguns elementos da composição, tais como telhados, 

frontões e envazaduras. “Com os poucos elementos sobre os quais podia interferir, estabelecia um 

esquema arquitetônico claro e elegante” (REIS FILHO, 1997, p. 40).   

O projeto para o grupo escola de Botucatu (1895), por exemplo, revela uma série de adoções 

neogóticas, visto que a edificação foi marcada pela presença de um desenho de rosácea e, enquanto as 

janelas acima das entradas foram terminadas em arcos ogivais, as aberturas centrais foram arrematadas 

em arcos abatidos (denotando uma certa aproximação com o estilo neorromânico). As coberturas 

íngremes com uma série de mansardas demarcadas por pináculos e os frontões triangulares, também 

coroados por pináculos, reforçam a verticalidade da edificação (CORRÊA et al., 1991). Os grupos 

escolares de Piracicaba (1895), Espírito Santo do Pinhal (1895) e Itapira (1896) expõem grandes 

similaridades de tratamento com o prédio de Botucatu: entradas nas extremidades do volume, coberturas 

sem beiral e de várias águas, frontões triangulares arrematados por pináculos e uma organização 

volumétrica simples, com avanços e recuos (em Itapira, devido a locação do grupo em um lote de 

esquina, Dubugras tirou proveito da disposição, através de uma fachada com corte em bisel de 

tratamento diferenciado).  
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 Figura 2: Perspectiva de Dubugras para o grupo escolar de Botucatu 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 



Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto 
 

	  46 

 

Figura 3: Grupo Escolar de Piracicaba (1895). 
Fonte: CORRÊA et al., (1991, p. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Grupo Escolar de Espírito Santo do Pinhal 
(1895). 

Fonte: CORRÊA et al., (1991, p. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Grupo Escolar de Itapira (1896). 
Fonte: CORRÊA et al., (1991, p. 34). 
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Da mesma forma que nos grupos escolares, as construções de câmaras e cadeias concebidas 

pelo arquiteto definem-se pela utilização de técnicas construtivas simples (consolidadas na alvenaria de 

tijolos no corpo do edifício e no embasamento em pedras, em alguns casos) e pelo emprego de poucos 

ornatos de inspirações medievais. A hierarquia das funções também influenciava a concepção das 

fachadas, pois enquanto no pavimento térreo as feições propostas eram mais simplificadas, no 

pavimento superior o repertório formal era mais apurado, com a presença de balcões e vãos mais 

rebuscados e verticalizados. As entradas principais eram comumente marcadas por alpendres 

arrematados em arcos (REIS FILHO, 1997) – como em São Carlos, Araras e Avaré – e os vãos das 

janelas demarcavam um ritmo à composição, com aberturas amplas no pavimento superior e 

subdivididas no pavimento térreo. Porém, nestas edificações,  

 

Há sem dúvida elementos de inspiração gótica, como janelas com ogivas. Mas há 
numerosas janelas, grandes e pequenas, arrematadas com arcos plenos ou abatidos, 
sem maiores preocupações com a questão estilística [...]. Nesse sentido, o arquiteto 
estava mais próximo de uma solução neorromânica do que neogótica (REIS FILHO, 
1997, p. 40-41). 

 

Em encomendas vinculadas a essa tipologia, o arquiteto também demonstrou uma aproximação 

com o Arts and Crafts16 através da incorporação de questões de materialidade e de experimentação nos 

                                                
16 Tendo suas origens na Inglaterra e liderado pelo artista, artesão e escritor William Morris (1834-1896) durante 
o século XIX, o Arts and Crafts teve ampla inspiração nos escritos de John Ruskin (1819-1900) e no arquiteto 
Augustus Pugin (1812-1852). Seus teóricos apontavam que a reforma das artes em função da atividade industrial 
capitalista seria responsável pela alienação do artesão em relação ao trabalho. Ruskin e Morris se contrapunham 
aos estilos vinculados à linguagem clássica, promovendo e defendendo a retomada do estilo gótico e uso de 
motivos com temas medievais ou buscados na natureza. Na arquitetura, os mesmos preceitos da produção artesanal 
deveriam ser tomados como base: a utilização de métodos e materiais tradicionais deveria ser empreendida em 
uma tentativa de unir a construção com o seu entorno e a cultura local. A fabricação deveria ser efetivada 
utilizando-se de materiais locais, levando em conta métodos tradicionais de construção. A casa, seu interior e os 
jardins externos deveriam ser parte de uma unidade, fluida, onde os limites entre ambos seriam suavizados. 
Diversos críticos e estudiosos como Argan (1988), Barilli (1991), Pevsner (1979) e Curtis (2008) apontam que o 
Arts and Crafts serviu como uma das inspirações no surgimento do Art Nouveau: “Em outras palavras, eles 
iniciaram o processo de extrair de formas naturais os motivos lineares e fluidos e as formas vegetais, prática que 
seria levada às últimas consequências pelos artistas do Art Nouveau” (BARILLI, 1991, p.17). 
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processos construtivos. Em Santa Bárbara (1896), a edificação de câmara e cadeia utilizou alvenaria de 

tijolos aparentes e perfilha um repertório de linhas mais austeras do que as outras construções do gênero. 

No arremate dos arcos, os tijolos foram assentados verticalmente e uma série de arremates brancos nas 

extremidades enfatizavam elementos construtivos (janelas, entradas, calhas e limites do telhado e das 

chaminés). 

 

Esse exemplo certamente não pode ser enquadrado como neogótico, nem como 
neorromânico. Em sua combinação de modéstia, austeridade e elegância, lembra a 
arquitetura H. P. Berlarge na Holanda, que nessa época realizava o projeto da bolsa 
de Amsterdam (REIS FILHO, 1997, p. 41). 

 

Sua residência, construída em São Paulo na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, entre 1896 e 

1897 (ocasião em que ainda desenvolvia projetos para a SOP), foi classificada pelo próprio arquiteto 

como um cottage (REIS FILHO, 1997). Foi construída em alvenaria de tijolos aparentes, com detalhes 

neogóticos em sua fachada. “Lembra muito a Red House, a residência de William Morris, com os tijolos 

aparentes, a grande chaminé e as janelas com arcos abatidos colocados livremente” (JANJULIO, 2009, 

p. 173). Neste projeto, é possível apontar algumas similaridades com o partido adotado para a câmara e 

cadeia de Santa Bárbara, como as chaminés salientes e verticalizadas, os beirais proeminentes, os 

arremates das janelas, os tijolos aparentes e a volumetria regular. Porém, na residência do arquiteto os 

telhados ganham beirais mais amplos e a entrada principal é complementada por uma refinada escada 

de madeira justaposta à edificação. 

 

Victor Dubugras recria, em seu pequeno cottage em São Paulo, a marcante realização 
de Philip Webb e William Morris, a Red House. Fundamental seria a utilização da 
técnica do tijolo aparente – que seria para sempre assimilada pela arquitetura brasileira 
– e também a concepção geral do projeto: uma casa para ser olhada por vários ângulos, 
todos diferentes. Uma liberdade no projetar, equilibrada pelo ar austero. E uma 
simplicidade desconcertante. Provavelmente, não era a casa que se esperava que um 
arquiteto construísse para si em 1896, no Brasil (JANJULIO, 2009, p. 351). 
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A passagem de Dubugras pela SOP foi de grande importância para a consolidação de sua trajetória 

profissional e seu perfil profissional marcado pela experimentação. Conforme Toledo, “se o 

medievalismo representou uma ruptura com o receituário de formas impostas pelo academismo, para 

Dubugras foi por certo, um dos caminhos que o terá levado à arte nova” (TOLEDO, 1985, vol.1, p. 108). 
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Figura 6: Câmara e Cadeia de Santa Bárbara d'Oeste  
(1896). 

Fonte: REIS FILHO (1997, p. 133). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Câmara e Cadeia de Santa Bárbara d'Oeste  
(1896). 

Fonte: FICHER (2005, p. 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Residência de Victor Dubugras na Alameda 
Joaquim Eugênio de Lima (1897). 
Fonte: REIS FILHO (2005, p. 21). 
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Durante as primeiras décadas do XX, a arquitetura de Dubugras começou a revelar uma gradual 

aproximação com o Art Nouveau por meio de uma expressiva produção projetos residenciais para a 

burguesia paulistana. Esta fase de sua produção, por merecer neste trabalho um tratamento mais 

aprofundado, será tratada em um item específico, a seguir. 

Seguindo um movimento verificado em vários países da América, por volta de 1914 Dubugras 

aproximou-se do estilo neocolonial17, em um momento no qual ainda é possível localizar em seus 

projetos algumas soluções que remetem ao Art Nouveau. Sua leitura do neocolonial, assim como na 

incorporação dos estilos neogótico e Art Nouveau, tomou um caráter muito particular. Em sua 

assimilação do neocolonial, o arquiteto não buscava reproduzir o repertório formal da arquitetura do 

período colonial – como fazia o engenheiro Ricardo Severo18 – e sim realizar novas pesquisas formais, 

volumétricas e construtivas congregando certos elementos característicos do estilo. Sua linguagem 

desenvolveu-se, de acordo com Lemos (1993, p. 94), “quase um todo inventado ou reinterpretado” e se 

qualificava mais como uma “expressão libertária”. Por meio de reconsiderações construtivas, voltou a 

aplicar em seus projetos uma maior simplicidade material, retomando as paredes de alvenaria de tijolos 

aparentes, – características de seus projetos do final do século XIX – incorporando técnicas com pedra 

e afastando-se dos perfis metálicos que eram amplamente utilizados em sua fase Art Nouveau.  

Conforme Bruand (1997), a arquitetura de Dubugras nesse período 

                                                
17 O ano de 1914 é considerado, por diversos estudiosos como Segawa (2014), Bruand (1997) e Lemos (1989), 
como a data inaugural de um estilo que se fundamentava na valorização e requalificação da arquitetura tradicional 
brasileira: o neocolonial. O estilo difundiu-se pelo país como uma manifestação da nacionalidade, exaltando o 
valor simbólico da arquitetura produzida pelos lusos na época da colonização e resgatando o ideário romântico de 
uma obra produzida integralmente no contexto nacional. Tendo como figura principal o engenheiro português 
Ricardo Severo, o neocolonial também pode ser visto “[...] como uma das facetas do processo de descolamento 
da cultura brasileira da matriz intelectual europeia, cujas manifestações mais divulgadas ocorrem a partir da 
Semana de 22” (KESSEL, 2011, p. 67). 
18 Arquiteto, arqueólogo e engenheiro, Ricardo Severo obteve sua formação profissional em Portugal. Em 1908, 
transfere sua residência para a cidade de São Paulo, onde rapidamente começa a trabalhar com Ramos de Azevedo 
em seu Escritório Técnico. Atuante no meio literário, em 1914 profere uma conferência na Sociedade de Cultura 
Artística, denominada “A Arte Tradicional no Brasil” onde “enfatiza a contribuição portuguesa à arquitetura 
brasileira [...]. Falou da nossa arquitetura colonial e abordou a problemática dos variados programas” (LEMOS, 
1989, p. 161). Seus projetos de maior relevância, são os projetos para a residência do banqueiro Numa de Oliveira 
(1917) e o projeto de sua própria residência (1924). 
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[...] retomou alguns elementos clássicos da arquitetura luso-brasileira (varandas, 
balcões, telhados planos de telhas-canal com largos beirais, lintéis das janelas, 
frontões com pináculos tomados de empréstimo à arquitetura religiosa e não à civil), 
mas sem pretender utilizá-los de modo arqueologicamente correto: a tudo isso junta 
outras formas que já vinha utilizando anteriormente com frequência (arcos plenos de 
coloração romana, curvas dos degraus da escada ou das muretas das varandas que 
lembram o art nouveau); finalmente e acima de tudo, usava pedra bruta muito escura 
disposta de modo irregular, o que dava a seus edifícios um aspecto bruto e pesado, em 
violento contraste com a cor clara do reboco empregado sistematicamente na 
arquitetura portuguesa (BRUAND, 1997, p. 53). 

 

Suas primeiras obras de inspiração neocolonial foram os projetos para as residências de Névio 

Barbosa, em 1914, na cidade de São Paulo, e as residências de Saturnino de Brito, Miguel Presgrave e 

Luiz Franco do Amaral, de 1915, na cidade de Santos19.  Enquanto a residência de Barbosa fazia uso da 

alvenaria de tijolos aparentes20 em uma composição muito austera e despida de ornamentos, que possuía 

como diferencial um telhado com largos beiras e um conjunto de janelas basculantes no vértice do 

pavimento superior da construção; nas residências em Santos, nos projetos de Amaral e Presgrave (1915) 

observou-se algumas características de gosto colonial atreladas a elementos Art Nouveau (REIS FILHO, 

2005), e para a residência para Saturnino de Brito foram empregadas paredes de pedras aparentes e um 

telhado de quatro águas com telhas capa e canal e beirais pronunciados com o madeiramento aparente.  

 

 

                                                
19 O projeto para essas residências é quase paralelo aos pronunciamentos de Severo acerca do neocolonial, o que 
para Lemos (1989) indica um certo pioneirismo de Dubugras na introdução do estilo nas construções brasileiras. 
É importante ressaltar que embora o estilo propagasse uma formulação arquitetônica genuinamente brasileira, teve 
forte influência estrangeira em sua introdução, visto que “[...] Dubugras também era estrangeiro, como Ricardo 
Severo. O neocolonial desde o seu início foi praticado por gente de fora [...]” (LEMOS, 1989, p. 170). 
20 A adoção da alvenaria de tijolos aparentes era usual no processo projetual de Dubugras, que a articulou com 
formas e elementos buscados na arquitetura do período colonial. 
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Figura 9: Residência de Névio Barbosa (1914). 
Fonte: REIS FILHO (1997, p. 184). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Residência de Luiz Franco do 
Amaral (1915). 

Fonte: REIS FILHO (1997, p. 187). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Residência de Saturnino de Brito 
(1915). 

Fonte: REIS FILHO (1997, p. 76). 
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Uma série de características presentes nesses projetos iniciais se configuraram como elementos 

recorrentes em suas obras posteriores, sendo observados em várias residências que Dubugras concebeu 

na cidade de São Paulo, tais como as para a Baronesa de Arari (1916), Adalberto Alves (1917), Eugênio 

Gomes Duval (1918), Ruggieiro Fioravanti (1919), Davi Ribeiro (1920) e Heitor Ferreira de Carvalho 

(1920). Em todos os projetos foi adotada alvenaria de tijolos aparentes e embasamento de pedras. As 

volumetrias assimétricas e assobradadas – que em algumas construções, como na moradia da Baronesa 

de Arari, estabeleciam volumetrias mais complexas – eram combinadas com alpendres em arco pleno e 

balcões com peitoris de elementos cerâmicos ou granito 21 . Os telhados adotavam, geralmente, as 

mesmas soluções presentes na residência de Saturnino de Brito, contudo, sobre as coberturas, o arquiteto 

incluía ornatos e pináculos pintados em cores claras e de forma simplificada, “postos como a relembrar 

o que poderia esquecer à vista de tudo mais: o estilo era neocolonial” (REIS FILHO, 2005, p. 82). 

Ressalva-se que a utilização da linguagem neocolonial em seus projetos residenciais foi objeto de 

críticas no período por parte do estudioso José Marianno Filho22. Em um artigo, de 16 de setembro de 

1925, para o periódico carioca “O Jornal”, Marianno considera que, embora Dubugras tenha se 

apropriado de alguns elementos do vocabulário colonial, suas obras não tinham compromisso de 

fidelidade com características essenciais da arquitetura tradicional brasileira.  

 

É bem de ver que o Sr. Dubugras não sente a nossa casa como nós outros brasileiros 
a sentimos. Ele apenas a aceita como uma espécie de partido artístico propício ao 
desenvolvimento decorativo dos motivos que estudou. Daí a profunda discordância 
entre sua arquitetura, chamada “brasileira”, e aquela que de fato se inspira na arte 
tradicional do país.  
A casa brasileira é, em geral (excetuadas algumas raras construções urbanas do século 
XVIII) extremamente simples e discreta na sua fisionomia exterior. Enquanto outras 
arquiteturas se fazem caracterizar por excessiva preocupação decorativa das fachadas 
(Manuelino, Gótico, Renascimento florentino, etc.) nós outros mantivemos uma linha 
de severa distinção nas fachadas de nossas casas. [...]  

                                                
21 As janelas, que nesta fase incorporavam uma folha de fechamento com veneziana, revelavam uma grande 
coerência projetual, visto que na arquitetura de Dubugras, eram sempre resolvidas como elementos retangulares, 
verticalizados e que associavam um ritmo de distribuição. 
22 Escritor e crítico de arte e arquitetura, foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes e um dos maiores entusiastas 
e propagadores da arquitetura neocolonial no Rio de Janeiro.  
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Pouco importa dizer – à guisa de argumento – que obtivemos essa noção à revelia da 
cultura europeia. Isso apenas viria provar que possuímos uma individualidade 
arquitetônica nacional, resultante de uma perfeita adaptação às condições histórico-
sociais do povo.  
A arquitetura do passado, nobre, acolhedora, e sincera, é a arquitetura da raça que nela 
reflete as qualidades principais de seu próprio caráter. (...) O Sr. Dubugras não se 
contenta com a casa brasileira de bom tom, simples, discreta, mas confortável, com 
os grandes lenços de parede branca, os telhados graciosamente lançados, os grandes 
coruchéus plantados nas pilastras dos cunhais, o pátio central alpendrado, à moda do 
Alentejo, abrindo-se sobre o claustro amplo decorado de azulejos policromos.  
Ele trata as fachadas como um decorador trataria uma vitrine. Modifica-lhe “de fond 
en comble” a fisionomia ingênua; enriquecendo-lhe as paredes nuas, e distribuindo a 
mancheias os detalhes do estilo tradicional, subverte-lhe a própria intenção artística, 
tão claramente afirmada (MARIANNO FILHO, 1925).  

 

Contudo, considerando a trajetória anterior de de Dubugras, sua fase neocolonial não poderia ser 

entendida na reprodução de esquemas da arquitetura tradicional. Embora estivesse fortemente 

subordinada a demandas públicas e privadas de uma elite interessada em enobrecer seu passado, a 

linguagem do arquiteto, de forma geral, não se fundamentava na replicação de conceitos; ela era 

construída a partir da conciliação entre os estilos e a criação de novos agenciamentos compositivos 

integrados com as técnicas construtivas do período. 

  



Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto 
 

	  56 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Residências (A) Adalberto Alves (1917), (B) Eugênio Gomes Duval (1918), (C) Davi Ribeiro (1920), (D) Heitor 

Ferreira de Carvalho (1920). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 
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Apesar da repercussão das construções privadas, seus projetos de maior vulto dessa linguagem 

situam-se entre os anos de 1919 e 1922, quando, sob o patrocínio do governo de Washington Luiz23 

(enquanto prefeito e depois governador de São Paulo) Dubugras recebeu uma série de encomendas 

públicas: a remodelação do Largo da Memória no centro de São Paulo e os monumentos e pousos 

comemorativos do Centenário da Independência – Pouso de Paranapiacaba, o Pouso da Maioridade, o 

Cruzeiro Quinhentista e o Padrão de Lorena – construídos no Caminho do Mar entre São Paulo e Santos. 

No Largo da Memória, através de um projeto paisagístico, o arquiteto enquadrou um obelisco do 

começo do século XIX e reformou um chafariz da mesma época, intervindo com poucos elementos 

construtivos. Ao centro da composição, atrás do obelisco, Dubugras criou uma grande fonte dotada de 

colunatas com volutas que apoiam um frontão de inspiração barroca e um painel de azulejos em 

homenagem aos tropeiros, concebidos pelo pintor Wasth Rodrigues. Uma majestosa escadaria se 

acomoda ao terreno, e seus patamares integraram pequenas áreas de descanso, equipadas com bancos. 

Os muros de arrimo laterais, arrematados em pedra na parte superior e em azulejo na parte inferior, 

demarcam e favorecem a unidade do conjunto. Acerca do projeto, Lemos escreveu: “[...] realmente 

equacionavam a organização paisagística tanto como área de transito de pedestres, como lazer, além de 

disfarçarem com maestria o grande desnível do local” (LEMOS, 1989, p. 171-172).  

Já nas construções do Caminho do Mar, os pousos reuniram algumas soluções encontradas em 

suas obras residenciais. No Pouso de Paranapiacaba o programa visava ao atendimento dos viajantes, 

tanto em alimentação quanto em manutenção para seus automóveis. A construção tem paredes de pedras 

aparentes, alpendres curvos sustentados por colunatas e azulejos –  concebidos por Wasth Rodrigues na 

– parte superior da edificação. A cobertura, como em outras de suas obras, incorporava amplos beirais 

com uma estrutura aparente e frontões com pináculos e ornatos de inspiração barroca. No mobiliário 

interno, elaborado pelo arquiteto, é possível perceber uma reminiscência do Art Nouveau. No Pouso da 

                                                
23 Como prefeito de São Paulo, Washington Luiz realizou algumas excursões pelos arredores de São Paulo, com o 
intuito de estudar e documentar a arquitetura e arte do tempo dos bandeirantes. Nessas excursões, teve a companhia 
de Victor Dubugras, que efetuou levantamentos e rascunhos de diversas obras do período colonial, como “[...] 
uma casa do século XVIII em Niterói, o antigo Colégio dos Jesuítas, de Salvador, parcialmente destruído por um 
incêndio e a casa do Padre Inácio, em Cotia” (TOLEDO, 1985, vol.2, p.43). 
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Maioridade há uma intenção visível de integração com a paisagem: a edificação, construída em pedras, 

aparenta ter sido esculpida na topografia de um terreno de declive acentuado. De caráter mais simbólico, 

os monumentos do Padrão de Lorena e o Cruzeiro Quinhentista também buscavam posições de destaque 

na paisagem local e utilizavam os mesmos materiais construtivos dos pousos, poucos elementos 

decorativos de inspiração barroca e muretas de pedras. 

 

Em todas essas construções, Dubugras teve a oportunidade de pormenorizar à minúcia 
detalhes de acabamento, particularizar perfis de esquadrias, desenhar azulejos padrões 
e, enfim, criar um repertório somente seu de elementos de composição que, em 
conjunto, permitiam uma vaga ideia de uma arquitetura colonial originária não se 
sabia de onde. É verdade: usou azulejos, empregou telhas de canal muito parecidas 
com as antigas, projetou largos beirais, alguns pináculos e só (LEMOS, 1989, p. 173-
175). 

 

Para Janjulio (2009) a postura arquitetônica adotada por Dubugras neste período denota uma 

grande afinidade com os preceitos da arquitetura Arts and Crafts, que já havia servido de inspiração 

para o projeto de sua residência em 1897 e para a câmara de Santa Bárbara em 1896. Reis Filho (1997; 

2005) também assinalou esse aspecto da obra de Dubugras, afirmando que suas soluções formais tinham 

um refinamento e coerência similar ao dos arquitetos ingleses e escoceses ligados ao Arts and Crafts. O 

autor também enfatiza que a referência não se qualificava como uma negação ao neocolonial, mas sim 

como uma aproximação plausível, pois ambos os estilos vernaculares “[...] pretendiam proceder uma 

revalorização de soluções regionais de caráter tradicional, rejeitando a uniformização característica da 

sociedade industrial” (REIS FILHO, 2005, p. 82). 
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Figura 13: Largo da Memória (1919). 
Fonte: Acervo FAU/USPUSP. 
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Figura 14: Construções para o Caminho do Mar (1922) - (A) Pouso da Maioridade, (B) Pouso de Paranapiacaba, (C) Padrão 
de Lorena, (D) Cruzeiro Quinhentista. 

Fonte: A (LEMOS, 1979, p.132), B, C, D (REIS FILHO, 1997, p.204, 205 e 208). 
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Após sua aposentadoria como professor da Escola Politécnica, em 1928, e posterior transferência 

de sua residência para o Rio de Janeiro, Dubugras passou, gradativamente, a adotar linhas mais austeras 

em seus projetos. Alguns projetos elaborados nesse período, que não chegaram a serem construídos, 

aproximam-se do Art Déco e da Arquitetura Moderna. São exemplos dessa fase sua proposta para a 

Igreja Presbiteriana Independente (1932)24 e o projeto para um edifício do mesmo ano. Em ambos são 

delineadas volumetrias marcadas por ângulos retos, sem qualquer tipo de ornamentação nas fachadas. 

Vale apontar que em alguns projetos anteriores, como a residência de Cassio Prado (1912), a residência 

de Afonso Geribello (1912), um projeto para Saturnino de Brito de um Sanatório Popular (1915) e a 

Estação Ferroviária de Mairinque (1906), já há um enfoque claramente funcionalista: volumes 

geométricos, poucos elementos decorativos e certa modulação.  

Em um período de transformação dos parâmetros arquitetônicos, Dubugras se mostrou um 

arquiteto de transição. Seu trabalho foi “um dos mais vastos, ousados e sortidos catálogos da melhor 

arquitetura produzida no Brasil até hoje” (MIYOSHI, 2009, p. 97). Nessa obra significativa, a Estação 

Ferroviária de Mairinque revela um momento particularmente feliz na atuação de Dubugras e da 

arquitetura brasileira. 

  

                                                
24 O torreão que abriga o relógio assemelha-se ao torreão do projeto de Berlage para a Igreja da Ciência Cristã 
(1925) na cidade de The Hague. 
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Figura 15: Igreja Presbiteriana (1932) e Projeto de uma residência (1932), respectivamente. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 
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Figura 16: Residência de Cassio Prado (1912), 
Afonso Geribello (1912) e projeto para o 

Sanatório Popular (1915), respectivamente. 
Fonte: REIS FILHO (1997, p. 162, 108 e 178). 
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1.3.   ART NOUVEAU 

A arquitetura do Art Nouveau 25 manifestou-se a partir de desdobramentos ideológicos, estéticos 

e técnicos no contexto de uma realidade urbano-industrial emergente. Devido à utilização de materiais 

industrializados e às pesquisas formais, o Art Nouveau qualificou-se como uma das primeiras propostas 

de rompimento das estéticas clássicas comprometidas com a Escola de Belas Artes Francesa.  

Conforme Barilli (1991), o Art Nouveau ligava-se a um processo de experimentações regionais 

atreladas à utilização das inovações técnicas disponíveis, de forma que suas características estéticas e 

teóricas dependiam da localidade em que eram concebidas. Desenvolvido simultaneamente em países 

da Europa Ocidental e da América, a tendência diferentes nomeações: “Style Nouille” ou “Art 

Nouveau”26 na França, “Jungendstill” na Alemanha, “Sezession“ na Áustria, “Stile Liberty” na Itália. 

“Liberty Style” na Inglaterra e “Arte Nova” em Portugal e no Brasil.  

O vidro e o ferro, materiais frequentemente presentes no ambiente fabril, foram amplamente 

explorados pelos arquitetos vinculados ao Art Nouveau. A flexibilidade do ferro prestou-se, inclusive, a 

delineamentos influenciados nos elementos da natureza, inspirando-se nas curvaturas das flores e folhas 

e nas formas mais estruturais em caules e hastes (MOTTA, 1965). Argan (1988, p. 202) mostra como 

na arquitetura Art Nouveau o ornamento foi perdendo progressivamente o caráter de acréscimo, de forma 

“a adequar o próprio objeto como ornamento e assim se transformando de superestrutura em estrutura”. 

  

Estabelece-se uma continuidade estilística entre o espaço interno e o espaço externo, 
também favorecida pelas novas técnicas que, superando a relação estática tradicional, 
permitem que o vazio prevaleça sobre o cheio. Da escala mínima do mobiliário 

                                                
25 Ilustrações de Arthur H. Mackmurdo para a capa de um livro sobre igrejas de Christopher Wren, publicado em 
1883, trazendo trabalhos desenvolvidos em ferro fundido e desenhos com temáticas naturais de artistas 
relacionados com o Arts and Crafts, são alguns dos exemplos apontados como alguns dos primeiros avanços 
potenciais do Art Nouveau (PEVSNER, 1979). 
26 Barilli (1991) aponta que a termologia Art Nouveau foi a que alcançou a maior abrangência e até hoje é a 
definição mais aceita para a sua denominação. O autor aponta que o nome foi dado por um mercador de obras 
artísticas a uma loja especializada (Maison de l’Art Nouveau) na venda de móveis e objetos produzidos seguindo 
a estética do estilo (BARILLI, 1991, p. 10).  
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doméstico, passa-se, sem alterações de estilo, à escala máxima do mobiliário urbano 
(ARGAN, 1988, p.189).  

 

O estilo obteve expressão nos países industrializados da Europa. Na Bélgica, ganhou 

proeminência na arquitetura produzida por Victor Horta (1861-1947) e Henri Van de Velde (1863-

1957). Horta iniciou seus estudos na Academia de Belas Artes de Paris, porém aproximou-se do Art 

Nouveau com seu projeto para o professor Emile Tassel, em 1892, na cidade de Bruxelas. O projeto – 

que se tornou uma de suas obras mais notórias – integrava a decoração e o mobiliário com a edificação, 

revelando o uso decorativo na estrutura através de motivos orgânicos e desenhos naturais, como, por 

exemplo, a expressiva escada com corrimão de ferro ornada de curvas entrelaçadas e ondulações. Horta, 

assim como vários arquitetos do Art Nouveau, sofreu influências de Viollet-le-Duc ao fazer uso e 

evidenciar as estruturas metálicas em suas obras. Contemporâneo a Horta, Van de Velde, possuía uma 

grande admiração pelo Arts and Crafts, de forma que iniciou suas aproximações com o Art Nouveau 

através do desenho de mobiliário. Suas obras de maior repercussão foram realizadas na Alemanha. Entre 

essas está o projeto de um teatro para a Exposição do Deutscher Werbund: “Com uma planta bastante 

complicada, mas que é um modelo de arquitetura orgânica, é um jogo de formas onde sobe sempre à 

tona o desejo de pureza do autor” (CHAMPIGNEULLE, 1984, p. 129).  

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) foi um dos principais arquitetos do Art Nouveau na Grã-

Bretanha. A maior parte de seus projetos foi construída durante o final do século XIX, na cidade de 

Glasgow e em suas proximidades. A arquitetura de Mackintosh usualmente utilizava-se de formas 

geométricas e poucas variações cromáticas, que reservava predominantemente para o mobiliário. “Se 

para Horta e Guimard o lei-motivo era uma “linha- galão” com ondulações espiraladas, para Mackintosh 

era uma linha reta, fina, “cauliforme” que favorecia o uso de verticais” (BARILLI, 1991, p. 30). Em 

seus projetos para a Escola de Artes de Glasgow e a Hill House, os interiores progrediam como uma 

continuidade do exterior e incorporam as tradições históricas célticas nas linhas retas e verticais das 

volumetrias. Verifica-se que a aproximação de Mackintosh com as outras áreas do design partia de uma 

necessidade do arquiteto de dar continuidade a suas construções, harmonizando o interior com o exterior 

até nos detalhes pormenores. 
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 “Mackintosh era menos apreciado em Londres do que em Viena, onde publicações de suas 

plantas e desenhos o tornaram famoso e influente, especialmente nos círculos da Sezession de Josef 

Maria Olbrich” (CURTIS, 2008, p. 66). Este reconhecimento implicou em afinidades. O Art Nouveau 

na Áustria, também, desenvolveu-se com linhas sóbrias e geométricas, valorizando as superfícies das 

construções, “[...] fugindo dos misteriosos ‘entrelacs’ dos franceses e dos alemães de Munich” 

(MOTTA, 1965, p. 25). 

A arquitetura da Sezession vienense adquiriu notoriedade nas obras de Olbrich, Joseph Hoffmann 

e Otto Wagner. No edifício para a Exibição da Sezession de Viena, Olbrich trabalhou com uma 

linguagem expressivamente geométrica e quase desprovida de ornamentos, contando apenas com 

pinturas de Gustav Klimt no interior e a aplicação parcimoniosa de elementos dourados nas fachadas e 

para a definição da grande abóboda perfurada. 

Já Wagner – que foi professor de Olbrich – além de articular volumetrias retilíneas, explorou 

inicialmente os recursos gráficos do floreale nas fachadas de suas obras, como no edifício residencial 

Majolikahaus, construído entre os anos de 1898 e 1899. Em um grande número de construções de 

Wagner, os ornamentos eram instituídos em superfícies planas, na forma de azulejos ou pinturas. Em 

1895, em sua publicação Moderne Architektur (Arquitetura Moderna) o arquiteto discorreu sobre a 

necessidade de conciliar, em uma mesma edificação, os conceitos de beleza e funcionalidade, pois “uma 

coisa pouco prática não pode ser bela” (SARNITZ, 2005, p. 11). Assim, no projeto para o Gabinete do 

Telégrafo do Jornal “Die Zeit”, de 1902, Wagner implementou uma ornamentação integralmente 

baseada na composição entre linhas paralelas e perpendiculares e nos elementos de tipografia, 

correspondentes à forma dos elementos construtivos em alumínio e ferro de estruturas e fechamentos. 

 

De uma maneira geral, a arquitetura do Art Nouveau apresenta uma dicotomia que se 
revela estilística, cronológica e geográfica. A uma fase inicial, corresponde uma 
arquitetura com preocupações plásticas, por vezes abstrata, simbólico-estrutural, com 
recursos ao ferro e ao vidro, e que é mais abundante na Bélgica e na França; numa 
segunda fase, aparece uma concepção mais austera, retilinear, bidimensional, 
desinteressada das linhas ondulantes com preferência pela ornamentação geométrica 
e que se difundiu mais largamente pela Alemanha e pela Áustria (MADSEN, 1967, p. 
109). 
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Enquanto na Europa o estilo encontrou um profuso campo de desenvolvimento, no Brasil o Art 

Nouveau obteve poucas expressões. Neste trabalho nos limitaremos a tratá-lo no âmbito do estado de 

São Paulo, onde atuou Dubugras.  

Inspirada nas grandes metrópoles europeias, a linguagem em São Paulo era utilizada na 

arquitetura, sobretudo, de maneira decorativa e parcial, até devido a dificuldades de adoção de soluções 

técnicas e de alguns materiais que não eram produzidos no país.  Foi, assim, considerada uma “arte 

exótica”27 importada pela burguesia local. Frequentemente implementado em construções residenciais 

através de pormenores construtivos, como caixilharias e gradis, o estilo geralmente carecia da 

continuidade espacial, do caráter de experimentação formal e da fusão entre ornato e estrutura, típicos 

do Art Nouveau em outras paragens. Sobre a condição do Art Nouveau brasileiro, Motta (1965) expõe 

que: 

 

O ‘art-nouveau’ representa, pois, para nós aquilo que não se representou para a 
Europa. Lá estava ligado às origens do liberalismo e do nacionalismo. Aqui, aportou 
como mercadoria exótica. Acompanhou a insegurança da nossa industrialização, 
nos primeiros anos da República. Acabou por sofrer completa revisão e se incorporou 
a nossa vida, dentro daquilo que Oswald de Andrade chamou a nossa ‘capacidade 
antropofágica’. Foi, portanto, uma espécie de condimento do repasto indígena.  
Sem deixar um acervo de monumentos consagrados, conseguiu: preparar a paisagem 
modernista e o culto as origens nacionais; de democratização do ensino artístico; 
restabelecer a confiança no tratamento nas chamadas ‘artes menores’, nas relações de 
arte com a indústria; preparar o terreno para configurar, em termos brasileiros, a 
Revolução Industrial que aqui se processa. Ganhamos uma etapa para aquilo que 
Morris anunciou: ‘uma concepção ampla porque abraça todo o ambiente da vida 
humana’. E ainda mais: ‘a reunião e a colaboração das artes, de modo que cada coisa 
seja subordinada à outra e, com essa, em harmonia’ (MOTTA, 1965, p. 63). 

 

Dentre os arquitetos que se vinculam ao estilo, Lemos (2012, p.35) avalia que “[...] os melhores 

exemplos de verdadeiras residências estilo Art Nouveau em São Paulo, foram os de Victor Dubugras e 

Carlos Eckman”. Loureiro (1981, p. 38) vai além, restringindo à produção de um arquiteto o estilo na 

                                                
27 BRUAND, Y. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. p. 44-45. 
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cidade: “em São Paulo, não havia propriamente um estilo ‘Art Nouveau’ puro. As construções que mais 

atingiram a pureza desejada foram, incontestavelmente, as de autoria do arquiteto Victor Dubugras”. 

As obras Art Nouveau de Dubugras fizeram uso de referências associadas a diversas correntes do 

estilo, aproximando-se em alguns momentos dos motivos mais orgânicos e naturais (principalmente em 

suas primeiras obras), como nos detectados na arquitetura de Victor Horta e Henri Van de Velde, e em 

outros fazia uso de formas mais geometrizadas e que ressaltavam as linhas verticais, como aquelas 

produzidas na arquitetura de Charles Rennie Mackintosh e na Sezession vienense.  

O arquiteto, nesse sentido, além de percorrer várias das tendências arquitetônicas do período, 

experimenta mudanças de orientação entre tendências dentro do Art Nouveau. Essa transição ocorre no 

tempo, por gradual sucessão de linguagens através de um lento processo de experimentação.  

  

Até hoje, contudo, muitos consideram o art nouveau como movimento que não passou 
da ornamentação. É verdade que, em muitos casos, os excessos na ornamentação 
chegaram a comprometer algumas obras. Mas isso jamais ocorreu na obra de Victor 
Dubugras, profissional dotado de grande sensibilidade, que estimulava a participação 
de artistas de outras áreas, como pintores e escultores, do que resultaram interiores 
belíssimos (TOLEDO, 2004, p. 115). 

 

Em 1902, o arquiteto iniciou sua aproximação com o estilo através do projeto da Vila Uchôa. A 

residência, tida como um de seus primeiros projetos privados de grande porte (REIS FILHO, 1997), 

fazia uso de um exterior predominantemente neogótico, porém com uma articulação de alguns 

elementos exteriores e interiores de linguagem Art Nouveau. Situada no bairro da Consolação, a 

volumetria de dois pavimentos contrastava com os palacetes ecléticos da época, “dando uma nota de 

arte naqueles sítios de aspecto ainda algum tanto rústico [...]” (TOLEDO, 1905, p. 76).  

O volume, concebido como unidade ortogonal, assimétrico e com poucos ornatos, contava com 

uma série de corpos salientes ou reentrantes tanto no térreo quanto no primeiro pavimento. Um grande 

torreão – que abrangia a escada – ornamentado em sua parte superior destacava-se no conjunto. O 

telhado foi resolvido em vários recortes e arrematado com pináculos. As janelas retangulares, estreitas 

e altas, valorizavam as linhas verticais do volume austero. Várias varandas, alpendres e pérgolas 
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compunham, de forma harmoniosa, a edificação. Os elementos decorativos mais rebuscados, de estilo 

neogótico, se restringiam a alguns pontos da construção: a parte superior do torreão, na porta de entrada 

principal e os peitoris dos terraços (REIS FILHO, 1997). Os gradis de entrada da propriedade, o guarda-

corpo do alpendre de acesso à rampa, a cobertura do automóvel28, as grades de ventilação do porão e 

algumas portas do pavimento térreo foram trabalhados em ferro e possuíam linhas estilizadas de 

inspiração Art Nouveau.  

 

As rampas de acesso e a cobertura do automóvel, de gosto “Art Nouveau”, eram duas 
notas importantes, com suas curvas, como sobrepostas ao projeto severo da casa. 
Ambas de força extraordinária, por suas dimensões e suas características, 
modificavam completamente o edifício, estabelecendo uma relação suave e 
envolvente com o jardim que se integrava a arquitetura (REIS FILHO, 1997, p.43). 

 

Em consonância a uma prática comum entre os arquitetos do Art Nouveau europeu, o projeto, que 

em seus pormenores chegou à escala do mobiliário e da descrição dos materiais, teve grande parte da 

mobília da sala de jantar e do escritório de Flávio Uchôa projetado por Dubugras, “com linhas que 

lembravam os trabalhos de Van de Velde” (REIS FILHO, 1997, p. 43). O arquiteto tirou partido de 

diferentes materiais, aplicando elementos de concreto, ferro e madeira (MOTTA, 1957). No grande hall 

de entrada, uma variedade de pinturas e adornos nas paredes e no piso faziam uso de temáticas naturais 

e linhas curvas estilizadas – remetendo ao Art Nouveau. “As pinturas decorativas, arte-nova, em grande 

parte inspiradas na flora brasileira, foram executadas sob croquis do próprio arquiteto” (TOLEDO, 1905, 

p. 76). 

 

Em toda a construção o sr. Dubugras deu inteira preferência ás formas de estrutura 
real. As disposições construtivas e a natureza dos materiais são francamente acusadas, 

                                                
28A residência articulava uma garagem, elemento que ainda era uma novidade no período. Posicionada sob o 
alpendre da rampa de acesso, a garagem possuía uma cobertura em estrutura metálica atirantada. Um baldaquim 
construído em elementos metálicos com lâmpadas nas bordas e apoiado em montantes de granito (TOLEDO, 1905) 
foi disposto acima da garagem e da rampa e funcionava como cobertura para o acesso à residência e para o ingresso 
dos moradores no automóvel. 
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lealmente postas em evidencia: o que é suporte está efetivamente caracterizado como 
suporte; o que parece parte suportada funciona verdadeiramente como tal; o granito é 
granito mesmo; os revestimentos de argamassa não iludem; e toda peça de madeira lá 
está com sua cor própria, tendo apenas uma camada protetora de verniz transparente 
(TOLEDO,1905, p. 77). 

 

Enquanto a Vila Uchôa permitia uma implantação isolada devido às grandes dimensões do 

terreno, o projeto da residência de Numa de Oliveira (1903), na Vila Buarque, instituía uma solução 

mais tradicional, no alinhamento da calçada. Dentro dos parâmetros de implantação, Dubugras produziu, 

por meio da combinação de elementos Art Nouveau, uma volumetria arrojada que aplicava elementos 

metálicos curvos, um frontão rebuscado – que se assemelhava ao trabalho de mosaicos desenvolvidos 

no Art Nouveau espanhol, por Gaudí – e uma sequência de balcões demarcados por ângulos convexos. 

A residência, nesse sentido, interrompia a regularidade estabelecida pelas construções locais em função 

da utilização de uma linguagem que agenciava motivos formais orgânicos e que utilizava das novas 

técnicas construtivas. 
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Figura 17: Vila Uchôa. Destaque para a 
entrada de automóvel e os elementos de 

inspiração Art Nouveau (1902). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU/USP. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Vila Uchôa (1902). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da 

FAU/USP. 
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Figura 19: Vila Uchôa - hall (1902). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Residência de Numa de Oliveira (1903). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 
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Com algumas analogias de vocabulário, na residência de Horácio Sabino - também projetada em 

1903 - os contornos do projeto se mostravam mais austeros. Nele se destacavam alguns elementos de 

linguagem Art Nouveau como os terraços com peitoris de elementos cerâmicos modulares em curvas 

estilizadas e os frontões recortados “com objetivos obviamente plásticos” (REIS FILHO, 1997, p. 49). 

Implantada em um grande lote ajardinado entre a Rua Augusta e a Avenida Paulista, a volumetria era 

marcada por sua assimetria29 e por uma série de varandas e terraços proeminentes na fachada principal. 

“Seu volume, como na Vila Uchoa, não se pautou tanto pelas simetrias quanto pelos desequilíbrios, 

tornando-se suavemente movimentado, ainda que um pouco pesado. A leveza estava nos arcos, frontões, 

balaustradas e arremates das colunas das varandas” (MIYOSHI, 2009, p. 93). A sala de jantar, que 

recebeu uma posição de destaque na residência, foi enfatizada pela grande varanda frontal e pelas 

colunas com base em raízes e capiteis envolvidos por ramagens e folhagens. “Por vezes, Dubugras, 

sacrificava a lógica construtiva em favor de uma solução plástica” (MOTTA, 1957, p. 51). O artifício 

plástico, para Toledo (1985), parece ter influência direta na porta de entrada do Edifício Béranger 

(1894), de Guimard; para Miyoshi (2009) remete à Maison Tassel (1892), de Horta.  

Na organização do programa, todas as funções designadas para vida social foram concentradas 

no pavimento térreo da edificação, enquanto as funções destinadas à vida privada de seus moradores 

foram alocadas no primeiro pavimento (dormitórios, banheiros e escritório). Em sintonia com a tipologia 

da residência burguesa, a casa não possuía sobreposição de funções. Cada atividade da vida cotidiana 

apresentava um cômodo correspondente. Havia, por exemplo, salas de jantar, visitas, costura, refeição 

das crianças. “A saleta situada entre a copa e a sala de jantar podia ter sido destinada à sala da senhora. 

Mas o jardim de inverno, novidade da época, acabou atraindo o estar da família” (HOMEM, 1996, p. 

200). As funções destinadas ao setor de serviços, como cozinha e despensa, e o quarto da criada foram 

posicionadas na parte dos fundos da moradia e possuem dimensões reduzidas em comparação com as 

outras áreas.  

                                                
29 A predileção pela assimetria era uma das características essenciais do Art Nouveau europeu (MADSEN, 1967, 
p. 107). 
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Ao longo dos anos de 1903 a 1910, Dubugras projetou diversas residências Art Nouveau com 

delineamentos arquitetônicos semelhantes. São elas: projeto da Vila M. Medeiros (1903), residência 

para Luiz Piza (1907), Vila Mário Rodrigues (1910 – para essa residência é utilizado o projeto não 

construído de M. Medeiros como referencial) e residência de Cândido Rodrigues (1910). Em todas as 

casas, o arquiteto empregou soluções similares àquelas utilizada na residência de Horácio Sabino, com 

a sala de jantar projetada para o exterior, em formas curvas e amplas varandas circundando o cômodo. 

Todavia, enquanto no projeto da Vila M. Medeiros e Mário Rodrigues são dispostos dois volumes curvos 

– um envolvido por um terraço de madeira e outro com bow-windows30 – com frontões ricamente 

ornamentados, na residência de Luiz Piza os corpos curvos ganham proporções plásticas maiores, mas 

com frontões menos adornados. 

  

                                                
30 REIS FILHO, N. G. Racionalismo e Proto-Modernismo na obra de Victor Dubugras. São Paulo. Fundação 
Bienal de São Paulo. 1997, p. 50. 
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Figura 21: Vila Horácio Sabino (1903). 
Fonte: TOLEDO (1987, p. 59). 

 

Figura 22: Vila Horácio Sabino. 
Fonte: REIS FILHO (2005, p. 66). 
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Figura 23: Vila Horácio Sabino, destaque para os pilares (1903). 
Fonte: TOLEDO (1987, p. 60) 

 

   

Figura 24:Pilares da Maison Tassel e Edifício Béranger, respectivamente. 
Fonte: CHAMPIGNEULLE (1984, p. 107 e 216). 
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Figura 25:Plantas da residência de Horácio Sabino (1903). 
Fonte: Redesenho da autora (2016) com base em dados presentes em Homem (1996, p. 200). 
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Figura 26: M. Medeiros (A), Cândido Rodrigues (B), Luiz Piza (C), Mário Rodrigues (D). 
Fonte: A, B e D (FICHER, 2005, p. 77 e78) C (TOLEDO, 1985, vol.2, p. 173). 
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Figura 27: Plantas da residência de Luiz Piza (1907). Destaque para om a sala de jantar projetada para o exterior, em formas 

curvas e com amplas varandas circundando o cômodo (cômodo com legenda número 18). 
Fonte: Redesenho da autora (2016) com base em desenhos de Dubugras (1907) presentes no acervo da da biblioteca da 

FAU/USP. 
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Por volta de 1910, o Art Nouveau praticado por Dubugras afastou-se das correntes mais 

organicistas e passou a adotar linhas mais austeras e lineares, com grandes panos envidraçados e ornatos 

metálicos que acompanhavam progressivamente a evolução das novas tecnologias. Pode-se visualizar 

tal situação, por exemplo, no primeiro projeto da Vila Horácio Rodrigues (1910), onde os partidos 

empregados demonstram uma maior utilização de ângulos retos em fachadas assimétricas, com uma 

série de janelas retangulares que ressaltam a verticalidade do conjunto. Na extremidade direita da 

fachada principal, um pequeno deslocamento volumétrico conduzia a uma espécie de torreão sustentado 

por delgados pilares – possivelmente metálicos – e arrematado com uma cobertura de ferro e vidro. A 

utilização do torreão na volumetria manifesta uma grande coerência com seus trabalhos anteriores, 

incluindo a Estação de Mairinque, porém também evidencia um claro processo de reavaliação projetual 

e de incorporação de novos processos construtivos. Neste estudo, o Art Nouveau promovido exibe uma 

expressiva aproximação com a arquitetura praticada por Mackintosh, como nas construções da Escola 

Pública de Martyrs (1894), em algumas porções da Escola de Artes de Glasgow (1897), e com a obra 

de Josef Hofmann, como o Palácio Stoclet (1904). 

No projeto para duas residências de aluguel para o advogado João Dente (1912), na Rua Augusta, 

Dubugras também se utilizou de torreões na composição, que com lajes planas e panos de vidro “[...] 

lembravam nitidamente os da estação de Mayrink” (REIS FILHO, 1997, p. 68). Dessa mesma fase 

também são os projetos dos edifícios para: “A Previdência”31, da família Souza Queiroz e o de Pierre 

Duchen32. Em todas essas obras foi indicado o uso de estruturas metálicas nas fachadas, com menor ou 

maior grau complexidade. O modo característico como as formas em ferro acentuam e sobrelevam as 

construções é própria do Art Nouveau (MADSEN, 1967).  

                                                
31 Na Previdência, enquanto na porção inferior da construção utilizou-se poucos elementos decorativos, sendo estes 
restritos a apenas alguns pontos específicos, na parte superior da edificação foi implementado um tratamento 
formal mais requintado, incorporando um amplo terraço cercado por luminárias que “[...] tinha ao centro uma torre 
que funcionaria como um coroamento para a caixa com máquinas dos elevadores e as escadas” (REIS FILHO, 
1997, p. 67). 
32  Os projetos dos edifícios Souza Queiroz e Pierre Duchen dispunham de duas estruturas (provavelmente 
metálicas) proeminentes nas laterais e, assim como na Previdência, as áreas superiores das volumetrias eram mais 
depuradas esteticamente. 
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      Figura 28: Elevações da Villa do Dr. Horácio Rodrigues (1910). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 

 

 

 

Figura 29: Escola Pública de Martyrs (A), Escola de Artes de Glasgow (B) e Palácio Stoclet (C). 
Fonte: A e B (HACKNEY, 2004, p.41 e 46), C (CHAMPIGNEULLE, 1984, p.152). 
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Figura 30: Elevações das residências da Rua Augusta de João Dente (1912). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 

 

 

    

Figura 31: Elevação dos edifícios Souza Queiroz e Pierre Duchen, respectivamente. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 
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Já no projeto para a residência de Domiciano Campos (1911)33 é possível notar que características 

denotavam certas aproximações com ambas as vertentes do Art Nouveau. Implantada em um terreno de 

esquina da Rua São João, a volumetria articulava ângulos curvos no arremate da laje de cobertura, na 

varanda da fachada principal e em um balcão da elevação lateral (que se conformava como o único 

diferencial da fachada). Os gradis e as grades das janelas do primeiro pavimento foram compostos por 

delgados elementos metálicos verticalizados que incorporam um ritmo de disposição regular. Nos vitrais 

das janelas do pavimento superior e nos arremates medianos dos elementos metálicos, o arquiteto fez 

uso de desenhos florais mais geométricos – que lembram, novamente, recursos adotados por 

Mackintosh. Através de uma marquise de cobertura do primeiro pavimento, estruturada em vidro e ferro 

fundido, a estrutura funcional também adquire uma simbologia ornamental. O design da marquise sugere 

uma afinidade com a estrutura de cobertura da entrada do Metrô de Paris projetada por Guimard (1899), 

onde linhas curvas e estilizadas marcam a obra. Tal analogia é também encontrada na marquise da 

entrada principal da residência de Maria Angélica de Barros (1913). Dessa forma, observa-se que nas 

construções Art Nouveau de Dubugras, os ornatos são empregados de forma contida, constatando-se 

“[...] uma certa depuração daquilo que o Art Nouveau tinha de gratuito, com procura de soluções 

arquitetônicas, ao mesmo tempo estéticas e funcionais, baseadas no emprego correto dos materiais de 

construção; originalmente uma das preocupações do movimento europeu [...]” (BRUAND, 1997, p. 48).  

Tal estilo foi responsável pela produção de exemplares arquitetônicos excepcionais, e diante desta 

produção, Dubugras converteu-se em um dos principais expoentes do Art Nouveau na cidade de São 

Paulo. Um de seus projetos mais notáveis nessa tendência, entretanto, estaria fora da metrópole – em 

Mairinque – e uniria inovação em termos de linguagem, da técnica e do programa.  

  

                                                
33 Vale apontar que em desenhos encontrados de Dubugras da residência de Domiciano Campos nos arquivos da 
FAU/USPUSP, datados de 1911, a extensão projetada era significativamente maior em sua fachada frontal – por 
incorporar também um segundo volume destinado a abrigar apartamentos de aluguel (REIS FILHO, 2005) – e não 
assinalavam a presença da marquise. Isso indica que as dimensões do projeto sofreram alterações e que algumas 
soluções foram alteradas no decorrer do projeto. 
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Figura 32: Elevações do projeto para a residência de Domiciano Campos (1911). 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 
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Figura 33: Residência de Domiciano 
Campos (1911), destaque para a marquise. 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP.  
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Figura 34: Residência de Maria Angélica de Barros (1913). 
Fonte: REIS FILHO (1997, p. 162). 

 

 
 

Figura 35: Desenho da Entrada de Metrô de Paris, de Guimard (1899) 
Fonte: RUSSEL (1979, p. 113). 
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2.1  A SOROCABANA 

 

Nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou tanto a imaginação quanto 
a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único produto da industrialização do 
século XIX totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e popular. (...) A 
estrada de ferro, arrastando sua enorme serpente emplumada de fumaça, à velocidade 
do vento, por meio de países e continentes, com suas obras de engenharia, estações e 
pontes formando um conjunto de construções que fazia as pirâmides do Egito e os 
aquedutos romanos e até mesmo a Grande Muralha da China empalidecerem de 
provincianismo, era o próprio símbolo do triunfo do homem pela tecnologia 
(HOBSBAWM, 1977, p. 72).  

 

Com uma tecnologia aplicável à produção de mercadorias de forma a atender a um mercado 

consumidor crescente, a Revolução Industrial desencadeou em meados do século XVIII a substituição 

parcial da energia humana pela introdução da máquina e do sistema fabril. A cidade industrial, nessa 

perspectiva, surgiu gradualmente como consequência das modificações sociais, econômicas e políticas 

e da reorganização espacial do ambiente urbano e rural.  

As cidades tiveram seu cenário e sua arquitetura modificados pela proliferação das fábricas, pelo 

avanço da metalurgia e da técnica e pela introdução de novos materiais construtivos como o concreto, o 

vidro e o ferro. A diminuição da taxa de mortalidade e o consequente incremento populacional 

contribuíram para que a população passasse a redistribuir-se territorialmente e, em conjunto com o 

desenvolvimento da produção industrial, fez com que os principais centros urbanos se expandissem e se 

tornassem mais densos de forma acelerada.  

 
[...] a velocidade das transformações não tem precedentes: cidades que nascem e 
duplicam numa geração, iniciativas especulativas que se concretizam prontamente em 
estabelecimentos, estradas, canais e minas abertas em poucos anos na paisagem 
agreste, altos fornos e chaminés apontadas para o céu ao lado das torres e catedrais 
(BENEVOLO, 1987, p. 20). 

 



Arquitetura Ferroviária 
 

	   91 

 O trem ocupou lugar central neste cenário. O incremento industrial e o estabelecimento das 

locomotivas a vapor foram responsáveis por um amplo desenvolvimento dos sistemas de transportes, 

impulsionando a criação e difusão de estradas de ferro por todo o território europeu e americano.  

A primeira ferrovia utilizada para o transporte público foi inaugurada na Inglaterra em 1825 no 

trecho de Stokton a Darlington. O início efetivo do transporte ferroviário é datado de 1830, com a 

inauguração da linha entre Liverpool e Manchester. Em consonância com a velocidade de expansão da 

Revolução Industrial, o transporte ferroviário de mercadorias e passageiros rapidamente se estendeu por 

outros países da Europa e das Américas: França (1832), Alemanha e Bélgica (1835), Holanda e Itália 

(1839), Estados Unidos (1830) e Canadá (1836). 

 
[...] Três décadas depois, a Inglaterra possuía uma rede de 15.762 quilômetros, a 
França de 9.000 quilômetros e a Bélgica de 1.713 quilômetros. No período entre 1860 
e 1886 houve um crescimento sensível da quilometragem de ferrovias em vários 
países, chegando a quadruplicar ou mesmo crescer dez vezes (KÜHL, 1998, p. 59). 

 

No Brasil o transporte ferroviário veio a expandir-se somente durante a segunda metade do século 

XIX. A primeira lei referente à concessão de privilégios para a implantação de estradas de ferro no Pais 

data de 1835, com a resolução da Assembleia Geral Legislativa número 101 de 31 de outubro daquele 

ano, promulgada pelo Regente do Império Padre Diogo Antônio Feijó.  

Devido a um certo ceticismo em relação ao transporte ferroviário e à consequente falta de 

investimentos e capitais, sua implantação no Brasil foi retardada. Somente a partir de 1852, as ferrovias 

viriam a começar a se estender pelo território brasileiro34 (MATOS, 1981). 

A esse respeito, vale destacar que, diferentemente do que ocorria na Europa, onde as linhas eram 

empregadas principalmente na articulação territorial e conexão de centros urbanos, no Brasil as ferrovias 

                                                
34 O primeiro segmento de linha férrea no Brasil foi inaugurado em 1854 com um trecho de 14 km que ligava 
Mauá e Fragoso, no Rio de Janeiro. Segundo Brito (1961, p. 9), a chamada Lei ou Decreto Feijó foi, de fato, o 
primeiro “plano ferroviário” do Brasil, na medida em que estabelecia três grandes linhas tronco, ligando através 
dos trilhos a capital do Império às capitais de três províncias das mais importantes: Salvador, Ouro Preto e Porto 
Alegre. 
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visavam em sua concepção, sobretudo, promover o escoamento da produção agrícola para os portos 

mais próximos.  

 

A partir da metade do século, foram construídas várias estradas de ferro no país, para 
servir essencialmente aos propósitos da exportação de produtos agrícolas. As linhas 
construídas não eram locadas com os objetivos de facilitar o transporte de pessoas e 
mercadorias, servir a rede urbana existente e promover o seu desenvolvimento. 
Visavam, primordialmente, o escoamento da produção local para os portos de 
exportação (SILVA, 1986, p. 118). 

 

Contudo, a expansão foi rápida. Enquanto em 1854 o país apresentava somente 14.500 

quilômetros de estrada férrea, na década de 1880 o território passou a contar com cerca de 3.397.872 

quilômetros de linhas (BRITO, 1961). 

No sudeste do país, o rápido crescimento da exportação de café, o avanço das lavouras em direção 

ao interior do território e a subsequente dificuldade de transportar grandes quantidades do produto para 

os portos do litoral de forma eficiente, fez com que a construção das linhas férreas se configurasse como 

uma resposta ao problema de escoamento da produção. O estabelecimento dos caminhos de ferro, nesse 

contexto, encontrou-se diretamente atrelado ao fortalecimento da cafeicultura e dos interesses dos 

produtores e dos comerciantes de café. 

Através da aprovação de uma lei provincial, em março de 1855, e uma lei geral em setembro do 

mesmo ano, foi possível a elaboração de um sistema de garantias e concessões, que criou as condições 

para que fosse instituída a ferrovia em São Paulo.  Os estímulos para a implantação dos trilhos no 

território brasileiro se deram por meio de significativas compensações para as empresas que decidissem 

avançar os trilhos, onde – em um primeiro momento – teve relevância o investimento de capital 

estrangeiro, principalmente o inglês (SAES, 1981). 

Dentre os benefícios oferecidos pela lei provincial às companhias interessadas, estavam: isenção 

de impostos de importação sobre o material e o maquinário destinados à construção; privilégios de 

utilização em uma área abrangida por cinco léguas em cada lado da estrada; direito de desapropriação 

das terras necessárias para a construção das estradas; garantia de juros de 5% do governo imperial, entre 
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outros. Algumas províncias, como São Paulo e Rio de Janeiro, ofereciam juros complementares de 2%, 

de forma a fornecer um incentivo adicional aos possíveis empreendedores (KÜHL, 1998). 

Em função das medidas estabelecidas, foi constituída em 1859, na cidade Londres, a São Paulo 

Railway Company (SPR) através de uma iniciativa conjunta entre capital nacional e internacional. A 

empresa tinha como objetivo a construção de uma estrada de ferro que ligasse Santos a Jundiaí, “de 

modo a atender a promissora região centro-oeste” (KÜHL, 2010b, p. 3). A construção da via se estendeu 

de 1860 a 1867 e foi considerada uma das “mais importantes realizações da engenharia britânica” (REIS 

FILHO, 2010, p. 69).  

A linha foi inaugurada em 1867 e posteriormente se estendeu em direção ao interior da Província. 

A transposição da Serra do Mar pela SPR acarretou grandes estímulos à construção de novas linhas:  

 

[...] inúmeras outras empresas foram formadas pelos próprios cafeicultores das 
diferentes regiões para a construção de linhas que se conectaram aos trilhos da SPR. 
Transformada em um “gargalo” que concentrava toda a produção cafeeira do Estado 
e as riquezas dela provenientes, a cidade de São Paulo passou por um rápido 
crescimento e adquiriu grande importância econômica e política (FINGER, 2013, p. 
60). 

 

A prosperidade da cultura cafeeira impulsionou fortemente o desenvolvimento da Província, com 

investimentos na infraestrutura de transportes ampliando as ligações da cidade de São Paulo com os 

diversos centros no interior do estado, que beneficiaram tanto a agricultura quanto a indústria emergente 

e constituíram um sistema eficiente para a circulação de produtos e matéria-prima.  

No território paulistano a transporte sobre trilhos condicionou uma ampliação dos limites da 

cidade, visto que a partir de sua área central surgiram nos seus arredores vários “povoados-estação”: 

Franco da Rocha, Jandira, Osasco, Barueri, Campo Limpo, Pirituba, Itaquera, Alto da Serra, entre 

outros. Alguns desses tornaram-se posteriormente bairros da Grande São Paulo e outros evoluíram para 

a categoria de cidade (BEM, 1998).  
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Figura 36: A expansão da cultura cafeeira no estado de São Paulo. 

Fonte: Redesenho da autora (2015) utilizando como base mapa publicado em MATOS (1981, p. 169). 

 

A ocupação das terras férteis do interior paulista pelas lavouras de café convertida em um dos 

principais setores para a acumulação de capitais, induziu a expansão das conexões das ferrovias com o 

interior.  

Dessa forma, a etapa seguinte do desdobramento da viação férrea poderia ter se dado pela 

extensão da linha de Jundiaí até Campinas. Todavia devido ao desinteresse da SPR em promover 

maiores investimentos no transporte férreo, membros representativos dos setores mais abastados da 

economia paulista – fazendeiros e capitalistas – assumiram a iniciativa.  

Sob o comando de Saldanha Marinho (então presidente da província de São Paulo) foi estruturada 

em 1868 a primeira companhia ferroviária com capital unicamente nacional, a Cia. Paulista de Estradas 

de Ferro de Jundiaí a Campinas. Constituída como uma sociedade anônima, a companhia recebeu do 

governo provincial a aprovação de um contrato que tomava como base o convênio firmado com a SPR, 

recebendo do império os mesmos benefícios que a companhia inglesa (BEM, 1998). Inaugurado em 

1872, o trecho de Jundiaí à Campinas expressava “o processo de migração que ocorria naquele 
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momento, no qual o café deixava o solo fluminense e o vale do Paraíba em busca das terras roxas da 

região a ser privilegiada pela estrada” (MORAIS, 2002, p. 35). 

 

A efetivação dessa via, que rompeu o isolamento do planalto em relação ao litoral, foi 
um fator de grande relevância pelo grande desenvolvimento, que se verificaria a partir 
de então, na produção agrícola no interior da Província de São Paulo e também do 
próprio porto de Santos, que com o impulso da cultura cafeeira, passaria a ser um dos 
mais destacados da América Latina (KÜHL, 1998, p. 131). 

 

Durante a década de 1870 foram formadas uma série de companhias nacionais que vieram a 

consolidar o transporte sobre trilhos no Brasil. Em São Paulo, estabelecidas por capitais paulistas, foram 

constituídas, em 1870, a Companhia Ituana de Estrada de Ferro e a Companhia Estrada de Ferro 

Sorocabana, em 1872 a Companhia Mogiana e a Estrada de Ferro de São Paulo ao Rio, e em 1875 foi 

estabelecida a Companhia de Estrada de Ferro de Resende a Areias. 

Todas essas ferrovias tinham conexões com as estradas de Jundiaí ou São Paulo, com o intuito de 

possibilitar a transferência das sacas de café para os trilhos da SPR, que as transportariam para Santos.  

 

[...] um grande tronco que avança para o interior, seguindo mais ou menos a linha 
média do território do estado. Esse grande tronco é formado pela ‘Santos-Jundiaí’ e 
pela artéria principal da ‘Paulista’, a que vêm ter inúmeras ramificações de várias 
ordens, constituídas pelos próprios ramais e pelas linhas de outras estradas que com 
ela se articulam: Central, Sorocabana, Mogiana, Araraquarense, Noroeste, além de 
todas as estradas menores, todas perfeitamente vinculadas a esse grande eixo central 
que se estende de Santos até as margens dório Grande ou do Paraná (MATOS, 1981, 
p. 103-104). 

 

Segundo Kühl (1998) a expansão das linhas se deu de forma desordenada e pouco criteriosa, como 

atestam as notáveis diferenças nas variações de bitolas adotadas pelas companhias: enquanto a SPR e a 

principal linha da Paulista utilizavam bitola com 1,60 metros, a Sorocabana utilizava como padrão a 

bitola de 1,00 metro e a Mogiana empregava tamanhos de bitolas diferentes (1,00 metro na linha tronco 
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e 0,60 metro nos ramais).  A utilização de bitolas diferentes dificultava a total integração do sistema e 

impunha a existência de várias baldeações até que fosse alcançado o ponto de destino. 

 

COMPANHIA INÍCIO DAS 
ATIVIDADES 

BITOLA UTILIZADA 
[m] 

São Paulo Railway 1868 1,60 

Paulista 1872 1,60 

Ituana 1873 1,00 

Sorocabana 1875 1,00 

São Paulo- Rio 1875 1,00 

Mogiana 1875 1,00 

 
Tabela 1: Ferrovias em atividade na província de São Paulo ao fim do Império. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora (2016) com base em dados de BRITO (1961). 

 

No decênio de 1880, em consequência do crescente comércio de exportação e importação, 

verificou-se a multiplicação das estradas de ferro, criadas por pequenas empresas independentes. 

Constituídas para o atendimento dos interesses das fazendas que estavam localizadas nas imediações 

das linhas principais das empresas maiores,  pequenas companhias, as chamadas “cata-café”35, surgiram: 

Estrada de Ferro do Bananal; Companhia Ramal Férreo de Rio Pardo; Companhia Itatibense; 

Companhia Descalvadense; Companhia Agrícola Fazenda Dumont; Companhia Ramal Férreo de Santa 

Rita; Companhia Carril Agrícola Funilense; e Companhia Ramal Férreo Campineiro.  

As empresas de maior expressão tinham interesse no desenvolvimento das pequenas companhias, 

pois arrecadavam tributos pelo direito de concessão e uso e aumentavam o volume de mercadorias a 

                                                
35 MATOS, O. N. de. Café e Ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o desenvolvimento da cultura 
cafeeira. Campinas. Pontes, 1981, p. 112. 
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trafegar por suas linhas aumentaria. Depois, muitas das pequenas ferrovias foram incorporadas por 

companhias como a Sorocabana e a Paulista (MORAIS, 2002).  

Nesse sentido, as empresas ferroviárias paulistas expandiram-se adotando como parâmetro as 

exigências e interesses das localidades que tiveram a iniciativa de construir estradas férreas, e não 

necessariamente as condições geográficas e a malha urbana.  

 
A evolução da rede paulista se deu sem um planejamento, previsão e coordenação de 
atividades. Atendia a interesses de grupos particulares, principalmente fazendeiros de 
café, segundo as conveniências do momento, resultando um emaranhado de linhas. A 
configuração dessas estradas no Estado deu-se de modo “arboriforme”, com 
numerosas ramificações partindo dos troncos principais (KÜHL, 1998, p. 135). 
 

 

 
Figura 37: Linhas férreas na província de São Paulo até 1900. 

Fonte: Redesenho da autora (2015) utilizando como base mapa publicado em MATOS (1981, p. 171). 

 

Foi nessa conjuntura que a Companhia Sorocabana se constituiu por iniciativa de fazendeiros 

locais, buscando criar uma ligação com os trilhos da SPR em Jundiaí, em Sorocaba (MATOS, 1981). 
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Com a finalidade de congregar seus interesses, fazendeiros de Itu realizaram uma proposta aos 

produtores de Sorocaba para formação de uma empresa única. Entretanto, devido a dissidência em 

definir um trajeto que se adaptasse às necessidades de ambas as partes, a união não foi consolidada e 

foram criadas duas companhias que atendiam a mesma área: a Ituana e a Sorocabana (SOUKEF 

JUNIOR, 2001). 

Fazendo uso da Lei Provincial nº 34, de 24 de março de 1870 – a mesma que permitiu a construção 

da linha da Ituana de Itu a Jundiaí – a Sorocabana, presidida pelo empresário Luiz Matheus Maylasky, 

obteve a concessão da construção de uma linha que ligava Sorocaba a Itu, com os mesmos privilégios 

concedidos à Paulista. Esse traçado, todavia, enquanto só tornava necessária a estruturação de um trecho 

de trilhos (Sorocaba - Itu), não beneficiava os interesses da Sorocabana em virtude da distância que teria 

de ser percorrida para a capital implicar em cerca do dobro de uma ligação direta.  

Assim, com a promulgação da Lei Provincial nº 33 de 29 de março de 1871, o mesmo acordo de 

concessões e privilégios 36  vigentes no período foi garantido para que a Sorocabana viabilizasse a 

construção de uma linha direta com São Paulo (MATOS, 1981). 

Em 1875, o primeiro trecho da estrada de ferro foi inaugurado, e com ele a empresa herdou um 

grande déficit financeiro relativo à construção da linha. Em 1876 foi aberto o tráfego até Villeta, em 

1879 atingia Ipanema, e em 1880 chegava a Bacaetava, que ficava há cerca de 120 quilômetros da capital 

paulista.  

Em meio à intensificação do endividamento da Sorocabana e à eclosão de acusações de corrupção, 

em 1880 Maylasky foi afastado da direção da empresa e em seu lugar assumiu o banqueiro Francisco 

de Paula Mayrink37. Sob sua coordenação, a Sorocabana conseguiu contornar o endividamento e investir 

em infraestrutura e no prolongamento das estradas de ferro nas direções sul e oeste da província de São 

                                                
36  Saes (1981) indica que quando as ferrovias obtinham a concessão de uma linha, outras companhias eram 
impedidas de estabelecer estações à distância de 30km de cada lado da linha. Esse sistema, de acordo com o autor, 
limitava a concorrência direta e também definia as áreas de influência de uma empresa ferroviária. 
37 Diferente de diversas estradas de ferro da província, a Sorocabana foi inicialmente concebida para o transporte 
de algodão, porém as receitas geradas pelo transporte desse produto logo se revelaram insuficientes e na gestão de 
Mayrink iniciou-se o transporte cafeeiro. 
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Paulo (SOUKEF JUNIOR, 2001). No ano de 1892, em consequência da rivalidade entre as companhias 

e das disputas pelas mesmas áreas de concessão, a Companhia Ituana encontrava-se endividada e foi 

incorporada pela Sorocabana.  

Após a fusão a empresa passou a chamar-se Companhia União Sorocabana Ituana. A “[...] fusão 

possibilita à Sorocabana expandir suas linhas sem a necessidade de travar batalhas jurídicas como vinha 

ocorrendo até então [...]” (SOUKEF JUNIOR, 2001, p.34).  

No entanto, apesar da companhia ter chegado a integrar cerca de 820 quilômetros de linhas, o 

encapamento da Ituana gerou um significativo revés para a Sorocabana, que assumiu a dívida da 

empresa de Itu. 

Na gestão de Mayrink, ocorreu a fundação da “Vila Mayrink” em 1890 nas terras da fazenda 

Canguera38 (local da futura cidade de Mairinque). Inicialmente, a proposta previa a criação de um ramal 

para o litoral. Para tanto, foi construída em 1895, em caráter provisório, uma estação ferroviária de 

madeira com duas plataformas paralelas e uma caixa d’água. Parte do terreno de 265 alqueires seria 

loteado e vendido. Entretanto, dada sua localização estratégica, a área foi, no decênio de 1890, ocupada 

também por uma oficina de manutenção de locomotivas, um depósito de materiais e por uma vila 

ferroviária.  

Em razão da relevância do sítio devido à sua condição de principal ponto de ligação da ferrovia, 

a empresa encomendou um novo projeto para o estabelecimento de uma estação definitiva ao arquiteto 

Victor Dubugras.   

A estação se constituiu em um significativo vetor de desenvolvimento na região. Adequa-se à 

observação de Costa (1994, p. 124): “Algumas estações foram gérmens de novas cidades ou o trem foi 

fator de desenvolvimento de pequenos núcleos que se transformaram em importantes entroncamentos 

ferroviários e entrepostos comerciais”. 

                                                
38 Fundada como uma clara homenagem à Francisco Mayrink, a vila fazia parte, inicialmente, do município de São 
Roque. Em 1904, foi elevada à categoria de Distrito Judicial e em 1909 à Distrito da Paz (mantendo-se 
subordinada, em ambos os casos, à São Roque). Somente em 1959 ganhou autonomia municipal e teve a grafia 
alterada para “Mairinque”. 
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Em 1893, Mayrink se afastou do comando da empresa e apesar do sucessivo aumento no 

transporte de café, a empresa perdeu o contrato com seu principal financiador: o Banco Construtor, que 

havia sido fundado e presidido por Mayrink. A Companhia União Sorocabana Ituana assumiu as obras 

que estavam sendo realizadas no período e também os custos das mesmas, concluindo naquele ano os 

trechos de Botucatu a Avaré e Três Ranchos e o trecho de Tatuí a Itapetininga. Em 1895, foi aprovado 

pelo governo o prolongamento das linhas ao litoral através do entroncamento da Vila de Mayrink com 

Itu. Contudo devido a saída do Banco Construtor o prolongamento não pôde ser efetivado até 1924. 

Em 1897, as estradas da Companhia União Sorocabana Ituana foram efetivamente ligadas através 

da construção da linha de Itu à Mayrink. A partir do entroncamento, seriam instaladas posteriormente 

as principais oficinas da empresa (GERODETTI; CORNEJO, 2005). 

Apesar dos progressos realizados, a empresa continuou a comprometer-se financeiramente de tal 

forma que em 1904 foi leiloada e adquirida pelo Governo Federal por 60 mil contos de réis.  

 

 No início de 1895, o projeto da linha para Santos é aprovado pela União. Porém, a 
crise gerada com a saída do Banco Construtor impede o inicio dos trabalhos. Apenas 
a ligação de Itu até Canguera é concluída. A situação se deteriora rapidamente, 
obrigando o governo (em 1901) a intervir novamente na administração da empresa. 
Nos três anos seguintes são descobertas outras irregularidades, como desvio de 
dormentes, produtos estocados nos armazéns, equipamentos e lenha. Os prejuízos são 
tão altos que o interventor, Francisco Casemiro Alberto da Costa, propõe sua venda 
imediata (SOUKEF JUNIOR, 2001, p. 35).  

 

Em 1905, a Sorocabana Ituana foi adquirida pelo Governo do Estado de São Paulo. Durante o 

período que esteve sob responsabilidade do poder público, a gestão da empresa foi conduzida 

primordialmente pelo engenheiro Alfredo Eugenio de Almeida Maia, que teve um papel expressivo no 

surgimento da estação ferroviária definitiva projetada por Victor Dubugras e no desenvolvimento da 

“Vila Mayrink” (CONDEPHAAT, 1986). 

 

[...] Alfredo Maia devia compartilhar daquela mentalidade renovadora cujos esforços 
dirigiam-se para a construção de uma nova paisagem urbana capaz de expressar o 
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ideário da República. Nesse contexto de intervenções do Estado na organização das 
cidades inseriram-se projetos de saneamento urbano e também a construção de 
edifícios públicos [...]. Um dos intérpretes no campo da arquitetura, desse ideário 
republicano foi Victor Dubugras [...]. Autor de vasta e elogiada obra arquitetônica, 
Dubugras destacou-se também por seus projetos de fóruns e cadeias e escolas [...]. 
Quando Alfredo Maia assumiu a Superintendência da Sorocabana provavelmente veio 
imbuído desse espírito de renovação das instituições, caracterizando sua gestão pela 
reforma administrativa e pela introdução de melhoramentos no traçado das linhas [...] 
e nos serviços e instalações oferecidos aos usuários da ferrovia [...]. Desses 
melhoramentos destaca-se evidentemente a construção da Estação Ferroviária de 
Mayrink (CONDEPHAAT, 1986, fl. 70-71). 

 

Em 1907, a Companhia foi arrendada por um grupo franco-americano, que atuava no país através 

da Brazil Railway Company39, que tinha o intuito de unir suas linhas do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná com a região oeste de São Paulo através da Sorocabana (SOUKEF JUNIOR, 1998). 

Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, os recursos da Brazil Railway Company sofreram uma 

retração e, em 1914, a empresa entrou em falência. Assim, em 1919, a Companhia Sorocabana Ituana 

voltou a ficar sob controle do governo do Estado e recebeu o nome definitivo de Estrada de Ferro 

Sorocabana (EFS). 

Sob a supervisão do engenheiro Arlindo Luz foram elaborados planos de recuperação e 

modernização das linhas e das construções, além do ramal para o litoral (SOUKEF JUNIOR, 2001). Em 

1922, a EFS atingiu a cidade de Presidente Epitácio e em 1926 foi construído um amplo conjunto de 

oficinas de manutenção em Sorocaba. Duas ferrovias foram incorporadas à Sorocabana nesse período: 

a Carril Funilense, que atuava em Campinas; e a Estrada de Ferro Santos – Juquiá. 

Em 1924 foram iniciados os trabalhos da ligação entre Mairinque e Santos. Em virtude da 

complexidade da obra e do traçado extenso, a linha só foi inaugurada “trinta e cinco anos após a sua 

                                                
39 Fundada em 1906 pelo americano Percival Farquhar, a empresa Brazil Railway Company fazia parte de um 
grande complexo de investimentos no setor de transporte brasileiro. Além da incorporação da Sorocabana, o 
investidor também adquiriu as empresas: Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul, Estrada de Ferro do 
Paraná, Estrada de Ferro Dona Cristina (Santa Catarina), Compagnie Auxiliaire dès Chemins de Fer Du Brésil 
(Sul do Brasil). O investidor também adquiriu ações da Companhia Paulista e da Mogiana. 
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idealização, vinte anos após as negociações para sua execução e dez anos de obras” (SOUZA, 2015, p. 

57). Entrou em operação no final de 1937. 

Após as inaugurações da ligação do interior com o litoral e da Estação São Paulo, em pouco tempo 

a Estrada de Ferro Sorocabana ingressou em um grave declínio financeiro. Soukef Junior (1998; 2001) 

indica que, na década de 1940, a situação da EFS foi agravada pela incorporação das falidas Tamway 

Cantareira (1942) e Companhia de Navegação Fluvial Sul Paulista (1948). 

A crise financeira generalizada que acomete as companhias ferroviárias, alinhada à falta de 

modernização das linhas, ao esgotamento das terras pelas plantações e aos crescentes investimentos em 

infraestrutura rodoviária contribuíram para o declínio do transporte ferroviário a partir de meados de 

1950.  A empresa foi atingida por esse processo:  

 

Em 1946, a Sorocabana começa a refletir em seu desempenho os efeitos recessivos 
provocados pelo recém terminado conflito mundial, quando são suspensas as 
importações do material rodante e equipamentos. Dois anos depois, pela primeira vez 
desde a estatização, apresenta saldo negativo. A partir daí não consegue reverter a 
situação e passa a decair de forma progressiva.  
Vários são os fatores que contribuem para seu declínio, entre eles a obrigação de 
absorver outras empresas de transporte. Estas, deixando de gerar lucros, mas ainda 
cumprindo uma função social, são entregues ao estado e em seguida incorporadas à 
Sorocabana. Em épocas diferentes, pelo menos três delas são agregadas à ferrovia: a 
Tramway da Cantareira, a Companhia de Navegação Fluvial Sul Paulista e a Estrada 
de Ferro Bragantina (SOUKEF JUNIOR, 2001, p. 66). 

 

Em 1971, grande parte das empresas paulistas foram unificadas e colocadas sob a gerência do 

Estado de São Paulo, através da Ferrovia Paulista S.A (FEPASA). Colocava-se, então, o propósito de 

prover uma série de investimentos em reformas, adaptações e compatibilização dos diferentes sistemas 

operacionais adotados pelas companhias. Todavia, as intenções não se concretizaram e em 1998 as 

malhas da FEPASA foram privatizadas.  

Ghirardello (2015, p. 102) – referindo-se a companhias nacionais como a Companhia Ituana 

Sorocabana e a EFS – assinala como “a prática de ‘empurrar’ empresas quebradas à União ou aos 



Arquitetura Ferroviária 
 

	   103 

Estados se tornaria algo relativamente comum na área ferroviária [...]”.  O processo de transferência da 

Empresa entre os setores público e privado, afetou seu patrimônio, transferindo de mãos as 

responsabilidades e os desafios de gerenciá-lo e mantê-lo, como atesta a trajetória da Estação de 

Mairinque. 

 

  



Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto 
 

	  104 

2.2  AS ESTAÇÕES 

A busca pela definição de uma linguagem própria pela arquitetura do século XIX deu origem a 

uma grande variedade de correntes estilísticas e experiências estéticas.  

As construções da cidade industrial nem sempre refletiram as fortes alterações da arquitetura em 

termos de programa, escala, etc. produzidas pelo período, visto que as inspirações teóricas e concepções 

formais eram geralmente das em referências arquitetônicas do passado. Gombrich (1999) aponta que 

grande parte das construções do final do século XIX eram tidas como carentes de estilos que 

contivessem alguma relação com a finalidade da edificação.  

Materiais modernos, como o concreto e o ferro, eram justapostos a um estilo arquitetônico que 

aparentemente não correspondia ao contexto da Revolução Industrial. Os arquitetos, a despeito de alguns 

casos isolados, não empregavam, inicialmente, as novas tecnologias em obras monumentais ou edifícios 

públicos de destaque e, quando utilizavam, o uso era de forma encoberta. 

 

Em geral, era como se os engenheiros tivessem levantado primeiro uma estrutura 
adequada aos requisitos naturais da construção e um pouco de “Arte” era depois 
acrescentada à fachada na forma de ornamentos extraídos de um dos livros com 
modelos de “estilos históricos”. (...) O público exigia aquelas colunas, pilastras, 
cornijas e molduras e os arquitetos não hesitavam em fornecê-las (Gombrich, 1999, 
p. 535).  

 

Já os edifícios considerados “utilitários” 40 , que majoritariamente ficavam a cargo dos 

engenheiros, eram “resolvidos principalmente a partir dos fluxos e funções, priorizando problemas 

práticos, e não formais” (FINGER, 2013, p. 152). Foi através, principalmente, do trabalho desenvolvido 

pela engenharia do século XIX que houve uma convergência da aplicação dos novos materiais em 

edifícios considerados “inéditos”, isto é, aqueles que não apresentavam referenciais na arquitetura 

                                                
40  Finge (2013, p. 144) aponta que até meados do século XIX “as estruturas de ferro eram empregadas 
principalmente em edifícios funcionais, como fábricas ou estações, ou em estruturas encobertas por paredes 
externas em alvenaria de pedra”. 
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tradicional (COSTA, 1994). A abordagem da construção por esses profissionais favorecia o emprego 

dos novos processos e materiais industriais, em contraponto às construções tradicionais de alvenaria, 

pedra e madeira. “O século XIX foi a época das grandes façanhas da engenharia” (GÖSSEL; 

LEUTHÄUSER, 1996, p. 17). 

Sucedeu-se, portanto, a delineação de duas tendências antagônicas: aqueles que fizeram uso de 

estilos academicistas; e os que se apropriaram abertamente das novas tecnologias e passaram a 

desenvolver uma arquitetura que explorava as qualidades estéticas dos materiais industriais. Para 

Zucconi (2001) a separação entre arquitetura e engenharia, naquele momento, evidenciava um claro 

contraste entre a técnica e a arte. 

 

Nunca seremos capazes de perceber a real natureza do período a partir de um estudo 
de seus edifícios públicos, residências governamentais ou grandes monumentos. Em 
vez disto, devemos voltar nossa atenção para a análise de obras mais modestas. Foi 
nas construções de tipo rotineiro, destinadas a fins puramente práticos, e não nos 
“revivals” góticos ou clássicos do começo do século XIX, que os eventos decisivos 
ocorreram, eventos estes que levariam ao desenvolvimento de novas potencialidades 
(GIEDION, 2004, p. 192). 

 

No campo arquitetônico, o emprego das novas tecnologias e materiais era solidário com a busca 

de eficiência e economia, na qual se baseia o sistema industrial. Por outro lado, os novos programas e 

tipologias decorrentes das necessidades surgidas na industrialização (fábricas, ferrovias, etc.) 

proporcionaram um novo campo de experimentações “onde a técnica pôde ser aplicada com maior 

liberdade e ousadia, e sua definição tipológica foi influenciada pelas possibilidades apresentadas pelos 

novos materiais […]” (FINGER, 2013, p. 152). 

Nesse sentido, o avanço do transporte desencadeado em meados do século XIX deu origem a uma 

nova tipologia: as estações ferroviárias. Para Silva (1986), elas evidenciavam uma nova orientação 

formal, inerente à Revolução Industrial e ao meio de transporte que se impunha. 
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As estações fincavam-se como marcos iniciais das práticas modernizadoras, através 
das quais novos cenários urbanos se formavam respaldados pelos recursos mais 
dinâmicos de comunicação com centros em estágios mais avançados de 
industrialização (MOREIRA, 2007, p. 26). 

 

O desenvolvimento da linguagem da arquitetura ferroviária se deu por meio de sucessivas 

experimentações tipológicas, de maneira que houve um aprimoramento gradativo das edificações para 

que houvesse um melhor atendimento das necessidades do programa (que também era passível de 

incorporação de novas funções) em busca de uma organização das atividades 41 . As edificações 

projetadas deveriam atender a uma variedade de programas e exigências que até aquele momento eram 

desconhecidas, como solucionar questões de circulação de passageiros e de mercadorias e posicionar-

se em relação às linhas férreas. 

 

Por não existirem referências prévias de edifícios que conjugassem a diversidade de 
funções abrigadas pelos complexos ferroviários e que pudessem servir de modelo para 
a definição de seu partido, as primeiras experiências se estabeleceram a partir da 
solução dos aspectos funcionais e técnicos, como fluxos de mercadorias, passageiros 
e funcionários, e do caráter linear dos trilhos e composições (FINGER, 2013, p. 174). 

 

A especialização da tipologia e a crescente multiplicação das estações deu origem, na segunda 

metade do século XIX, a uma série de estudos teóricos que abordavam a arquitetura ferroviária, 

investigando as soluções funcionais, construtivas e estéticas que seriam adotadas nas obras. Os temas 

de análise desses estudos baseavam-se em modelos já construídos no período, utilizando-os como forma 

de exemplificação das apreciações. “Não havia precedente funcional para a estação; toda solução tinha 

de ser inventada. O admirável não é que as estações às vezes eram estranhas e inconvenientes, mas eram, 

                                                
41 Segundo Kühl (1998) a própria terminologia associada às edificações passou por modificações; na França o 
termo gare se referia, em um primeiro momento, ao conjunto de instalações ferroviárias e o termo station a uma 
parada no trajeto com somente a edificação destinada aos passageiros. Porém, com o reequipamento que muitas 
stations sofreram ao longo do tempo (incorporação de novas funções ou novas edificações), o termo gare e station 
passara a ser equivalentes. No Brasil, o termo “estação” é comumente empregado para o edifício de passageiros e 
“gare” para designar a cobertura das plataformas. 
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em muitos aspectos, eficientes e audaciosamente bem-sucedidas” (MEEKS, 1964, p. IX, tradução 

nossa)42. 

Apesar do início do desenvolvimento da viação férrea ter se sucedido da Inglaterra, os estudos de 

maior proeminência sobre o assunto são de origem francesa, onde se destacam os trabalhos elaborados 

pelo engenheiro Jean-Albert-Vincent-Auguste Perdonnet (1801-1867) e pelo arquiteto Louis Martial 

Adrien Ghislain Cloquet (1849-1920), organizados em tratados. Em ambos os tratados os autores 

buscaram definir, sintetizar e exemplificar as diferentes organizações possíveis que as estações 

poderiam incorporar, em termos de implantação, programa, organização de fluxos e mercadorias, 

composição e outros. 

 

Destinado aos “homens práticos”, esses textos analisavam e comparavam soluções já 
empregadas, recomendando expressamente as soluções julgadas “boas” [...]. 
Traduzidos para vários idiomas e tendo circulado entre os profissionais de diversos 
países, contribuíram para a popularização das soluções e definição do caráter da 
arquitetura ferroviária, pois as “fórmulas do sucesso” acabavam sendo repetidas em 
todo o mundo, adotando esquemas funcionais e de distribuição similares, que 
variavam apenas em relação aos materiais [...] e linguagem (FINGER, 2013, p. 163). 

 

Em seu trabalho intitulado “Tratado Elementar das Estradas de Ferro”43 , Perdonnet (1856) 

realizou uma extensa análise a respeito da temática, analisando fatores construtivos, técnicos, estéticos 

e organizacionais. 

No tratado, Perdonnet (1856) divide as estações ferroviárias em duas distintas categorias: as 

“estações intermediárias ou de passagem” (aquelas que se situavam em pontos intermediários dos 

trajetos férreos) e as “estações de extremidade ou terminais” (localizadas em locais de final de trajeto). 

As estações terminais foram caracterizadas por uma maior complexidade nas funções compreendidas e 

por suas grandes dimensões, onde as atividades consideradas funcionais se sucediam nas plataformas e 

                                                
42 There was no functional precedent for the depot; every solution had to be invented. The wonder is not that the 
stations were sometimes awkward and inconvenient but that they were in many respects efficient and audaciously 
successful (MEEKS, 1964, p. IX). 
43 PERDONNET, A. Traité Élémentaire des Chemins de Fer. Paris : Langlois et Leclercq, Éditeurs. 1856. 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em uma área próxima a elas, enquanto as atividades administrativas e sociais se desenvolviam no prédio 

principal.  

O autor expõe as características gerais que deveriam estar presentes na tipologia:  

 

1º Além das principais vias da estrada em que os trens partem e chegam, estradas de 
serviço para manobrar locomotivas e para o seu armazenamento, ou para os vagões. 
Estas vias estão em menor ou em maior número, de acordo com a maior ou menor 
atividade, e a natureza do movimento sobre as estradas de ferro;  
2º Edifícios que contêm as bilheterias, salas de espera, salas para depositar bagagem 
na partida e chegada, e outros acessórios;  
3º Edifícios especiais de manutenção de locomotivas e vagões;  
4º Tanques de água e gruas hidráulicas para alimentação de motores de locomotivas;  
5º Nas grandes linhas, sempre na parte da estação dedicada a serviços de passageiros, 
edifícios para o serviço de mercadorias expressa, chamada expedição. Elas ainda 
contêm muitas vezes os escritórios administrativos da Companhia, e, por vezes 
oficinas de reparo maios ou menos consideráveis, com armazéns ligados a eles 
(PERDONNET, 1856, p. 237, tradução nossa)44. 

 

Dentro da categoria das estações intermediárias, Perdonnet (1856) subdivide a classe através de 

uma hierarquia de relevância de localidade (de 1ª classe até 7ª classe), onde as estações de 1ª classe 

apresentavam uma maior concentração de serviços e as classes seguintes iam exibindo gradativamente 

uma simplificação da composição e uma menor complexidade dos serviços incorporados. 

 

Estações intermediárias de 1ª classe contém sempre, além da construção de salas de 
espera, com as suas dependências: 

                                                
44 1º Outre les voies principales du chemin sur lesquelles partent et arrivent les trains, des voies de service pour 
les manouvres des locomotives et pour leur remisage ou pour celui des voitures. Ces voies sont en plus ou moins 
grand nombre, suivant Le plus ou moins d’activité, et suivant la nature du mouvement sur le chemin de fer; 2º Des 
bâtiments contenant les bureaux de distribution des billets, des salles d'attente, des salles pour le dépôt des 
bagages au départ et à l'arrivée, et autres accessoires; 3º Des bâtiments spéciaux pour le remisage des locomotives 
et des voitures; 4º Des réservoirs d'eau, et des grues hydrauliques pour l'alimentation des machines locomotives; 
5º Sur les grandes lignes, toujours dans la partie de la gare consacrée au service des voyageurs, des bâtiments 
pour le service des marchandises à grande vitesse, dites messagerie. Elles renferment encore très-souvent les 
bureaux de l'administration de la Compagnie, et quelquefois des ateliers de réparation plus ou moins 
considérables, avec magasins y attenant (PERDONNET, 1856, p. 237). 



Arquitetura Ferroviária 
 

	   109 

Um reservatório de água e gruas hidráulicos 
Um depósito para pelo menos duas locomotivas 
Um depósito de vagões; 
Um embarcadouro para cavalos e carruagens; 
Um embarcadouro para mercadorias; 
Um embarcadouro para carvão; 
Armazéns e diversos hangares para o serviço de mercadorias e carvão; 
Urinóis e latrinas; 
Um buffet; 
Oficinas de reparação mais ou menos vastas (PERDONNET, 1856, p. 357, tradução 
nossa).45 

 
Um tipo de estação intermediária que, para os objetivos deste trabalho merece maior atenção, é o 

que na caracterização de Perdonnet (1856) é chamado de “estações de entroncamento”. Essas estações, 

que tinham como finalidade a realização de baldeações para trens de outras direções, eram divididas em 

“entroncamento de passagem” e “entroncamento na extremidade de linha”. Nas estações de 

entroncamento de passagem ocorria apenas o desembarque de passageiros e mercadorias, não ocorrendo 

a partida de trens da estação. Já nas estações de entroncamento de extremidade de linha existia um 

programa mais amplo, abrigando equipamentos de várias companhias (depósitos, oficinas, etc.), 

assemelhando-se de certa forma às estações do tipo terminais (MOREIRA, 2007). Exemplos 

apresentados no tratado são as Estações de Frouard (1850) e de Vendenheim (1851), ambas localizadas 

na França. 

                                                
45 Les stations intermédiaires de 1ª classe contiennent toujours, outre le bâtiment des salles d'attente, avec ses 
dépendances : Un réservoir d'eau et des grues hydrauliques ; Une remise pour deux locomotives au moins ; Une 
remise de wagons ; Un embarcadère pour les chevaux et voitures ; Un embarcadère pour les marchandises ; Un 
embarcadère pour les charbons; Des magasins et hangars divers pour le service des marchandises et des charbons 
; Des urinoirs et latrines ; Un buffet ; Des ateliers de réparation plus ou moins vastes (PERDONNET, 1856, p. 
357).  
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Figura 38: Estação de Frouard (distribuição da edificação e implantação). 

Fonte: Imagem modificada pela autora (2016) a partir de imagem de PERDONNET (1856, p. 342). 

 

O espaço de embarque e desembarque desempenhado pelas plataformas também foi uma questão 

abordada nos tratados. Embora no princípio do transporte ferroviário não houvesse recomendações 

sobre a sua presença (FINGER, 2013), o incremento de novos materiais contribuiu para o avanço e 

popularização da utilização de estruturas de coberturas metálicas, em razão da capacidade de vencer 

grandes vãos.  

 

Nós consideramos como indispensável cobrir as plataformas e os vãos entre elas, não 
somente por causa do interesse dos viajantes, mas também para a preservação do 
material que for obrigado a ser deixados sobre as vias (PERDONNET, 1856, p. 239, 
tradução nossa)46. 

 

                                                
46 Nous regardons comme indispensable de couvrir les trottoires et les voies entre les trottoirs, non-seulement 
dans l’interêt des voyageurs, mais aussi pour la conservation du matériel qu’on est obligé de laisser stationner 
sur les voies (PERDONNET, 1856, p. 239). 
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Além das edificações das estações e das plataformas de embarque, uma série de outras 

construções e serviços compunham o sistema ferroviário. Dependendo da relevância das estações, estas 

poderiam dispor somente do edifício de serviço de passageiros, como também poderiam apresentar uma 

gama de outras construções complementares ao conjunto ferroviário, como oficinas de manutenção, 

armazéns de mercadorias, alojamentos para os empregados, depósito de carvão, reservatório de água, 

etc. As oficinas são um tipo que também passou por um processo progressivo de experimentações e 

modificações (KÜHL, 2010), sendo tema de recorrente análise em Perdonnet (1856). 

 

[...] Dependendo da importância e movimento da linha, podiam ser oficinas de 
pequenas dimensões, quase artesanais, ou verdadeiras usinas, sendo necessária uma 
grande racionalização na distribuição dos espaços para as destinações específicas e na 
divisão do trabalho. Era uma autêntica produção industrial com uma linha de 
montagem e foi intensa a pesquisa tipológica para racionalizar e otimizar as condições 
de trabalho e de produtividade (KÜHL, 2010, p. 10). 

 

Cloquet (1901) dedica o capítulo dez de seu “Tratado sobre Arquitetura: elementos 

arquitetônicos, tipos de edifícios, estética, composição e prática arquitetônica”47 à temática das estações 

ferroviárias. O autor distingue as estações em grupos de acordo com sua posição em relação à linha 

férrea, indicando três categorias para as edificações localizadas em linhas simples: as estações de 

terminal, as estações intermediárias e as estações de regresso48.  

Da mesma forma que Perdonet (1856), Cloquet (1901) cria uma subdivisão para as estações 

intermediárias, apontando variantes criadas através da combinação de duas ou mais linhas, que resultam 

nas estações de entroncamento, de cruzamento e de contato. 

                                                
47 CLOQUET, L. Traité d’architecture: éléments de l'architecture, types d'édifices, esthétique, composition 
et pratique de l'architecture. Paris et Liége: Librarei Polytechnique Ch. Béranger, 1901.  
48 On trouve trois espèces de gares sur une ligne simple savoir : les gares intermédiaires ; les gares terminus, les 
gares de rebroussement (CLOQUET, 1901, p. 517).  
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Figura 39: Esquemas de implantação para estações ferroviárias em conformidade com sua posição à linha férrea. 
Fonte: Desenho produzido pela autora (2016) utilizando como base desenhos fornecidos em CLOQUET (1901, p. 547-548). 

 

Em ambos os tratados, são expostas diretrizes a respeito do programa e da distribuição das 

atividades dentro da edificação destinada aos passageiros, visando a um melhor funcionamento dos 

procedimentos. As orientações pautavam-se através de um estudo detalhado de fluxos e pela separação 

das atividades, de forma que elas não interferissem negativamente no funcionamento uma das outras, 

recomendando que todas as áreas abrigassem uma infraestrutura própria, de modo a se tornarem 

independentes do conjunto (FINGER, 2013). 

Nesse sentido, Cloquet (1901) categoriza os ambientes do programa, definindo as atividades 

necessárias para o funcionamento dos serviços e as áreas de passageiros: 

 

Partida: Um pátio com estacionamento coberto; sanitários e mictórios; corredores 
espaçosos; bilheteria, por vezes, com postos de informações; buffet; bar; salas de 
reuniões; escritórios para pesagem e verificação de bagagem; salas de espera para a 
1ª, 2ª e 3ª classe; hall; plataformas externas para o embarque aos passageiros; 
embarcadouro para cavalos e carros, etc. 
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Chegada: Vestíbulo; controle de bilhetes; sala de espera; sala de distribuição de 
bagagem; aduana; polícia; central de recados; pátio; abrigo para armário de água; 
urinóis; sanitários; por vezes, um hotel; docas de cavalos e carruagens. 
Serviços gerais: Chefe do Gabinete, adjuntos, funcionários em conexão com o 
público; registros de funcionários; escritórios; expedição de pacotes; depósito de 
bagagens; espera para os funcionários; guarda; central de informações e reclamações; 
achados e perdidos; correios, telégrafos e telefones; iluminação; oficina de 
aquecedores; sanitários e urinóis para os funcionários (CLOQUET, 1901, p. 522, 
tradução nossa)49. 

 

Em Perdonnet (1856) é indicado, em uma única categorização, um programa mais simples que 

aquele exposto por Cloquet (1901), propondo que as edificações dos viajantes deveriam, de forma geral, 

abrigar: 

 

[...] salas de espera, um vestíbulo, bilheteria, espaço para armazenamento de bagagens 
ou mercadorias expressas; 
Um almoxarifado para a bagagem ou mercadoria restante do escritório; 
Um escritório para o chefe da estação; 
Alojamento para o chefe da estação; 
Uma sala de iluminação; 
Lavatórios e mictórios. 
Em estações de ordem superior, que são por vezes adicionadas 
Um espaço para faturas; 
Um escritório para o subchefe; 
Um escritório para o comissário de vigilância; 
Uma sala especial para o telégrafo. 

                                                
49Départ : Une cour, avec descente de voiture couvert, water closets et urinoirs, vestibule spacieux ou salle des 
pas perdus ; bureau de distribution de coupons ; avec guichet sur le vestibule ; accompagné parfois de bureaux 
de correspondance et de renseignements ; buffet ; buvette ; salles et bureaux pour le pesage et l'enregistrement 
des bagages au départ ; salles d'atteinte de voyageurs de 1ª, de 2ª et de 3ª classe ; hall, quai d'embarquement de 
voyageurs ; quais extérieurs pour l'embarquement de voyageurs ; quais extérieurs pour d'embarquement de 
chevaux et voitures ; etc. Arrivée : Quai ; vestibule de sortie ; contrôle des billets ; dégagement ; salle d’attente 
extérieure du public à l'arrivée ; salle de distribution des bagages ; visite d'octroi et de douane ; police ; bureau 
de messageries ; cour d'arrivée ; abri pour voitures de place water-closet ; urinoirs ; cabinets de toilette, 
quelquefois un hôtel, quais de débarque ment de chevaux et voilures. Services généraux : Bureaux du chef, des 
sous-chefs, des employés en rapport avec le public ; des employés aux écritures ; bureaux des expéditions des 
colis par trains de voyageurs ; dépôt des bagages en consignation ; salle d'attente pour le personnel des trains ; 
conducteurs ; gardes ; bureaux de renseignements et réclamations ; magasin d'objets trouvés ; bureaux des poste, 
télégraphe et téléphone ; lampisterie ; atelier de chaufferettes ; water-closets et urinoirs du personnel 
(CLOQUET, 1901, p. 522).  
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Mais raramente 
Uma sala para o correio; 
E uma sala para correspondência. [...] 
A acomodação do chefe da estação, geralmente colocado no primeiro andar [...] 
(PERDONNET, 1856, p. 364-365, tradução nossa)50. 

 

Um dado relevante abordado no trabalho Cloquet (1901) com respeito a esta temática é acerca do 

funcionamento das estações ferroviárias de pequeno porte. O autor discrimina a infraestrutura básica e 

a distribuição interna necessária ao pleno desempenho das mesmas, colocando que no projeto da 

construção era indicado evitar a sobreposição das circulações de embarque, desembarque, mercadorias, 

etc51.  

Devido às dimensões reduzidas deste tipo de edificação, a distribuição interna deveria seguir, 

sempre que possível, a ordem das operações executadas para o embarque dos viajantes: em uma 

extremidade estariam locadas as funções sociais, as quais teriam de estar voltadas para o exterior do 

edifício; e no outro extremo as funções operacionais, voltadas para o interior. O programa dessas 

estações era geralmente composto pelo saguão com bilheterias, sala de espera, sanitários, correios, sala 

do chefe da estação, além das plataformas de embarque e desembarque, armazém de bagagens, e em 

alguns casos, restaurante (BEM, 1998).  

Cloquet (1901) expõe uma série de projetos já construídos, como forma de ilustrar as possíveis 

disposições dos espaços internos. No projeto da estação Sesenheim (1876), localizada na França, as 

funções ligadas aos passageiros –  como salas de espera, bilheterias e vestíbulo –  foram organizadas na 

área central do prédio. Nas extremidades do edifício foram locadas atividades de serviços, como 

armazéns e sala do telégrafo.  

                                                
50[...] outre les salles d'attente, un vestibule, un bureau pour la distribution des billets, une salle pour le dépôt des 
bagages ou des marchandises expédiées à grande vitesse ; Un magasin pour les bagages ou marchandises à 
bureau restant ; Un bureau pour le chef de la station ; Un logement pour le chef de la station ; Une lampisterie ; 
Des lieux d'aisance et des urinoirs. Dans les stations d'ordre supérieur, on y ajoute quelquefois Une salle pour les 
facteurs ; Un bureau pour le sous-chef ; Un cabinet pour le commissaire de surveillance Un local spécial pour le 
télégraphe. Plus rarement Un bureau pour la poste ; Et un bureau pour la correspondance. […] Le logement du 
chef de la station, placé ordinairement au premier étage [...] (PERDONNET, 1856, p. 364-365). 
51 O autor indica que a mesma diretriz de setorização deveria ser adotada em edificações maiores e mais complexas. 
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Os próprios acessos aos cômodos já denotam um grau de especialização dos mesmos, pois as 

dependências do telégrafo e armazém possuem um acesso específico e o recinto de mercadorias só era 

acessível pelo lado de fora ou pela sala do chefe da estação. Uma escada, cujo acesso se dava por uma 

entrada independente, conduzia para a habitação do chefe da estação. Por sua vez, o espaço do vestíbulo 

congregava as circulações e a distribuição de fluxos das atividades da área central.  

 

 
 

Legenda: 1- Vestíbulo, 2- Bilheteria, 3- Sala de espera da 1ª e 2ª classe, 4- Chefe da Estação, 5- Sala de espera da 3ª classe, 
6- Mercadorias, 7- Sala do Telégrafo, 8- Armazém. 

 
Figura 40: Estação de Sesenheim. 

Fonte: Redesenho da autora (2016) utilizando como base desenho de Cloquet (1901, p. 534). 

 

Os estilos arquitetônicos empregados nas edificações ferroviárias foram, em um primeiro 

momento, diretamente referenciados nos parâmetros compositivos que estavam em voga no período. 

Porém, houve o estabelecimento de uma linguagem singular às construções. Uma vez que sua 

configuração foi pautada primordialmente em aspectos funcionais, a estruturação da tipologia girava em 

torno da ordem de operação das atividades do programa, influenciando diretamente a distribuição 

volumétrica, as materialidades e a ornamentação aplicada. 

Apontada como um dos primeiros exemplares de estações ferroviárias, a Crown Street em 

Liverpool (1830), construída pelos engenheiros J. Foster e G. Stephernson, dispõe de características que 

se estabeleceriam como um referencial para as estações posteriores. Com um corpo retangular de dois 
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pavimentos e paralelo à linha férrea, o edifício principal incorporava bilheterias, salas de espera, 

escritório no pavimento térreo e, no primeiro pavimento, as dependências do chefe da estação. O 

embarque e desembarque de passageiros era feito por um único lado da edificação e a cobertura da 

plataforma, construída em estrutura de madeira, é justaposta ao corpo principal da estação. Finger (2013) 

indica que uma série de funções locadas na construção de alvenaria poderiam ter sido dispostas sob a 

mesma estrutura da plataforma, porém por questões estéticas ou simbólicos, foram mantidas em um 

bloco independente, produzindo uma clara distinção entre o espaço funcional e sem requintes das 

plataformas e o espaço social ornamentado destinado aos passageiros.  

Essa solução foi aplicada em uma série de estações intermediárias do período, como nas estações 

das cidades de Malines (1835), São Petersburgo (1837) e Postdam (1838) (KÜHL,1998). 

 

 

Figura 41: Estação de Crown Street, construída na cidade Liverpool (1830). 
Fonte: PEVSNER (1980, p. 272). 

 

Pevsner (1980) assinala que, até meados do século XIX, era comum nas edificações ligadas a 

ferrovias a adoção de uma linguagem atrelada a outros tipos arquitetônicos, como forma de conferir 
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certa monumentalidade às obras em concomitância com as funções práticas desempenhadas nas 

edificações e nos trilhos. 

Um dos principais representantes do arquétipo referente à estilística das estações do período foi 

a terminal de Euston (1835-1839), projetada por Philip Hardwick em Londres. Construída em alvenaria 

e adotando um partido de viés clássico, trazia um grande pórtico em estilo dórico que marcava a obra e 

conformava um grande vestíbulo de acesso às duas plataformas paralelas entre si e em lados opostos 

das vias – uma de embarque e uma de desembarque. Para Meeks (1964), a estação foi uma das primeiras 

edificações do gênero a incorporar em seu programa a separação hierárquica dos passageiros em 

primeira e segunda classe. Uma grande estrutura metálica, projetada por Robert Stephenson, 

desempenhava a função de cobertura para as plataformas e carecia de qualquer integração com o edifício 

projetado por Hardwick (HITCHCOCK, 2003).  

Uma série de estações empregaram recursos semelhantes, justapondo as coberturas das 

plataformas a edifícios de linguagem classicizante. Merecem destaque os projetos para a Nine Elms 

Station (1837-1838) e para a Curzon Station (1838) que faziam uso de uma arquitetura clássica, a 

London Bridge Station (1844) e a Döpersberg (1850) que assimilavam preceitos da arquitetura italiana 

e a Plaza de Armas (1901) que incorporava feições inspiradas na arquitetura árabe.  
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Figura 42: Euston Station (1835-1839). 
Fonte: PEVSNER (1980, p. 270). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: London Bridge Station. 
Fonte: MEEKS (1964, p. 170). 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Crown Street Station.  
Fonte: MEEKS (1964, p. 170). 
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Perdonnet (1856) pondera a respeito da estética incorporada nas edificações, indicando que 

fossem aplicados atributos que refletissem uma arquitetura correspondente ao ambiente onde se inseriam 

e ao seu porte e função. O autor recomenda que as estações de terminal deveriam incorporar uma 

arquitetura que evocasse opulência. Na linguagem das estações intermediárias julga que seria 

interessante que as obras buscassem dialogar com o seu entorno. Nas estações menores, em áreas 

distantes ou rurais, propunha a utilização de um partido mais simplificado.  

 

Condições a serem cumpridas pela arquitetura de uma estação - A arquitetura de um 
monumento deve revelar o seu destino. Os peristilos anunciam teatros, templos 
antigos e as igrejas modernas. Campanários, torres elevadas, aberturas em ogiva, 
caracterizam as igrejas da Idade Média. Estações ferroviárias, especialmente aquelas 
de extremidades, também têm sua arquitetura especial. Estações terminais, como em 
todos os edifícios que servem como atender um grande público, muitas vezes há 
peristilos ao fundo do qual emergem as portas ou janelas grandes em arco pleno, 
destinadas a iluminar os imensos vestíbulos ou conduzir o fluxo de viajantes. Mas o 
que caracteriza especialmente a fachada principal é um relógio monumental, e quando 
a fachada fecha a estação, um grande arco ou um grande frontão que acusa as 
estruturas das plataformas de embarque (PERDONNET, 1856, p. 492, tradução 
nossa)52. 

 

A partir das orientações gerais sintetizadas por Perdonnet (1856) para estações de pequeno porte, 

convém distinguir algumas características associadas às estações localizadas no entroncamento de linhas 

férreas. Também conhecidas como estações-ilha, a variação da tipologia foi muito empregada na 

Inglaterra – principalmente pela companhia Great Central Railway (GCR) – em áreas pouco povoadas 

e afastadas dos centros urbanos. Devido à sua localização, o programa e as dimensões das edificações 

                                                
52 Conditions que doit remplir l'architecture d'une gare - L'architecture d'un monument doit révéler sa destination. 
Les péristyles annoncent les théâtres, les temples anciens et les églises modernes. Les clochers, les tours élevées, 
les portes en ogive, caractérisent les églises du moyen âge. Les gares de chemin de fer, celles des extrémités 
surtout, ont aussi leur architecture spéciale. Dans les gares terminales, comme dans tous les édifices qui servent 
de réunion à un public nombreux, il existe souvent des péristyles au fond desquels se dessinent des portes ou des 
fenêtres en plein cintre de grandes dimensions, destinées à éclairer d'immenses vestibules ou à donner issue au 
flot des voyageurs qu’amène chaque convoi. Mais ce qui caractérise surtout la façade principale, c'est e horloge 
monumentale, et, quand cette façade ferme la gare, un grand arc ou un immense fronton qui accuse la forme du 
comble recouvrant la balle des voyageurs (PERDONNET, 1856, p. 492). 
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tendiam a ser mais restritos, abrigando somente a infraestrutura básica para a baldeação de viajantes e 

mercadorias. 

Numerosos exemplares de estações-ilha exibiam poucas variações de composição Eram 

normalmente volumetrias retangulares de um pavimento, com uma linguagem sóbria, sem uma fachada 

principal definida e com coberturas de duas águas que avançavam além dos limites dos prédios – 

servindo como abrigo das gares –, como nas estações de Clough Fold (1879, da East Lancashire) e 

Broom Junction (1880, da East and West Junction Railway). Contudo, alguns projetos articulavam 

formas e acessos com grande esmero.   

Na Stacksteads Station – de1880, construída pela East Lancashire Railway – o prédio de madeira 

combinado a uma cobertura com grandes beirais dispunha de dois acessos localizados nas extremidades 

da plataforma que articulavam passagens subterrâneas e escadarias cobertas53 (WRIGHT; YOUNG, 

2018b). As formas de ingresso para a Four Oaks Station (1884, da London and North Western Railway) 

e a Saltley Station (1899, edificada pela Mindland Railway) eram realizados por travessias elevadas, 

através de passarela metálica com escadas e de uma escadaria integrada ao viaduto de Saltley, 

respectivamente. 

Na Loughborough Central Station (1899), edificada pela GCR, a entrada principal foi situada em 

um volume mais elevado, no nível da rua, dispondo o hall, bilheteria e armazém de bagagens. Em um 

bloco inferior, acessado por meio de uma longa escadaria coberta, foram organizadas as instalações de 

passageiros (salas de espera, sanitários e buffet) e as áreas de embarque e desembarque. As atividades 

sociais foram distribuídas em três volumes independentes de alvenaria de tijolos, que se integravam 

através da justaposição da marquise de cobertura as plataformas (de estrutura metálica e fechamentos 

de vidro) por todo o perímetro da volumetria. 

A configuração de implantação presente na Loughborough Central Station – com a entrada 

principal situado em um bloco no nível da rua e uma segunda área de serviços alocada entre as linhas 

                                                
53  Devido à demolição da estação na década de 1970 e ao aterramento dos túneis, não foram encontradas 
informações mais aprofundadas de como se desenvolvia as passagens pelo túnel. 
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férreas – foi replicada em uma série de projetos da GCR, como nas estações de Rugby Central, Rothley 

e Leicester North, todas construídas em 1899. 

 

    

Figura 45: implantação da estação de Broom Junction e fotografia da estação de Clough Fold. 
Fonte: Foto da coleção de John Mann, WRIGHT; YOUNG (2018a) e CATFORD (2018), respectivamente. 
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Figura 46: Acesso para a passagem subterrânea da Stacksteads Station e o prédio da estação na plataforma, com destaque 
para o acesso coberto da estação no canto inferior direito da imagem (A e A’ respectivamente), Saltley Station com o viaduto 

ao fundo (B), Loughborough Central Station (C), Four Oaks Station e o acesso pela passarela metálica (D e D’, 
respectivamente). 

Fonte: A (WRIGHT; YOUNG, 2018b), A’ (Foto da coleção de John Mann, WRIGHT; YOUNG, 2018b), B (foto da coleção 
de John Mann, CALLAGHAN, 2018), C (GREAT CENTRAL RAILWAY, 2018), D e D’ (MUSSON, 2018). 
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Assim, o contínuo incremento tipológico contribuiu para uma melhor definição da expressividade 

da arquitetura ferroviária e muitas as estações passaram a adquirir uma grande importância nos centros 

urbanos. Os edifícios tenderam a tornar-se maiores e as estruturas metálicas passaram a assumir uma 

maior relevância no conjunto. “Logo também a integração entre os espaços sociais e funcionais começou 

a transparecer nas fachadas com a incorporação da forma das coberturas e seus materiais, onde o ferro 

e o vidro ganharam espaço” (FINGER, 2013, p. 194). 

Acerca deste aspecto, Pevsner (1979), Colquhoun (2005) e Barilli (1991) evidenciam a influência 

de Viollet-le-Duc sobre a arquitetura na utilização de materiais industrializados e na noção de 

integridade dos processos construtivos. O ferro adquire, a partir de Viollet-le-Duc, um expressivo caráter 

dualista, sendo utilizado tanto para fins estruturais, quanto decorativos. O arquiteto mantinha à mostra 

em suas edificações a utilização do metal, contrastando-o muitas vezes com elementos decorativos 

convencionais.  

Juntamente com as estruturas metálicas, os relógios também ganham destaque nas construções 

ferroviárias, constituindo-se com um marco referencial do tempo linear que rege um mundo industrial 

e a precisão dos trajetos dos trens (CORREIA, 2000). Situado no alto de torres ou recebendo posição 

centralizada nas construções, os relógios tornaram-se elementos representativos da simbologia da 

arquitetura ferroviária.  

Na Gare de l’Est (1847-1849), projetada por Alexandre Duquesney em Paris, há uma grande 

desenvoltura e busca de expressividade na composição da estação. No corpo central, empregou-se uma 

grande estrutura metálica em arcos de meia rosácea com fechamentos de vidro, que marcava a cobertura 

das plataformas e faziam a união com os dois pavilhões de serviços. Para Pevsner (1980), a rosácea foi 

uma das primeiras soluções funcionais aplicadas nas fachadas, pois além de ter exteriorizado a 

localização das plataformas dentro do conjunto, também contribuía para a criação de uma 

homogeneidade. 

O projeto de Lewis Cubitt para a estação de King’s Cross (1852), em Londres, prenuncia a 

utilização de linhas modernas e, através de uma ornamentação despojada e simplificada. Dispõe as 

funções do programa com um partido similar ao adotado na Euston Station (duas plataformas paralelas 
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entre si e o edifício contendo os serviços de passageiros), porém a integração entre a estrutura da 

cobertura e o edifício de passageiros se dá de maneira mais harmônica e funcional. Com um relógio 

locado em uma torre no centro da volumetria, a estação “[...] expressa, com sua simplicidade e discretas 

concessões ao estilismo, o que há de mais avançado na arquitetura ferroviária de então” (SILVA, 1986, 

p. 36). 

 
Es uno de los edificios más claramente funcionales de su tiempo, todo lo contrario de 
Euston. Hardwick quería evocar magnificencia; Cubitt, en pocas palabras, dice lo que 
es una estación. Los hangares gemelos son la realización que las distinguen, por tanto 
deben mostrarse exteriormente; eran imprescindibles cubiertas pareadas para los 
carros y carruajes, lo mismo que un reloj; ninguna decoración ni detalle. El mismo 
Cubitt decía que lo quería conseguir en King's Cross era "lo más acertado para su 
finalidad y expresando las características de esta finalidad" (PEVSNER,1980, p. 276). 

 

 
 

Figura 47: Gare de l’Est. 
Fonte: KÜHL (1998, p. 63). 

 
 

   

Figura 48: Estação de King’s Cross. 
Fonte: KÜHL (1998, p. 60) 
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As estações de Helsinki, Karlsplatz e Karlsruhe, construídas no fim do século XIX e início do 

XX, também mostram recursos interessantes de resolução: as soluções plásticas passam a ser pautadas 

na busca de uma unidade formal e na integração entre as partes (plataformas e edifícios) e rompem com 

o partido historicista. 

Ressalta-se que a estação de Karlsplatz, projetada por Otto Wagner em 1894, integra os aspectos 

funcionais e estéticos da construção através da adoção da arquitetura Art Nouveau. Champigneulle 

discorre que Wagner 

 

Previu a evolução da arquitetura e da decoração moderna: é a lógica construtiva que 
deve definir a composição arquitetônica. Em vez de se esconder com vergonha o 
material, qualquer que seja, deve-se coloca-lo em evidencia e pô-lo a concorrer para 
a estética da construção (CHAMPIGNEULLE, 1984, p.142). 

 

Assim, o papel das ferrovias na articulação do território e no avanço da urbanização no século 

XIX fez de suas estações uma das principais expressões de renovação arquitetônica, empregando 

materiais e métodos inovadores e difundindo novas linguagens: “As companhias ferroviárias tornaram-

se, dessa forma, um dos maiores patronos da construção durante o século passado, e a arquitetura de 

suas estações e instalações conheceu toda a gama de estilos do século XIX” (KÜHL, 1998, p.58).  
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Figura 49: Estação de Karlsruhe. 
Fonte: BEM (1998, p. 280). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50:Estação de Helsinki. 
Fonte: BEM (1998, p. 280). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Estação de Karlsplatz. 
Fonte: CHARLES; KLAUS (2014, p. 183). 
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2.3   AS ESTAÇÕES NO BRASIL 

O desenvolvimento da arquitetura ferroviária brasileira foi caracterizado pela extensa influência 

de modelos europeus. Finger (2013) ressalta o papel da importação de referências europeias sobre a 

arquitetura ferroviária elaborada no contexto nacional, avaliando que devido à carência de mão de obra 

especializada que viabilizasse as construções, foi instituído um sistema de concessões “[...] outorgadas 

inicialmente a empresas estrangeiras [...] ou a grupos de brasileiros que, por sua vez, contratavam 

técnicos estrangeiros que ficavam integralmente responsáveis por sua execução, incluindo o projeto de 

seus edifícios“ (FINGER, 2013, p. 208-209).  

Moreira (2007) também pontua a questão, colocando que  

 
A influência estrangeira na construção das estradas de ferro no Brasil abrangia desde 
a capitalização desses investimentos, como foram os casos das diversas empresas 
ferroviárias estrangeiras que aqui estabeleceram parte de seus empreendimentos, ou 
mesmo, atuando como principais investidoras nas empresas ferroviárias nacionais, 
passando pela importação da técnica, de profissionais, de materiais de construção e 
equipamentos, e [...] pela importação de modelos construtivos arquitetônicos que 
fundamentaram o panorama da arquitetura ferroviária no país (MOREIRA, 2007, p. 
84-85).  
 

O conhecimento técnico e formal das tipologias ferroviárias deu-se, portanto, através do contato 

direto com profissionais estrangeiros e da leitura da tratadística especializada do período. Somente com 

a constituição das escolas de engenharia civil na década de 1870 foram criadas as condições para a 

qualificação técnica em território nacional e sua participação na elaboração nos planos gerais de estradas 

de ferro e suas construções anexas. 

As primeiras estações construídas durante meados do século XIX na província de São Paulo eram, 

na grande maioria das vezes, rudimentares, com dimensões reduzidas e formas e programas muito 

simplificados. Eram construções viabilizadas estritamente para o atendimento dos requisitos mais 

essenciais do programa. 

Acerca da posição em relação às linhas  
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Especificamente no que diz respeito às estações paulistas, é interessante notar que a 
grande maioria delas é de “passagem” (em contraposição às terminais), unilaterais, 
com o edifício geralmente retangular e de alvenaria de tijolo, situado de um dos lados 
da linha paralelamente aos trilhos, uma escolha adequada para linhas continuamente 
em expansão (KÜHL, 2010b, p. 05). 

 

As construções da SPR explicitam o cenário. A primeira estação da companhia na cidade de São 

Paulo (1875) dispunha somente de um pavimento justaposto a uma pequena plataforma descoberta. Na 

estação da cidade de Santos (1867) houve uma maior elaboração da linguagem através da adoção de um 

tratamento neoclássico da volumetria retangular de dois pavimentos. A estação de Jundiaí (1867) era 

composta por um único edifício retangular, de alvenaria de tijolos, em composição com a estrutura de 

cobertura de plataforma, construída em madeira. 

Já a primeira estação de Campinas, edificada pela Companhia Paulista na década de 1870, 

apresentava proporções maiores quando comparada a essas primeiras da SPR. Composta por três 

volumes justapostos, o corpo central era rebaixado e os dois volumes laterais, simétricos, possuíam uma 

altura maior. Um relógio foi posicionado centralmente ao volume intermediário e as aberturas ritmadas 

foram marcadas por molduras decorativas.  

Enquanto a estação de Santos era uma estação de terminal, as estações de Jundiaí e de Campinas 

se encontravam em pontos médios do trajeto. Todavia, apesar da simplicidade das edificações, do ponto 

de vista técnico “foram extremamente importantes, pois permitiram a introdução em larga escala de 

processos construtivos até então pouco utilizados, como alvenaria de tijolos e construções em madeira” 

(REIS FILHO, 2010, p. 77). 
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Figura 52: Estação de Santos. 
Fonte: REIS FILHO (2010, p. 75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: Estação de Jundiaí. 
Fonte: KÜHL (1998, p. 152) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Estação de Campinas. 
Fonte: REIS FILHO (2010, p. 83) 
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Foram projetos realizados por engenheiros das companhias, condição que deixou reflexos 

evidentes nas estações (BEM, 1998). Com feições mais sóbrias e focadas nas questões funcionais do 

programa, o partido arquitetônico (ou a falta dele) foi tratado como um caráter secundário.  

A posterior colaboração de arquitetos na elaboração dos projetos das edificações ferroviárias 

permitiu um aprimoramento e uma renovação da linguagem. Entre o século XIX e início do XX, grande 

parte das estações ferroviárias passaram por um amplo processo de transformação, onde foram elevados 

os padrões construtivos e enfatizado o tratamento estético das edificações (REIS FILHO, 2010). Grandes 

companhias, como a SPR, a Paulista e a Sorocabana, realizaram uma série de reformas e ampliações em 

suas estações, demonstrando a prosperidade das empresas no período e a preocupação com o prestígio 

institucional. “[...] As frequentes reconstruções em uma mesma estação refletiam a absorção das 

transformações e avanços dos transportes ferroviários” (MOREIRA, 2007, p. 82). 

As estações vieram a exercer um papel de destaque na paisagem urbana brasileira, influenciando 

os parâmetros arquitetônicos e tornando-se referenciais de modernidade e desenvolvimento urbano e 

econômico:  

 

De pronto, a estação colocava-se como referência urbana do lugar, devido ao seu porte 
arquitetônico, e à imagem de modernidade e tecnologia representada por esse meio de 
transporte, evidenciada não só pelos equipamentos e meio rodante, mas também, pelas 
estranhas e delgadas estruturas metálicas das gares. Era, em pleno “sertão” paulista, a 
mais visível e direta manifestação da revolução industrial (GHIRARDELLO, 2015, 
p. 75). 

 

A tipologia e o vocabulário arquitetônico das estações relacionavam-se diretamente aos interesses 

econômicos da companhia que as construíam e à localidade de implantação; já o aspecto programático, 

a qualidade da edificação, sua arquitetura e acabamento se diferenciavam de acordo com as variantes 

indicadas. Salvo algumas exceções, a maioria das construções era pautada pelo ecletismo, com maior 

ou menor grau de refinamento, em composições com coberturas de estrutura metálica. O programa 

inovador e as características do espaço das gares contribuíram para diferenciar tão fortemente sua 

arquitetura. 
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A gare e o prédio da administração tendiam a se diferenciarem na linguagem e nos materiais de 

construção. Silva (1986, p. 35) julga que com a aplicação de duas linguagens distintas “[...] pareciam 

não fazer parte de uma mesma construção, tal a dissociação formal existente entre as partes”, era como 

se a “coberta para os trens fosse um simples abrigo, ao qual se poderia e deveria incorporar todos os 

avanços tecnológicos contemporâneos” e o “edifício em alvenaria teria de se caracterizar pelo gosto do 

cidadão, ainda preso aos preconceitos estabelecidos para a arquitetura”. Costa (1994, p. 112), por sua 

vez, identifica que a integração e o contraste entre a estrutura de ferro e a construção em alvenaria 

produziram um rico efeito visual, que possibilitou aos arquitetos do período “aplicar uma ornamentação 

historicista sobre a estrutura de um imóvel como a estação ferroviária, que nenhum dos períodos 

históricos adaptados jamais conheceu”. 

As estações-ilha foram raras no Brasil. Nelas foi frequente a adoção de feições modestas, com o 

prédio formado por um volume retangular com a cobertura das plataformas obtida por uma extensão da 

cobertura da edificação. Esse foi o caso das das estações de Camaçari (o prédio original foi edificado 

pela Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco em 1861), Pinhal e Gaurama (ambas construídas no Rio 

Grande do Sul em 1894 e 1910, respectivamente, pela Cie. Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil). 

Alguns projetos patrocinados por diferentes companhias férreas nacionais expunham soluções 

interessantes na conciliação entre o edifício e a gare. Na estação de Cordeirópolis (1877), o edifício de 

alvenaria de dois pavimentos foi locado perpendicularmente em uma bifurcação em Y da linha tronco 

da Companhia Paulista e, após uma reforma no começo do século XX, passou a associar uma extensa 

cobertura de estrutura metálica, que percorria o perímetro da plataforma triangular, e um quiosque de 

madeira situado no centro do espaço descoberto. É interessante observar que ao integrar o quiosque à 

área de embarque e desembarque foi criada uma interferência entre operações, uma vez que houve a 

introdução de uma função social (que também era independente da construção principal) a um espaço 

estritamente operacional. Kühl (2010, p. 09) salienta que “outra particularidade da estação é o fato de 

possuir dois pavimentos, algo raro nas estações menores da Paulista”. 

Em Cachoeira Paulista, a estação, projetada pelo engenheiro inglês Newton Bennaton (BEM, 

1997) e construída na década de 1870 pela Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, foi composta 
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por um bloco central mais alto (de três pavimentos) e dois volumes laterais simétricos e alongados que 

ressaltam as grandes proporções assumidas pela estação-ilha. Os abrigos das plataformas de embarque 

e desembarque foram incorporados como extensões das coberturas dos blocos secundários e, apesar de 

circundarem quase todo o contorno da edificação, não possuem qualquer destaque no conjunto. Como 

indicado por Bem (1997, p. 347) 

 

 [...]o longo edifício pousa sobre terrenos estreitos, às margens do rio Paraíba, 
evocando aspectos de uma grande sede de fazenda do interior.  
[...]as plataformas não passam de tímida continuidade dos chãos internos, em 
suficiente medida para o alcance do trem; de fato, são coberturas laterais muito 
estreitas e compridas, fixadas e estendidas ao longo das fachadas e desproporcionais 
em relação ao edifício.  

 

A estação ferroviária de General Carneiro (1897) da Estrada de Ferro Central do Brasil54 foi 

construída pela Comissão Construtora da Nova Capital55, sob supervisão do engenheiro Aarão Reis, 

como um ponto de saída do Ramal de Minas Gerais em direção à futura capital mineira de Belo 

Horizonte. A construção, concebida como um volume triangular, apresentava um vocabulário formal 

que trabalhava a simetria e o espelhamento das fachadas – ordenadas majoritariamente por séries de 

portas regularmente dispostas – e incluía pináculos e um destacado lanternim posicionado no centro da 

cobertura. Tais elementos assinalavam as dimensões monumentais do edifício e evidenciavam sua 

verticalidade. 

A mesma configuração de implantação foi utilizada para o segundo projeto da Estação do 

Entroncamento (1916), um ramal da Mogiana localizado nas proximidades do município de 

Jardinópolis. A volumetria assimilava três blocos de alvenaria idênticos que eram integrados por meio 

de uma extensa cobertura metálica de múltiplas águas, que apresenta o mesmo esboço do limite da 

                                                
54 Em 1889, a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II teve seu nome alterado para Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 
55  A Comissão Construtora da Nova Capital foi instituída em 1894 por decreto promulgado pelo Estado de Minas 
Gerais para dar procedimento aos projetos e execução das obras da nova capital do estado, Belo Horizonte, e foi 
chefiada pelo engenheiro Aarão Reis. 
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plataforma triangular. De forma similar à estação de Cordeirópolis, a ordenação entre os volumes do 

prédio determinou a formação de um pátio central interno e, assim como em General Carneiro, houve a 

incorporação de um lanternim na parte central da cobertura. 

 

 

 

Figura 55: Estação de Cordeirópolis e as plataformas, onde se distingue a marcação do quiosque que ficava no centro (A), 
quiosque de madeira (A’), o prédio da estação de Cachoeira Paulista (B) e a implantação a estação entre as linhas férreas 

(B’). 
Fonte: A e A’ (KÜHL, 1998, p.167 e 166, respectivamente), B e B’ (GIESBRECHT, 2018). 
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Figura 56: Estação de General Carneiro (A) com destaque para o ritmo de aberturas e os elementos verticais na cobertura 
(A’), e estação de Entroncamento (B), com destaque para a grande cobertura com contorno triangular (B’). 

Fonte: A (GIESBRECHT, 2018), A’ (SALGUEIRO, 2018, p.169), B e B’ (GIESBRECHT, 2018). 
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A estação de São Paulo da SRP, posteriormente conhecida como Estação da Luz, foi um dos 

exemplares mais significativos do período. Foi remodelada em duas distintas ocasiões, recebendo 

gradativamente feições mais sofisticadas, proporções maiores e novos materiais. “O projeto do edifício, 

assim como a maior parte de seu material, veio da Grã-Bretanha [...]” (KÜHL, 1998, p.118). 

Sendo um ponto de parada importante no percurso de Santos a Jundiaí e, portanto, uma estação 

intermediária, no último projeto de reforma e ampliação, realizado no início do século XX, a edificação 

da Estação da Luz passou a abrigar uma ampla gama de serviços, compatível àqueles encontrados nas 

estações de terminal delineadas por Cloquet (1901) e Perdonnet (1856), dispondo de um grande hall 

ornamentado, salas de espera com separação de gêneros, bilheterias, sala de telégrafo, sanitários para os 

passageiros e funcionários, sala de bagagem, área administrativa, entre outros. 

A volumetria incorporada fez uso do arquétipo habitualmente utilizado nos edifícios europeus: 

duas partes dispostas paralelamente, onde uma abrigava os serviços de passageiros e outra as 

plataformas protegidas por uma grande cobertura em estrutura metálica. Todavia, a leitura do volume 

não se dá pela justaposição das partes, já que por meio de uma notável utilização dos materiais, “a 

identidade é obtida através da uniformidade de tratamento do conjunto, sendo o tijolo aparente 

empregado em todo o complexo” (KÜHL, 1998, p.124). Com isso, a edificação obteve uma grande 

expressividade em relação às construções do período, convertendo-se em um marco na paisagem urbana. 

A primeira estação edificada pela Sorocabana na cidade de São Paulo (1875) – que posteriormente 

seria conhecida pelo nome de Estação Júlio Prestes – era um prédio de extrema simplicidade, com 

poucos ornatos e dimensões reduzidas. Progressivamente novos elementos foram incorporados na 

fachada através de uma série de reformas realizadas até o ano de sua desativação. Em 1914, foi 

desativada devido à implantação de uma segunda estação no terreno ao lado, projetada pelo escritório 

do arquiteto Ramos de Azevedo e inaugurada em 1917. 

Em 1925, o engenheiro Samuel das Neves e o arquiteto Cristiano Stockler foram contratados para 

desenvolver o projeto para uma nova estação da Sorocabana em São Paulo, uma vez que a atual 

construção se tornou insuficiente para o movimento apresentado. A orientação formal assumida na obra 

teve inspirações historicistas, no classicismo francês e em construções férreas americanas, com janelas 
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compondo arcos, colunas da fachada, forros ornamentados e torre abrigando o relógio. Seu programa, 

caracterizado como de uma estação de terminal, era amplo e divido funcionalmente em dois distintos 

grupos de atividades: administrativas e ferroviárias (SOUKEF JUNIOR, 2001). 

 

 

Figura 57: Estação da Luz (A) e Estação Júlio Prestes (B). 
Fonte: A (BICCA, 2007, p.228), B (GERODETTI; CORNEJO, 2005, p.154). 

 

As estações que estavam situadas fora dos centros urbanos tendiam, de maneira geral, a serem 

menores, terem o programa reduzido e perfilharem uma arquitetura mais singela, com uma volumetria 

simétrica, justapondo os volumes de alvenaria às estruturas metálicas (quando essas se faziam 

presentes). 

Construídas nas décadas de 1870 e 1880, as primeiras edificações da Sorocabana no interior do 

Estado exibiam, frequentemente, feições modestas. Depois aufeririam melhoramentos e reformas 

executadas, entre o fim do século XIX e meados do XX, em razão do desenvolvimento cafeeiro e da 

aspiração da empresa de construir uma “identidade”, como forma de buscar diferenciação das outras 

companhias.  O programa dessas estações geralmente abrigava uma menor complexidade de funções, 

que eram revistas e ampliadas ao passo que eram realizadas as alterações. 
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Souza (2015) salienta que as estações construídas no último quartel do século XIX pela empresa 

seguiam recomendações do Engenheiro Chefe da Companhia, Clemente de Novelletto Spetzler56, que 

aplicou uma lógica estritamente utilitária nos projetos, dispensando o uso de ornamentação e orientando-

se pela metodologia construtiva e utilidade prática. 

 

Tanto no projeto para a estação de passageiros, como naquele para o armazém de 
cargas, casa de máquinas, depósito de carros e mais edifícios que cobrem o pátio da 
estação de Sorocaba, deixei-me guiar pela solidez e economia, evitando 
escrupulosamente todos aqueles adornos e enfeites, que sem utilidade construtiva, 
somente encarecem os edifícios e muitas vezes, contribuem a destruir completamente 
a impressão de estabilidade e utilidade prática, que devem exalar os edifícios das 
estações de vias férreas econômicas como é a nossa (GASPAR, 1930. p.83). 

 

Nesse âmbito, devem ser citadas as estações da cidade de Sorocaba (inaugurada em 1875 e 

reformada em 1929), Botucatu (edificada em 1889 reformado em 1906 e substituída por uma nova 

estação em 1934) e São Roque (construída em 1875 e substituída por um novo edifício em 1928). Todas 

as edificações apontadas configuravam, no início de seu funcionamento, partidos arquitetônicos 

simplificados que posteriormente assumiram, algumas de forma mais contida que outras, motivos 

ecléticos e dimensões maiores. 

De modo geral, apesar das variantes formais, os projetos das estações brasileiras expõem uma 

certa coerência e unidade entre si, visto que incontestavelmente expunham sua destinação e sua 

associação ao mundo ferroviário. Apesar de muitas terem sua forma inspirada por modelos europeus, 

foi possível a elaboração de projetos singulares. A Sorocabana foi patrocinadora de um exemplar notável 

de arquitetura: a Estação Ferroviária de Mairinque. 

 

A transformação da arquitetura das estações ferroviárias foi sempre marcada pela 
contínua alteração, com períodos de dominação, de uma e outra frentes, e de 

                                                
56 Com formação profissional na Alemanha, Spetzler compôs o quadro de engenheiros da Estrada de Ferro Dom 
Pedro II durante a década de 1860 e foi o principal engenheiro da Companhia Sorocabana entre o período de 1872 
e 1874 (SOUZA, 2015). Também foi responsável pelo projeto do novo edifício da estação ferroviária de Sorocaba.  
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equilíbrio, entre os esforços de modernização e as tendências historicistas.  A 
esperança de renovação radical que se depositava nas estações ferroviárias, assim 
como nos outros programas surgidos no século passado, não se confirmou de maneira 
efetiva, mas a arquitetura ferroviária foi responsável por inegáveis experiências 
interessantes e, tanto nas grandes como nas pequenas cidades, as estações se 
destacaram entre os mais importantes e significativos edifícios públicos (KÜHL, 
1998, p. 66) 
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Figura 58: Antiga estação de Botucatu (A), novo edifício da estação de Botucatu (A’), antigo edifício da estação de Sorocaba 

(B) e nova estação de Sorocaba (B’). 
Fonte: GIESBRECHT (2016) 
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LINKS PARA O VÍDEO SÍNTESE DAS ANÁLISES 
 
 
 

YOUTUBE: https://youtu.be/TDWQ6OWuVlI 
 

 
 
 

VIMEO: https://vimeo.com/230594326 
 
 
 

 

(digite ou copie e cole no navegador) 

	  

	  

OBS: A versão física da dissertação contém um DVD com o vídeo. 
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3.1  O PROJETO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS 

Fundamentado pela produção de interpretações, revisões e criações arquitetônicas, o ecletismo – 

difundido durante grande parte do século XIX e primeiros decênios do XX – o ecletismo frequentemente 

entendido como um sinônimo de “historicismo”. Porém, como mostra Colquhoun (1995), ambos os 

conceitos possuem significações divergentes, visto que enquanto este operava para criar estruturas e 

aplicabilidades adequadas ao período vigente, aquele buscava inscrever a arquitetura das edificações em 

arquétipos do passado57.  “Assim havia a tendência de localizar o ideal em algum lugar qualquer do 

passado, ou então de se sonhar com um esboço de futuro [...]” (CURTIS, 2008, p. 24). 

O ecletismo, também, tem sido muito associado ao descompromisso com estilos e regras de 

composição. Sob este aspecto, foi definido por Lemos (1987, p.70) como a “[...] linguagem eufórica da 

liberdade calcada na nova tecnologia” e a “[...] liberdade ou a licença de criar, de recriar, ou combinar 

formas, de misturar [...]”. Meeks (1964, p. 17, tradução nossa) enfatiza  o período eclético como 

responsável pelo estabelecimento da autonomia intelectual do juízo criativo, trazendo a “[...] 

compreensão de que as regras das academias não são absolutas, que a concepção de beleza ideal não foi 

fixada para sempre, mas está sujeita a revisão por cada geração”58.  

O desenvolvimento de uma arquitetura que transpusesse os limites e parâmetros pré-estabelecidos 

e possuísse maior relação com as novas práticas construtivas e exigências programáticas cooperou para 

o surgimento de linguagens como o Arts and Crafts, o Art Nouveau e o Art Déco. Nesse sentido, como 

método de elaboração arquitetônica, o processo de experimentação das formas seria um elemento 

essencial para a criação (COLLINS, 1998).  

                                                
57 Houve muitas variações arquitetônicas que nem sempre eram solidárias com a recuperação de conceitos e estilos 
históricos. O pluralismo arquitetônico existente no século XIX produziu muitas obras que que não eram 
categorizáveis por sua homogeneidade estilística ou pela integridade nos referenciais históricos (CURTIS, 2008). 
58 [...] realization that the rules of the academies are not absolute, that the conception of ideal beauty us not fixed 
forever but subject to revision by each generation (MEEKS,1964, p.17). 



Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto 
	  

	  144 

Estaria, assim, inserido em uma atitude mais ampla de compromisso com a liberdade de 

pensamento e criação. Diderot (1713-1784), citado por Peter Collins, em seu estudo Encyclopédie, 

define que: 

 

Um eclético [...] é um filósofo que passa por cima de preconceitos, tradições, 
antiguidade, consenso universal, autoridade e tudo o que domina a opinião da massa; 
que se atreve a pensar por si mesmo voltando aos princípios gerais mais evidentes, 
examinando-os, discutindo-os e não aceitando nada que não seja evidenciado pela 
experiência e pela razão. É o que, de todas as filosofias que tem analisado, sem 
respeito a pessoas e sem parcialidade, tem feito sua própria filosofia, que lhe é peculiar 
(DIDEROT59, 1755 apud COLLINS, 1998, p. 11, tradução nossa).60 

 

A atitude de experimentação que Dubugras consagra no Brasil com Estação Ferroviária de 

Mairinque é parte dessa inquietação. Concepção singular e representativa de seu arquiteto, a Estação foi 

projetada para o interior do Estado de São Paulo, sendo a principal obra Art Nouveau de Victor Dubugras 

e uma contribuição relevante da Companhia União Sorocabana Ituana à arquitetura brasileira.  

Neste projeto, o arquiteto dispôs de uma grande liberdade de experimentação estética, formal e 

técnica, uma vez que a tipologia – distinguida pela falta de parâmetros hegemônicos – possibilitava tal 

iniciativa. “As estações ferroviárias eram o símbolo favorito do progresso da época [...]” (COLLINS, 

1998, p. 135, tradução nossa)61. A aplicação do Art Nouveau qualificou-se como uma escolha que 

potencializou a autonomia projetual de Dubugras, ao contrastar com o padrão de estações que estava 

sendo construído no país. 

                                                
59 DIDEROT, D. L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Tome 5. Paris: 
André le Breton, 1755. p. 270.	  
60 Un eclético […] es un filósofo que pasa por encima de prejudicios, tradiciones, antigüedad, consenso universal, 
autoridad y todo lo que sojuzga la opinión de la masa; que se atreve a pensar por si mismo volviendo a los 
principios generales más evidentes, examinándolos, discutiéndolos u no aceptando nada que no sea evidente por 
experiencia y por la razón. Es el que, de todas las filosofías que han analizado, sin respeto a persona y sin 
parcialidad, se ha hecho su propia filosofía, que le es peculiar (DIDEROT,1775 apud COLLINS, 1998, p. 11) 
61 los ferrocarriles eran el símbolo favorito del progreso de la época […] (COLLINS, 1998, p. 135). 



O Projeto  
	  

	   145 

Situada sobre um aterro e posicionada no entroncamento das linhas da companhia ferroviária, a 

Estação adota a implantação em ilha. Devido ao cercamento da edificação por trilhos, o acesso de 

pedestres foi resolvido através de uma passagem subterrânea – protegida por um muro de arrimo 

construído em pedra – perpendicular ao traçado das linhas férreas. No ponto médio do túnel, uma 

escadaria direciona o fluxo de pessoas para a Estação. Flanqueando a abertura gerada pela escadaria, o 

arquiteto fez uso de um guarda-corpo composto de pequenos apoios de concreto regularmente 

posicionados e por travessas horizontais metálicas constituídas por trilhos inutilizados. A última 

solução, sinaliza os aspectos simbólicos apropriados pelo projeto, assim como as demandas de economia 

que o nortearam, as quais também não deixam de ser um símbolo do mundo capitalista do qual a 

Sorocabana fazia parte.  

Tal arranjo de acesso possibilitou uma maior integração da estação com seu entorno, pois apesar 

de as estradas de ferro seccionarem a área em duas partes, a passagem criada pelo arquiteto promoveu, 

de forma eficaz, a união entre os espaços. O agenciamento proposto também se constituiu em uma 

solução prática e eficiente para os viajantes que precisavam fazer baldeação.  

A implantação em ilha implicou em outra importante decisão de projeto, que é a abolição da 

noção de fachada frontal ou principal. A Estação assumiu a forma de um volume simétrico, com dois 

acessos principais semelhantes, que coincidem com a visão do prédio pelos passageiros dos trens. Para 

quem acessa a Estação a partir do túnel, a fachada que se abre à frente é uma terceira que, nesta 

perspectiva poderia também se converter na “principal”. Portanto, é um exemplo onde a eliminação da 

fachada frontal surge, como uma decisão funcional, que se traduz na forma.  
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Figura 59: Esquema da implantação da Estação na plataforma e sua escadaria de acesso. 
Fonte: Desenho elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 60: Corte esquemático do acesso à Estação pela passagem subterrânea. 
Fonte: Desenho elaborado pela autora (2017). 
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Adequando o projeto arquitetônico ao programa ferroviário, a construção aglutina em um único 

volume os espaços necessários para o pleno funcionamento operacional e administrativo. Devido à sua 

destinação como uma pequena estação ferroviária de passagem em uma área ainda pouco urbanizada, a 

obra dispõe de um programa restrito. O térreo conta com bilheteria, gabinete do chefe da estação e 

telégrafo no centro e sala de espera para as damas, buffet, depósito de mercadorias e sanitários (feminino 

e masculino) nas extremidades. No pavimento superior foram dispostos a sala de guarda, sala do 

telégrafo, almoxarifado e um sanitário. 

Uma sucessão de edificações ferroviárias criadas pela expansão dos trilhos no interior paulista 

fazia uso de modelos que remetiam às construções inglesas (CONDEPHAAT, 1986) – adotando 

volumes retangulares de alvenaria, fachada principal bem demarcada, plataformas metálicas justapostas 

ao edifício e o emprego de vertentes arquitetônicas do passado. A Estação de Dubugras, contudo, rompe 

com esse partido. A volumetria, subdividida em três partes, foi solucionada com grande simplicidade 

ao conformar um corpo central retangular ladeado por dois volumes laterais curvos e simétricos. Apesar 

da delineação espacial heterogênea, os corpos unem-se através da justaposição, resultando na apreensão 

da edificação como um objeto único (MITRE; CORREIA, 2017). 

A percepção de integração é depurada pela homogeneidade material que “[...] em vez de revestir-

se de enfeites ou imitações de mármore, cobriu-se de reboco e pintura” (MIYOSHI, 2009, p. 94). 

Hyppolito Pujol Júnior62 (1908, p. 192) anotou que para toda a Estação foi utilizado “reboco exterior de 

cimento branco Lafarge e areia grossa, obtida depois de duas peneirações, oferecendo assim um grão 

homogêneo”. 

                                                
62 Engenheiro e arquiteto (1880-1952), foi aluno de Victor Dubugras durante sua formação profissional na Escola 
Politécnica de São Paulo (1898-1905) e colaborou com ele no concurso de projetos para a Detenção em São Paulo 
(TOLEDO,1985). Foi um dos fundadores da Revista Polytechnica e do Instituto de Engenharia, Foi professor da 
Escola Politécnica no período de 1909 e 1922. 
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Figura 61:  Diferença entre a composição usual das estações férreas e os volumes principais que formam a Estação de 
Mairinque. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora (2015). 

 

A porção intermediária do conjunto foi estabelecida com altura mais elevada, com painéis 

envidraçados em arco pleno em ambos os lados, um grande vão central e uma cobertura em abóbada 

apoiada por quatro pilones locados nas extremidades da forma, elevando-se acima da cobertura (REIS 

FILHO, 1997). Aos pilones foram acrescentados quatro torreões de desenho claramente Art Nouveau, 

coroados com lanternas de vidro cathedral verde-claro e arrematados por delgadas lajes planas.  

De grande expressão plástica, os torreões congregam linhas mais geometrizadas e acentuam a 

verticalidade da obra. Ainda que aparentem serem elementos criados unicamente com finalidades 

estéticas, possuíam algumas funções: abrigar as caixas d’água na porção inferior, sustentar as linhas do 

telégrafo e auxiliar no apoio do letreiro com o nome da estação –  “MAYRINK” – na parte superior.  

No centro e em lugar de destaque nos grandes painéis de vidro foram dispostos relógios em ambas 

as fachadas. Elemento fundamental ao mundo industrial e à segurança do transporte ferroviário, 

receberam lugar privilegiado neste e em outros projetos de estações. Internamente, no saguão formado 

por essa área, foi inserido um guichê de atendimento com formato elíptico. 
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Figura 62: Esquema da composição do torreão. 
Fonte: Desenho elaborado pela autora (2017). 

 

Na lateral, com menor altura e maior comprimento, os volumes simétricos imprimem regularidade 

e ritmo à construção, por meio da modulagem estrutural dos pilares, vigas e aberturas. Neles as vigas 

radiais, que suportam as lajes planas de cobertura, formam nervuras aparentes no interior dos cômodos.  
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Embora o contorno de ambas as formas seja análogo, em razão da ordenação de diferentes funções 

para as extremidades do edifício, houve uma distinção no tratamento dos módulos na altura da 

plataforma por meio da variação do ritmo de aberturas e disposição de bancos. Enquanto em um extremo 

– onde foi abrigado o armazém de mercadorias, que não exigia muitas aberturas – há poucas portas e 

um maior número de bancos confinados entre paredes e pilares, no outro – que continha o buffet – há 

uma alternância entre aberturas e paredes cegas com bancos (MITRE; CORREIA, 2017). Tal como os 

torreões, “esses corpos revelam a presença de um domínio completo da linguagem plástica [...]” (REIS 

FILHO, 1997, p. 65-66) e evidenciam a desenvoltura de Dubugras ao atrelar demandas estéticas e 

funcionais em soluções despojadas, mas corajosas. Assim como os vãos de janelas superiores são 

subdivididos, no volume central Dubugras faz uso de portas correspondentes a meio módulo. Percebe-

se que este é o único momento em que um elemento compositivo dos blocos laterais estende-se para o 

central (convindo como acesso para os sanitários e os poços das escadas). 

Acima das lajes planas e locados ao lado do volume central (entre os pilones e a abóboda), dois 

volumes de bordas arredondadas abrigam o pavimento superior. Nestes espaços Dubugras compõe 

novamente com as aberturas, articulando contornos arredondados e grandes janelas retangulares 

(maiores em altura do que em largura) dispostas regularmente.  

Em todos os pilares e nas alvenarias de divisão das janelas, foram inseridos frisos horizontais que 

reforçam a linguagem dos relevos dos torreões. Dessa forma, os únicos elementos com finalidades 

claramente estéticas do conjunto são os frisos geométricos desenhados nos torreões e nos pilares. 

 

Figura 63: Esquema dos volumes secundários (buffet armazém de mercadorias, respectivamente). 
Fonte: Desenho elaborado pela autora (2017). 
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 A cobertura metálica de proteção às plataformas – que frequentemente era um componente 

aposto ao prédio principal – foi vinculada à construção com grande arrojo formal. Circundando todo o 

perímetro da volumetria, o elemento adquiriu leveza estrutural ao ser sustentado por uma série de 

tirantes fixados no corpo do prédio. Para Bruand (1997, p. 49) esse tratamento da cobertura metálica 

sugere “[...] a afeição que Dubugras tinha pelo Art Nouveau”.  

O comprometimento da cobertura com a linguagem do conjunto é reforçado pelo tratamento dos 

volumes longitudinais, onde a cobertura horizontal tanto interrompe a verticalidade da obra quanto 

promove um dinamismo entre os módulos de janelas locadas acima e de portas e bancos abaixo.  

A ligeira inclinação da estrutura de cobertura em direção à edificação permitiu que a água de 

chuva fosse coletada por calhas posicionadas junto à parede e captada por uma série de condutores 

pluviais de cobre locados rente à face de cada um dos pilares. Estes completam a composição e reforçam 

a presença de uma modulação. O tratamento que recebem é um dos momentos que confirmam a 

avaliação de Toledo: “pormenores construtivos revelam o grande cuidado na concepção da obra” 

(TOLEDO, 1985, vol. 2, p. 05).  

 

 

Figura 64: Esquema da volumetria geral da Estação de Mairinque. 
Fonte: Desenho elaborado pela autora (2017). 
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Figura 65: Esquema simplificado  da estrutura de sustentação da cobertura. 
Fonte: Redesenho modificado pela autora (2017) utilizando como base desenho presente em Planart (1979). 

 

O partido arquitetônico tira proveito dos motivos formais, adotando, harmonicamente, tanto 

contornos retilíneos quanto sinuosos na composição da volumetria. Essa relação pode ser observada na 

sensível contraposição da forma regular do corpo central com sua cobertura em abóbada e grandes panos 

envidraçados em arco, em contraste com as alas laterais semicirculares e com a linearidade das aberturas 

moduladas. Na fachada, o grande painel envidraçado dialoga com o relógio fixado no seu centro, através 

do jogo de curvas. 

Expressivas linhas verticalizadas reforçadas pelo ritmo de composição dos pilares, dos tirantes e 

dos condutores pluviais (integrados à estrutura de sustentação da cobertura) dialogam com a série 



O Projeto  
	  

	   153 

horizontal representada pelos bancos de concreto – restritos a uma laje e engastados entre os pilares –  e 

pequenos frisos desenhados nas colunas.  

Na área dos torreões, a horizontalidade das lajes planas, dos letreiros e dos frisos dialoga com a 

extensão vertical das lanternas e dos pilares. O conjunto esboça um equilibrado sistema de linhas 

paralelas e perpendiculares, de diferentes materiais e espessuras. Na confrontação precisa entre linhas e 

formas o projeto encontra sua força. 

 

 

Figura 66: Esquema de linhas verticais e horizontais. 
Fonte: Desenho elaborado pela autora (2017). 
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Figura 67: Foto da área do Buffet da estação em meados de 1910. Nessa fotografia é possível atestar a regularidade e 
linearidade criada pelos pilares e condutores pluviais em contraposição a horizontalidade dos bancos fixados nas paredes 

cegas e dos frisos nas colunas. 
Fonte: SOUKEF JUNIOR (2001, p. 77). 
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A partir das características apresentadas em diversos projetos de estações-ilha do período, é 

possível constatar a recorrência de alguns recursos que posteriormente seriam incorporados na Estação 

de Mairinque. Sucedia-se, de forma geral, a ausência da definição de uma fachada principal e o 

espelhamento das soluções. Os projetos das estações inglesas de Clough Fold, Four Oaks, Stacksteads, 

Loughborough Central, e das brasileiras de Camaçari, Cachoeira Paulista, Cordeirópolis e General 

Carneiro evidenciam esse padrão. 

Verifica-se que a Estação possui outras similaridades com a edificação de General Carneiro, tais 

como: simetria ligada ao ritmo de aberturas, utilização de uma ampla cobertura e uma acentuada 

verticalidade. Ao passo que no projeto de Dubugras essas linhas são notabilizadas pelos torreões, em 

General Carneiro elas são ressaltadas pelo lanternim central e pelos pináculos da cobertura. 

O delineamento do guichê de atendimento como um bloco desprendido do volume principal 

expressa, por sua vez, algumas semelhanças com o emprego do quiosque da estação de Cordeirópolis, 

porém enquanto este não possuía uma vinculação com a linguagem do prédio ou com a atividade 

desempenhada pelas plataformas, em Mairinque há uma maior coesão com o vocabulário plástico do 

conjunto e propõe um melhor tratamento do agenciamento dos procedimentos de aquisição de passagens 

e embarque. 

Convém destacar que havia uma predominância, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, da 

utilização dos acessos em nível – com apenas o degrau da plataforma e o acesso às estações sendo 

realizado pelo cruzamento das linhas férreas, como nas estações General Carneiro, Entroncamento, 

Broom Junction, Clough Fold. Por sua vez, a implementação de passagens por túneis, como em 

Mairinque, foi uma solução pouca promovida entre as companhias63. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, essa forma de acesso foi identificada somente na estação de Stacksteads64, que contava com 

duas entradas que, da mesma forma que em Mairinque, foram locadas nos extremos da plataforma. 

                                                
63 Durante o desenvolvimento da pesquisa não foi encontrado nenhum projeto de estação ferroviária brasileira que 
articulava os acessos por meio de túneis. 
64 Enquanto em Mairinque a entrada era articulada de forma perpendicular à plataforma, em Stacksteads a abertura 
do túnel era paralela às extremidades da plataforma. 
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Figura 68: Quiosque alocado entre as 
plataformas da estação de Cordeirópolis e 

guichê central localizado no volume 
intermediário da Estação de Mairinque, 

respectivamente 
Fonte: GIESBRECHT (2018) e PUJOL 

JUNIOR (1908), respectivamente. 
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O Art Nouveau foi utilizado de forma despojada, estando presente em soluções funcionais e 

integradas às técnicas e elementos construtivos, como nos apurados torreões e cobertura cujas 

características já foram discutidas. O estilo também foi adotado na delineação dos letreiros como um 

elegante elemento gráfico. Enquanto o uso das formas curvas confere certa aproximação com projetos 

Art Nouveau que o arquiteto concebia no período (como nas residências de Horácio Sabino, M. Medeiros 

e Luiz Piza), alguns dos recursos apresentados na Estação, como o favorecimento de linhas verticais e 

o emprego de estruturas metálicas nas fachadas, evidenciam um ponto de experimentação e transição na 

trajetória projetual de Dubugras, que se confirmaria no decênio de 1910. 

Além da sintonia com a produção de seu projetista, a Estação expõe, como já afirmou Toledo 

(1985), congruência com obras Art Nouveau desenvolvidas no mesmo período na Europa que seguiam 

motivos mais regulares e simplificados, destacando, da Sezession vienense, a Sezession Haus (1897) de 

Joseph Maria Olbrich, e o Palácio Stoclet (1904) de Joseph Hoffman. Ambas as construções denotam 

uma aproximação no uso de poucos ornatos e aberturas ritmadas e geometrizadas. Ao passo que o 

Palácio Stoclet também apresenta uma relação através das linhas verticais e horizontais bem demarcadas 

e da composição parcialmente simétrica, na Secession Haus a analogia ocorre por meio da porção central 

da volumetria, onde quatro torreões simétricos envolvem uma estrutura em abóboda. A conciliação entre 

linhas perpendiculares e paralelas mostra algumas analogias plásticas ao projeto de Otto Wagner para o 

Gabinete do Telégrafo do Jornal “Die Zeit” (1902) 

Dentre as construções ferroviárias que usam do vocabulário Art Nouveau, alguns recursos 

empregados nas estações de Karlsplatz (1897) e Helsinki (1904) – locadas nas cidades de Viena e 

Helsinki e projetadas por Otto Wagner e Eliel Saarinen, respectivamente – seguem a mesma vertente 

plástica perfilhada pela Estação: utilização de volumes puros e ornatos sóbrios, o corpo central mais alto 

e resolvido com cobertura em abóbadas de berço, painéis de vidro em arco pleno e uma maior integração 

entre o prédio e a plataforma . Em Helsinki nota-se, também, a existência de uma marquise de cobertura 

abaixo do painel envidraçado. 

Outro projeto do período que revela similaridade com a Estação é o de um teatro não edificado 

concebido por Mackintosh e submetido à Exposição Internacional de Glasgow de 1901 (MITRE; 
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CORREIA, 2017). Nele, o arquiteto implementa em ambas as fachadas longitudinais uma série de 

aberturas ritmadas e faz uso de quatro torres, de duas formas diferentes, locadas nos extremos da 

edificação e que abrigam as circulações verticais. Embora todas as torres façam uso de tendências mais 

geometrizadas e lanternas com lajes de cobertura levemente encurvadas, ao passo que as torres frontais 

utilizam um formato circular e sugerem possuir um tratamento mais diferenciado, as duas posteriores 

empregam uma volumetria mais regular. Da mesma forma que a Estação de Mairinque, o projeto do 

teatro possui uma predominância volumétrica verticalizada e “[...] é particularmente notável por sua 

quase total falta de ornamento“ (FIELL, 1995, p. 68, tradução nossa)65. Observa-se certa proximidade 

de linguagem na área do vestíbulo que se projeta para o exterior como uma marquise e no uso, na área 

central, de um grande painel envidraçado circular.  

A consonância de Dubugras ao contexto europeu demonstra que era “ [...] evidente que ele 

mantinha um contínuo contato com a Europa, através de revistas especializadas de arte ou de caráter 

científico, conservando sempre um equilíbrio entre o aspecto formal e o construtivo propriamente dito” 

(BRUAND, 1997, p. 50). 

                                                
65 […] is particularly noteworthy for its near total lack of ornament (FIELL, 1995, p. 68). 
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Figura 69: Palácio Stoclet (A), Secession Haus (B), Estação de Helsinki (C) e Estação de Karlsplatz (D),  entrada do 
Gabinete do Telégrafo do Jornal “Die Zeit” (E), respectivamente. 

Fonte: A (CHAMPIGNEULLE, 1984, p. 152), B (PEVSNER, 1979, p. 197), C (SOLOMON, 2015, p. 156), D (CHARLES; 
KLAUS, 2014, p. 183), E (SARNITZ, 2005, p. 56), respectivamente. 
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Figura 70: Projeto de um teatro não construído (1901) de Charles Mackintosh. 
Fonte: FIELL (1995, p. 69) 
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Embora a edificação adote o Art Nouveau em suas características formais, Reis Filho (1997, 2005) 

insere a obra na condição do “protomodernismo” – precursora do Movimento Moderno – em razão da 

inovação representado por algumas soluções, tais como a edificação ter sido construída, em sua 

totalidade, em concreto armado e dispor de modulação. Dentro dessa designação, o autor também 

destaca o ineditismo presente no esquema das divisórias dos guichês de atendimento no saguão central, 

com utilização de uma estrutura modulada de peças metálicas verticais, integradas com placas lisas de 

concreto e placas de vidro. De acordo com Reis Filho (2005), seriam semelhantes aos usados nas 

décadas de 1940 e 1950 em escritórios em São Paulo. 

Dubugras, por meio do “singular raciocínio que orientou o projeto”, converteu as paredes da 

edificação em “[...] elementos de vedação, armadas em concreto com tela [...] e mantendo a estrutura 

independente, o que seria um dos ideais da Arquitetura Moderna, dificilmente alcançado por outros 

arquitetos com coerência equivalente, mesmo algumas décadas depois” (PLANART, 1979, vol. 1, fl. 

03).  

Além de uma imposição geográfica, a composição também parte de uma necessidade estrutural, 

pois devido à implantação entre duas linhas férreas e sobre um aterro em solo compressível 66 , o 

arcabouço da edificação deveria ser capaz distribuir, homogeneamente, o peso da construção sobre o 

terreno e de suportar uma grande quantidade de trepidações resultantes do trânsito de trens (PUJOL 

JUNIOR, 1908). A escolha do concreto em conciliação com a estrutura metálica permitiu a coordenação 

de um sistema construtivo solidário (CONDEPHAAT, 1998) – fundação, vigas, pilares, lajes – em uma 

composição monolítica, onde Dubugras tirou proveito da materialidade, valorizando-a plasticamente. 

Convém apontar que a falta de tradição e a simultaneidade dos aprimoramentos da tecnologia do 

concreto armado67 implicou na utilização do cálculo empírico das estruturas da Estação.  

                                                
66 A realização de aterros em solos compressíveis é comum para a construção de ferrovias e rodovias, pois, apesar 
de ser um procedimento dispendioso, muitas vezes não há a possibilidade de alterar a localização do percurso, 
seno necessário realizar o processo de melhoramento do solo. 
67 A aplicação e aperfeiçoamento da tecnologia do concreto armado na construção civil deu-se na a partir da 
segunda metade do século XIX, de forma que a avaliação das características e composição dos materiais era 
realizada por meio de sucessivas experimentações.  
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Ressalta-se também que a construção utilizou da mão de obra dos funcionários da Companhia 

Ituana Sorocabana (TOLEDO, 1985) e de materiais disponíveis na própria localidade, aplicando na 

composição da estrutura do concreto: trilhos de ferro inutilizados, telas metálicas e pedras do rio Tietê. 

A cobertura das plataformas também explora os trilhos em seu sistema de apoio, sustentando os caibros 

de madeira e as telhas metálicas. O guarda-corpo que circunda a abertura do túnel também faz uso de 

trilhos. A utilização de materiais pouco convencionais reforça o caráter experimental da obra. Pujol 

Junior (1908) demonstra a simplicidade construtiva em sua descrição: 

 

O edifício é situado sobre um aterro, sendo o solo natural em forte declive, muito 
compressível e em camada profunda. Nestas condições o cimento armado, de que é 
inteiramente construído o edifício, oferecia tentativa sedutora.  
A estrutura é composta de trilhos inutilizados, metal expandido e concreto na 
proporção de 350 k cimento Lonnquety, 400 lit. de areia e 800 lit. de pedregulho de 
Tietê, ambos lavados.  
A fundação é composta de uma laje de uma secção media de 0m14 por  
1m00 de largura, armada de dois trilhos longitudinais e de ferros velhos 
inutilizáveis, transversalmente.  
Os corpos laterais são constituídos de asnas de trilhos de 9 k. partindo da laje da 
fundação e fechando em arco — formando nervuras aparentes equidistantes de 
2m07 que sustentam a cobertura — em terraço. Os intervalos são de paredes em 
painéis de metal expandido nº 15 de uma secção variável de 0m05 a 0m08.  
Os torreões que recebem os fios telegráficos são compostos de trilhos, nos ângulos, 
ligados por lajes de 0m05 de secção, de metal expandido nº 15 e concreto. A parte 
superior, cilíndrica, constituem reservatório de agua de 3m³ cada um os quatro ligados 
entre si por tubos. O coroamento é uma lanterna envidraçada.  
A cobertura do hall, de um vão de 10m00 é de um só berço de uma secção de 0m05, 
no centro e 0m07 nos encontros, metal expandido nº 4 e nervuras de um trilho de 9 k 
equidistantes de 2m50. 
[...] A cobertura da Varanda é composta por chapas de ferro galvanizado, ondulado, 
de 10k por mº sustentadas por trilhos de 9k e um tirante de ferro redondo de 10 m/m, 
o vão abrigado é de 5m50 (PUJOL JUNIOR, 1908, p. 191, grifos do autor). 

 

A implementação desse sistema, ainda pioneiro no período, foi registrada por Pujol Júnior (1908, 

p. 187) como o “[...] exemplo da mais judiciosa aplicação do cimento armado [...]”, que recebia o grande 

mérito de comprovar a “[...] possibilidade de fazer bela uma obra de cimento armado aos descrentes da 

estética do novo sistema de construção, os que acreditam que o único meio de tornar atraente uma obra 
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executada com esse material é esconder a natural rigidez geométrica das formas que decorrem da 

construção [...]” (PUJOL JUNIOR, 1908, p. 189).  

Dentro desse raciocínio, a iluminação foi uma questão notavelmente articulada no projeto, de 

forma que os elementos funcionais foram incorporados ao vocabulário formal da obra. O volume central 

recebe iluminação através dos grandes painéis semicirculares  “[...] de vidro cathedral verde claro dando 

uma luz interna agradável e ao exterior um tom harmônico com a cor geral das paredes” (JUNIOR, 

1908, p.191), Nas aberturas superiores laterais, posicionados acima da cobertura das plataformas, “[...] 

os vãos da estrutura eram divididos ao meio e protegidos com pequenas lâminas, à semelhança de 

‘brises-soleil’” utilizados na arquitetura moderna brasileira (REIS FILHO, 2005, p. 32). Estes brises são 

mais um recurso de iluminação do interior que, além de acentuar o ritmo da estrutura, fortalecem a 

expressividade plástica do conjunto. 
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Figura 71: Fotografia da estação projetada por Dubugras. Destaque para a estrutura de cobertura aparente e os elementos de 
iluminação. 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP. 
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Assim, a Estação é notável pela sua contemporaneidade  com o contexto europeu e, também, pela 

precocidade de certas soluções projetuais e construtivas68.  

Contudo, existe uma expressiva divergência na historiografia especializada69 acerca da datação 

do projeto e da inauguração da Estação, abarcando, param ambos os acontecimentos, o período entre 

1905 e 1908. É muito frequente a indicação do ano de 1906 como data de inauguração da construção. 

Para a presente dissertação, assumiram-se os períodos adotados por Kühl (1998) e Reis Filho (1997), 

que defendem que: a edificação foi projetada em 1906 e inaugurada em 1908.  

Estas datas estão em concordância com o que foi detectado durante a pesquisa que originou esta 

dissertação. Estudos para o projeto, existentes no Acervo da Biblioteca da FAU/USP – assinados e 

datados pelo próprio arquiteto – indicam que o projeto da Estação foi concebido no ano de 1906. Uma 

nota do jornal Correio Paulistano, de 8 de dezembro de 1907, confirma a premissa ao trazer uma clara 

referência às obras de construção da Estação: “A estação de Mayrink está sendo construída de cimento 

armado, sobre planta do arquiteto Dubugras. Dentro do concreto já ficam embutidas as tubulações para 

os condutores elétricos e de iluminação [...]” (CORREIO PAULISTANO, 1907). Apontando que os 

trabalhos da empresa se encontravam acelerados e elogiando seus avanços, o texto assinala que “quem 

tivesse deixado por um ou dois anos de frequentar a Sorocabana, ficaria maravilhado com as rápidas 

mudanças que vão se efetuando à margem das linhas” (CORREIO PAULISTANO, 1907).  Assim, a 

notícia revela que, muito provavelmente, a Estação de Mairinque foi inaugurada durante o ano seguinte, 

em 1908. O relatório anual da Sorocabana de 1908 ratifica a informação ao distinguir no quadro 

detalhado de recursos investidos na construção de “estações e edifícios”, a Estação de Mairinque 

                                                
68 Para maiores considerações acerca do tratamento da Estação pela historiografia, ver item “1.1 – O Projetista e a 
Estação”. 
69 Lemos (1989) aponta que a Estação foi projetada em 1905 e inaugurada em 1907, ao passo que Ficher (2005) 
coloca o ano de 1907 como período em que o projeto foi idealizado.  Soukef Junior (2001) indica que a inauguração 
da Estação ocorreu em 1906 (no mesmo ano em que teriam sido concluídas as obras de melhoramento em 
Mairinque). O site da Prefeitura de Mairinque também registra que a obra de Dubugras foi inaugurada em 1906. 
Motta (1965), Toledo (1985), Bem (1998) e Sagawa (2014) não sugerem nenhuma data para o projetou ou para a 
inauguração. 
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(COMPANHIA SOROCABANA, 1908, p. 38). No relatório de 1909 não há informações de gastos para 

a Estação de Mairinque, demonstrando que a Estação já havia sido inaugurada.  

     

Figura 72: Nota do jornal Correio Paulistano acerca das obras da Estação de Mairinque. 
Fonte: Notas (1907). 

 

Entre outros registros que revelam a atenção recebida pela Estação no contexto arquitetônico do 

período, encontra-se um artigo datado de junho de 1908, na Revista Polytechnica, onde o autor faz uma 

descrição lisonjeira das propriedades da recém-inaugurada Estação, destacando a claridade de 

ordenamento e simplicidade de composição: 

 

A composição geral externa do edifício é, sobretudo, extremamente original e feliz. 
O corpo central que se eleva em hall largamente iluminado pelos grandes panos 
envidraçados em arco pleno; os dois corpos secundários semicirculares vasados, por 
grandes portas e pela serie de pequenas frestas em venezianas; os ante-corpos 
superiores em bow-windows, adossados ao hall; o alpendrado elegante e leve que 
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circunda todo o edifício, estendendo o seu abrigo acolhedor sobre a gare e, mais 
curiosos que nenhum outro elemento, os interessantes torreões que se elevam aos 
cantos do corpo principal, tudo se ajunta e se completa naturalmente, sem esforço, 
compondo um conjunto cheio de originalidade, elegância e de vivacidade, conjunto 
que releva toda a simplicidade da disposição interna, que traz a primeira vista visto a 
distribuição, cheia de critério; do interior confortável, arejado e claro; conjunto que 
[...] na simplicidade da sua ordenação quase geométrica lembra logo o material novo 
de que é feita a obra - o cimento armado [...] simples em suas linhas de composição 
(PUJOL JUNIOR, 1908, p. 188).  

 

Ressalta-se neste ponto que a fotografia que acompanha a matéria (Figura 68) exibe muitas das 

especificidades da construção no ano de 1908.  Nela, é possível visualizar que, apesar de a edificação já 

estar completa, seu entorno ainda estava em obras. Entre os trilhos ainda haviam grandes volumes de 

terra e uma série de rodas de locomotivas, o que indica que a estrada de ferro ainda não estava operante. 

Um artigo na revista francesa La Construction Moderne, de março de 1911 assinala que Dubugras 

enviou os desenhos técnicos da Estação de Mairinque para publicação do projeto no exterior, reforçando 

que tanto o projetista da obra quanto seus contemporâneos tinham consciência da singularidade da 

concepção: “Recebemos de um de nossos simpáticos assinantes do Brasil Dubugras, arquiteto em São 

Paulo, os documentos que temos o prazer de publicar hoje. Por seu aspecto muito original e pitoresco, 

tanto quanto a sua estrutura o edifício que apresentamos certamente interessará muitos dos nossos 

leitores” (LA CONSTRUCTION MODERNE, 1911, p. 279, tradução nossa)70.  

O texto segue, de forma mais simplificada, a mesma estrutura do artigo de Pujol Junior (1908), 

registrando as características distributivas e construtivas da Estação. Porém, em oposição à fotografia 

anexada à matéria de 1908, a imagem complementar deste artigo (Figura 69) evidencia que o sistema 

estava completamente operante71.  

                                                
70 “Nous avons reçu d'un de nos aimables abonnés du Brésil Dubugras, architecte à Sao Paulo, les documents que 
nous avons le plaisir de publier aujourd'hui. Par sa forme très originale et pittoresque autant que par sa structure 
l'édifice nous présentons intéressera certainement beaucoup d nos lecteurs” (LA CONSTRUCTION MODERNE, 
1911, p. 279). 
71 Convém ressaltar que em todas as fotografias encontradas da Estação há uma clara valorização da perspectiva 
criada pelas áreas sociais, ou seja, buffet e sala das damas. 
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Figura 73: Estação de Mairinque em fotografia de 1908.  
Fonte: PUJOL JUNIOR (1908). 
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Figura 74: Estação de Mairinque em fotografia de 1911.  
Fonte: La Construction Moderne (1911). 

  



Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto 
	  

	  170 

3.2  A TRAJETÓRIA DO PROJETO 

Estudos de projetos de Dubugras presentes no acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo (FAU/USP), datados de 1906, demonstram parte do processo evolutivo 

do projeto para a Estação e permitem uma leitura mais ampla e apurada de como se desenvolveu o 

pensamento projetual de Dubugras neste momento de experimentação formal e construtiva. A grande 

qualidade técnica e de detalhes dos desenhos de Dubugras permite ver com exatidão as características 

que suas construções viriam a ter. Para a Estação, os registros revelam tanto a constância de alguns 

procedimentos, como também a manipulação e modificação de soluções que testemunham o esmero 

técnico e plástico do projeto. Esta possibilidade, que é explorada nesta dissertação, já havia sido 

apontada: 

 

É interessante ver como um documento, perdido por alguns anos em um arquivo, 
acaba por indicar novas leituras e corroborar para pensarmos e repensarmos o 
processo de constituição de uma edificação, desse o seu primeiro risco até o término 
da construção e sua ocupação (RICCI, 2013, p.193). 

 

Os desenhos de Dubugras para a Estação expõem como, desde o primeiro estudo localizado pela 

pesquisa, a edificação já estava, em linhas gerais, praticamente definida. Porém, mostra também como 

sua organização espacial interna – sobretudo da área central – ainda haveria de passar por grandes 

mudanças até o projeto final.  

No primeiro estudo (Figura 75), observa-se que já há um delineamento da fachada do corpo 

central, dos torreões e das esquadrias superiores em venezianas. A cobertura já se encontra resolvida 

como um elemento suspenso, circundando a volumetria e sustentado por tirantes. Porém ela possui uma 

dimensão reduzida, com quatro metros de largura. A mesma situação ocorre no guichê central, cujas 

estruturas das divisórias já estão definidas em desenho: vidro na parte superior e material opaco na base. 

Na lateral, as três portas que correspondem ao armazém são concentradas na parte frontal da edificação, 
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criando, longitudinalmente quase uma fachada cega que contrasta com a linguagem do lado oposto 

(buffet), marcada pela sucessão de aberturas e disposição rítmica dos pilares com frisos horizontais.  

Com relação às distribuições internas, o buffet aparece quase integralmente ocupado por um 

grande balcão de atendimento, implicando na colocação das mesas fora do ambiente. A escada que leva 

à adega (localizada abaixo do buffet) possui posição centralizada, no interior do espaço do balcão. Esta 

ordenação condicionava situações pouco funcionais, visto que o atendimento ocorria ao redor de uma 

escada. 

A área destinada à espera das damas estava fortemente integrada ao conjunto, possuindo duas 

entradas isoladas e um acesso pelo hall central. Apresentava duas conexões com o buffet, além de existir 

um balcão entre os dois ambientes, os vinculando e separando. Do lado oposto, adjacente ao armazém, 

foram alocadas uma sala de encomendas e a única circulação vertical do conjunto, definida até este 

momento. Em ambas as dependências, os acessos eram feitos pelo lado de fora da edificação e pelo 

armazém.  

Enquanto a área dos sanitários dispõe de uma geometria mais regular, maiores proporções e um 

corredor mais estreito, as áreas destinadas às encomendas e à escada possuem tamanhos reduzidos, 

linhas com acabamentos encurvados e um amplo espaço livre entre eles – proporcionando uma maior 

ligação com a grande abertura do armazém. 

Vale apontar que não há, neste momento, qualquer definição do nível superior em plantas. As 

únicas referências que sugerem o intento de se constituir o pavimento devem-se à presença da escada 

ao lado do armazém e das pequenas janelas retangulares alocadas na parte superior da edificação, abaixo 

dos torreões. 

O Art Nouveau encontra-se solidamente conformado na cobertura metálica e nos pormenores 

construtivos (torreões, letreiro). Contudo, o estilo ainda não havia sido claramente sinalizado nos 

ambientes internos, carecendo de uma maior relação entre a linguagem exterior e os interiores, apesar 

do uso do contorno da volumetria para a definição do traçado do balcão.  
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Nesse estudo, as linhas horizontais e curvas apresentam maior força plástica do que as verticais. 

As formas arredondadas da volumetria e da cobertura são transpostas somente no guichê de atendimento, 

ao passo que na delimitação dos outros espaços internos, há uma clara predominância de marcações 

ortogonais, embora haja um esforço para romper com a linearidade nos arremates dos cômodos.  

O primeiro estudo indica que a Estação estava sendo concebida com doze metros de largura e 

quarenta e oito metros de comprimento, de forma que ambas as extremidades possuem quatorze metros 

de extensão, os espaços intermediários (sanitários, encomendas e circulação vertical) têm apenas três 

metros e meio e o hall central dispõe de treze metros.  Com a altura total de quinze metros e meio e o 

pé direito entre o piso e a cobertura metálica de três metros e meio, observa-se que na trajetória do 

projeto as proporções sofreram diversas modificações – principalmente nas dimensões longitudinais – 

até a concepção final. 
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No segundo estudo realizado por Dubugras (Figura 76), há a manutenção de algumas soluções e 

o surgimento de outras. Os torreões passaram por um refinamento, auferindo estruturas mais delgadas e 

frisos concentrados na parte superior dos pilones. 

Os volumes laterais exibem uma forma mais próxima à definitiva, com os cômodos destinados à 

espera das damas e ao buffet já configurados como ambientes praticamente isolados e as entradas para 

o armazém distribuídas espaçadamente no recinto, com uma porta em cada fachada72. O espaço das 

damas manteve o acesso interno pelo hall, mas este se desenvolveu com menor largura devido ao 

acréscimo com uma nova circulação vertical.  

O buffet conservou o amplo balcão – que acompanha, com proporções reduzidas, o traçado do 

prédio –, enquanto a escada para a adega foi movida para os fundos do ambiente e alocada 

perpendicularmente à parede. Isto implicou que a adega teve sua posição alterada e passou a ser 

posicionada abaixo da sala das damas.  

Entre os dois corpos laterais do prédio há, formalmente, uma maior clareza na modulagem 

estrutural e ritmo através da introdução dos pilares proeminentes regularmente posicionados. No 

primeiro estudo, esta solução era empregada somente em um dos extremos. Também foi introduzida a 

alternância de bancos. Todavia, no tratamento dos volumes no nível das plataformas, Dubugras produziu 

uma oposição nas relações entre cheios e vazios: enquanto o espaço de estar – buffet e sala das damas – 

foi mantido consideravelmente mais aberto visualmente e fisicamente, possuindo um grande número de 

aberturas e vãos abertos acima dos bancos; o espaço de serviço (armazém), pela necessidade de ser um 

ambiente mais protegido, dispõe de poucas aberturas. Nos mainéis de cada módulo das janelas 

superiores, o arquiteto delineou uma estrutura que difere da linguagem linear dos pilares, contando com 

apoios mais robustos e porções intermediárias mais estreitas.  

O bloco central da Estação ainda preserva muitas semelhanças com o estudo anterior, não 

ocorrendo alterações significativas na disposição das funções e no contorno dos recintos. Contudo, ainda 

                                                
72  Apesar da preservação da quantidade de acessos para o armazém no desenho em planta, na elevação que 
acompanha o estudo é possível visualizar que havia a possibilidade de os locais de acessos longitudinais serem 
ocupados por bancos. 
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que o guichê de atendimento tenha mantido uma posição de destaque no hall, ocorreu uma alteração de 

suas proporções, teve seu tamanho reduzido e recebeu contornos mais esféricos que elípticos73.  

As dimensões, de forma geral, sofreram poucas alterações, sendo sentidas mais no plano 

horizontal que no vertical. As medidas de todos os ambientes foram reduzidas em alguns poucos metros 

e o prédio passou a ter um comprimento total de 43 metros. A cobertura metálica recebeu uma maior 

ênfase, após ser expandida em meio metro. Iniciou-se também a locação de elementos pormenores 

(como pontos de água), sugerindo que o autor estava aproximando-se de uma solução final no andar 

térreo. 

Nesse estudo foi apresentado um primeiro esboço em planta do pavimento superior, mas este não 

chegou a ser completado pelo arquiteto. Inserido no alinhamento dos torreões, a proposta para este 

pavimento mostra que houve um esforço projetual de compatibilização entre os aspectos formais e 

distributivos criados na área central do térreo.  

Separados em dois volumes e ocupados de um lado pela sala do telégrafo e do outro pelo 

almoxarifado, há uma clara diferença nos acessos desses ambientes: o telégrafo era acessado por uma 

escada localizada em ponto central com dois lances paralelos e um patamar intermediário, enquanto o 

almoxarifado era acessado por uma escada lateral com forma helicoidal. 

A heterogeneidade das circulações verticais transparece na volumetria. Na conformação da escada 

central com o conjunto, o patamar criava um volume proeminente ao espaço retangular que o continha, 

o qual, possivelmente, iria produzir algum remanescente volumétrico na fachada, avançando para além 

do alinhamento dos torreões. Já no espaço do almoxarifado não ocorria essa situação. É muito provável 

que, devido este resultado impreciso e destoante, a segunda porção do pavimento superior não foi 

desenvolvida e o estudo foi abandonado.  

                                                
73 Em nenhum dos estudos, Dubugras utiliza o esboço do limite do prédio para a definição do guichê central, mas 
há uma grande relação e apropriação da linguagem elíptica. 
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O projeto passou por novas revisões e refinamentos – cujos desenhos não foram encontrados –

mas as experimentações evidenciadas nos dois estudos analisados produziram importantes 

embasamentos técnicos e formais que seriam refletidos no projeto final. 
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Os desenhos do projeto definitivo (Figuras 78, 79 e 81), publicados tanto pela Revista 

Polytechnica (1908), quanto pela revista La Construction Moderne (1911), demonstram uma maior 

fluidez e integração das soluções espaciais, plásticas e organizacionais.  

A distribuição das funções foi apurada. Foi mantida nos extremos do prédio a localização da área 

de espera para as damas, do buffet – que voltou a incluir uma adega subterrânea ao pavimento – e do 

depósito das mercadorias que seriam transportadas pela ferrovia.  

A porção intermediária do conjunto conservou o hall de entrada de pé direito duplo com os 

guichês de atendimento na área central74, flanqueados por sanitários e escadas. Nesses cômodos centrais, 

foram empregadas linhas mais retilíneas, com arremates curvos estreitos e acentuados e uma 

demarcação mais rígida do tamanho dos ambientes, existindo uma simetria de proporções. 

Na trajetória do projeto observa-se que houve uma significativa evolução no planejamento das 

circulações verticais, configurando-as de forma cruzada e com espacialidades semelhantes. As escadas 

helicoidais confinadas em espaços isolados replicam um esquema utilizado no segundo estudo. Percebe-

se que para chegar a esse agenciamento organizacional, o espaço destinado às encomendas passou a ser 

associado ao armazém, o que se consistiu em uma solução hábil para que não fosse necessária a criação 

de novos compartimentos, que comprometeriam o arranjo espacial geométrico que permeia a Estação 

desde o primeiro estudo.  

Há também de se considerar a coesão do conjunto, na predominância dos arremates arredondados 

da volumetria (nos corpos laterais inferiores, na cobertura e no guichê de atendimento), que foi 

transposta para os ambientes que ainda estavam sendo trabalhados na área central. O espaço entre os 

sanitários e as escadas foi ampliado e fez uso de paredes curvas, marcadas por uma série pilares 

intercalados por portas envidraçadas semelhantes às usadas nas aberturas exteriores do buffet, para 

definir o limite entre o hall e o armazém e a sala das damas. Apesar da curvatura não seguir o mesmo 

esboço da volumetria (assim como o guichê), houve uma manutenção harmônica da linguagem da 

                                                
74 O projeto propõe para a área do hall a transposição dos grandes panos envidraçados apoiados em treliças 
metálicas da fachada longitudinal para as faces transversais. Esse recurso de iluminação interna fortalece as 
relações estéticas de simetria e espelhamento das soluções. 
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edificação – o que se qualifica como uma aproximação com o Art Nouveau para além dos elementos 

volumétricos, no sentido de um diálogo entre as organizações externa e interna da construção. 

O pavimento superior segue a mesma curvatura do pavimento térreo e tem coberturas em laje 

plana. O espaço central abriga de um lado o telégrafo e um sanitário e do outro o almoxarifado e a sala 

do guarda. Os contornos dos sanitários do térreo foram transpostos para o pavimento superior, 

acomodando um sanitário e a sala da guarda. Juntamente com as circulações verticais, estes corpos 

laterais associam, na porção superior da edificação, os torreões, que receberam estruturas verticalizadas 

e uma maior concentração de frisos horizontais. Em toda a Estação o arquiteto buscou interligar os 

recursos em planta com as soluções formais. 

À medida que o perímetro da cobertura das plataformas e da área central foram aumentados, as 

dimensões das alas laterais e dos guichês foram reduzidas.  
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Figura 77: Planta gerais dos diferentes pavimentos que compõe a Estação. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) utilizando como referência plantas de Victor Dubugras presentes na Revista Polytechnica 

(1908) – térreo e pavimento superior – e desenhos da Prefeitura de Mairinque (2014) – cobertura. 





O Projeto 
 

	   185 

 

 

 

Legenda: 1- Escada  2- Sanitário  3- Buffet  4-Sala das Damas  5- Telégrafo  6-Chefe da Estação  7-Bilheteria 8-Encomendas  9-Armazém 
 

Figura 78: Planta detalhada do Pavimento Térreo. 
Fonte:  Redesenho da autora (2017) utilizando como referência plantas de Victor Dubugras presentes na Revista Polytechnica (1908) e na Revista La Construction Moderne (1911). 
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Legenda: 1- Escada  2- Sanitário  3- Buffet  10- Telégrafo  11- Almoxarifado  12-Guarda 
 

Figura 79: Planta detalhada do Pavimento Superior. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) utilizando como referência plantas de Victor Dubugras presentes na Revista Polytechnica (1908) e na Revista La Construction Moderne (1911). 
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Legenda: 13-Torreões 
 

Figura 80: Planta detalhada da Cobertura. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) utilizando como referencia plantas da Prefeitura de Mairinque presentes no Edital ProAc nº13/2014 da Secretaria da Cultura (2014). 
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Figura 81: Elevações e corte do projeto definitivo. 

Fonte: Redesenho da autora (2017) utilizando como referência plantas de Victor Dubugras presentes na Revista Polytechnica (1908) e na Revista La Construction Moderne (1911). 
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Em termos das soluções plásticas e construtivas propostas no projeto da Estação, deve-se 

apontar que foi verificada a presença de duas situações em que a concepção final não corresponde ao 

que foi construído. A primeira ocorrência refere-se ao painel envidraçado na face transversal da área 

central. Enquanto o projeto indicava uma estrutura em treliça semelhante à encontrada na fachada 

longitudinal – e que reforçava o espelhamento da linguagem interna –, durante a construção do edifício 

a estrutura metálica foi suprimida, os módulos do painel foram subdivididos e os vidros receberam um 

arremate em “escamas”, que foram transportados para os painéis longitudinais. 

 

 

Figura 84: Diferenciação entre o projetado e o construído na face transversal da área central. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) com base em desenho de Dubugras presente na Revista Polytechnica (1908) e na Revista 

La Construction Moderne (1911) (projeto – corte transversal) e desenho da autora (2017) (construído– corte transversal), 
respectivamente. 

 

O segundo evento de alteração entre o que foi projetado e edificado diz respeito, provavelmente, 

a uma falha de comunicação entre a planta e sua respectiva elevação. Na configuração em planta, a área 

que contém o armazém foi desenvolvida, na altura das plataformas, com apenas uma abertura em cada 

face do recinto e faz uso de bancos contidos entre pilares no restante dos módulos. Já na elevação do 

projeto é sugerida a presença de uma rígida simetria bilateral que reproduz o partido adotado para o 

buffet, alternando os módulos entre portas e bancos confinados. Por esta operação é possível perceber a 

quão acentuada era a intenção de Dubugras em cultivar uma simetria volumétrica na Estação. 



Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto 
 

	  196 

Efetivamente, foram adotadas as orientações definidas em planta, seguindo as necessidades do 

programa e não as implicações formais. Na leitura do conjunto edificado, a simetria estrutural sobreleva 

a formal. 

 
 

 

 
Figura 85: Diferenciação entre o projetado e o construído na fachada da área do armazém. 

Fonte: Redesenho da autora (2017) com base em desenho de Dubugras presente na Revista Polytechnica (1908) e na Revista 
La Construction Moderne (1911) (projeto definitivo) e desenho da autora (2017) (edificação construída), respectivamente. 
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O edifício passou, de forma geral, por drástica redução de tamanho. Enquanto o primeiro estudo 

apresenta uma edificação com quase cinquenta metros de comprimento, no projeto definitivo as 

dimensões foram reduzidas para cerca de trinta e cinco metros. Essa operação sugere interesses da 

Companhia Sorocabana Ituana em uma construção menor, mais econômica e compatível com uma 

estação de passagem localizada no interior do estado.  

A diminuição ocorreu principalmente no sentido longitudinal e nos volumes laterais curvos, visto 

que a elipse que delimita o perímetro da volumetria do primeiro estudo é mais acentuada do que aquela 

que define o projeto final. Apesar dos cômodos centrais terem sido reduzidos devido a uma adequação 

formal entre os sanitários e escadas, a área total do espaço intermediário passou por pouca redução. 

Conforme o painel central curvo foi perdendo tamanho, a cobertura atirantada das plataformas foi 

gradualmente ganhando dimensões e expressividade plástica na composição. 

A redução das dimensões horizontais da construção favoreceu a ênfase externa nas linhas 

verticais, uma vez que as alturas se mantiveram praticamente estáveis. Combinados com os torreões e 

inserção dos pilares e condutores regularmente posicionados nos corpos secundários, as linhas retilíneas 

verticais se impuseram na composição.  

No interior é possível visualizar que a parte central da volumetria passou por modificações 

significativas. Enquanto no projeto final a área é delimitada por uma geometria mais curva e incorpora 

diversas passagens, nos desenhos anteriores é indicado o uso de formas mais lineares e a circulação 

horizontal é realizada por corredores estreitos. Curiosamente, enquanto externamente as elevações 

laterais passaram por maiores alterações, nas áreas internas houveram maiores mudanças no espaço 

central. 

No pavimento superior, as disposições e organizações das funções dos cômodos centrais não 

possibilitavam, inicialmente, a obtenção de soluções coesas. Enquanto o primeiro estudo não promovia 

funcionalmente o estabelecimento do nível superior em duas áreas, o segundo estudo indeferia a 

viabilização de volumes semelhantes. Somente a partir da determinação da circulação cruzada com os 

sanitários foi possível alcançar coerência entre funcionalidade do exterior e composição do exterior. 
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A promoção do Art Nouveau encontrou-se, em um primeiro momento, ligada a elementos 

externos e à definição dos mobiliários internos, adquirindo, progressivamente, uma maior consistência 

nas relações do projeto de interiores com as definições volumétricas e formais. As sutis linhas de frisos 

na argamassa, assim como a intenção de integrar o pavimento superior às massas dos torreões e à 

cobertura metálica que trazia o contorno ampliado do prédio, dão unidade formal ao projeto.  

A utilização da técnica construtiva do concreto armado parece estar completamente consolidada 

e assimilada na edificação. Todos os desenhos designam a presença de um volume monolítico e 

uniforme, definindo lajes planas para ambos os corpos secundários. Os pilares de concreto foram 

inicialmente introduzidos de forma isolada, mas posteriormente foram replicados em diversos pontos 

do prédio, como nas estruturas das áreas curvas centrais do pavimento térreo e das respectivas áreas do 

pavimento superior. Nessa circunstância, o arquiteto conferiu, no percurso de seu pensamento projetual, 

uma notável plasticidade ao esquema estrutural adotado. 
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Figura 86: Desenvolvimento da elevação do projeto da Estação de Mairinque. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) com base em desenho de Dubugras presente no Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

(primeiro e segundo estudo) e desenhos presentes na Revista Polytechnica (1908) e na Revista La Construction Moderne 
(1911) (projeto definitivo). 
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Figura 87: Desenvolvimento das plantas do projeto da Estação de Mairinque. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) com base em desenho de Dubugras presente no Acervo da Biblioteca da FAU/USP (primeiro e segundo estudo) e desenhos presentes na Revista Polytechnica (1908) e na 

Revista La Construction Moderne (1911) (projeto definitivo). 



 

	  

 
 



O Projeto 
 

	   203 

Todos os desenhos de Dubugras para a Estação de Mairinque demonstram a assimilação das 

diretrizes dos tratados ferroviários do período – tais como o de Perdonnet (1856) e de Cloquet (1901) – 

no que diz respeito à adequação ao programa. As abordagens iniciais demonstram um apurado raciocínio 

tipológico na estruturação da edificação, buscando responder às exigências do programa e separando as 

circulações e usos de passageiros e mercadorias. A Estação apresenta uma simplificação dos serviços e 

de sua composição, abrigando, em uma mesma volumetria, toda a infraestrutura básica de uma 

edificação ferroviária para a baldeação de viajantes e mercadorias75. 

O direcionamento empregado na Estação de Mairinque está em conformidade com o que foi 

exposto por Cloquet (1901) acerca do funcionalismo aplicado em estações de pequeno porte, dispondo 

as áreas sociais e de serviço em ambos os extremos, com as aberturas voltadas para o exterior e para o 

interior, concomitantemente. 

Tanto os desenhos de estudos quanto o projeto definitivo exibem um claro ordenamento do 

programa, de maneira que as diferentes atividades foram agrupadas entre si e não há interferências entre 

os funcionamentos: foram concentradas em um extremo o buffet e sala das damas; as funções voltadas 

ao atendimento direto ao público (telégrafo, bilheteria, sanitários) ficaram locadas no centro; os serviços 

(armazém, guarda, almoxarifado, encomendas) ficaram distribuídos entre o outro extremo e o pavimento 

superior. Na organização das funções, Dubugras extrai o máximo proveito da potencialidade dos 

ambientes, de forma que não há espaço inutilizado e há sempre uma associação programática entre 

espaços. 

                                                
75 A área do entorno da Estação reúne oficinas e armazéns da Sorocabana (que não faziam parte do projeto de 
Dubugras). A oficina mais antiga de Mairinque foi construída no início do século 20, visando substituir uma 
construção de caráter provisório, e funcionava como área de manutenção de carros e vagões (SOUKEF JUNIOR, 
1998). Adotando linhas classicizantes, a edificação construída em alvenaria faz uso de uma cobertura em duas 
águas, apresenta portas e janelas de madeira arrematadas em arcos e carece de qualquer relação com a estética 
adotada no projeto de Dubugras. Em razão da necessidade de ampliação do pátio de Mairinque, outras edificações 
foram construídas para abrigar a fundição, depósitos de armazenamento de materiais e almoxarifado, entre outros. 
Para abrigar essas funções, foram levantados ao longo dos anos uma série de galpões em alvenaria com coberturas 
em duas águas ou em arco de amianto. Enquanto a oficina mais antiga ainda apresenta alguma intenção estética, 
os galpões possuem caráter estritamente funcional, sem indicar nenhum propósito de harmonização entre eles ou 
com a Estação. 
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Nota-se que enquanto nos tratados de arquitetura era comum a determinação de uma sala para o 

chefe da estação com um acesso ou um andar específico, como exposto por Cloquet (1901) na estação 

de Sesenheim (1876), nos estudos e no projeto definitivo de Mairinque o espaço designado a esta 

finalidade sempre esteve associado a um pequeno ambiente no guichê do hall central. Pode-se observar, 

nesse sentido, uma configuração programática pouco usual ao integrar um serviço administrativo de 

grande importância às funções de atendimento ao público – bilheteria e telégrafo – em um local de 

intensa circulação.  

Em coerência com os costumes da época, os gêneros foram mantidos segregados, havendo uma 

área especificada para as mulheres aguardarem a chegada dos trens. No primeiro esboço a sala possuía 

uma maior integração com o buffet e o hall; no segundo estudo o corredor para a área central teve sua 

largura reduzida; e no projeto final o espaço não possui nenhuma conexão direta com o buffet e todos 

os acessos a ele são externos ou mediados por portas. Assim, conforme os estudos avançaram, a sala 

das damas foi progressivamente tornando-se um ambiente mais isolado. 

O buffet, ainda que no estudo inicial tenha partilhado de duas passagens com a sala das damas, 

foi conformado, também, como uma área nitidamente isolada. Seu acesso, a partir do segundo estudo, 

se dá somente pelo lado externo da estação, não existindo nenhuma conexão entre ele e os outros 

ambientes do programa, apesar de a edificação inteira estar contida dentro de uma mesma volumetria. 

O projeto adquire no pavimento térreo, no decorrer de seu desenvolvimento, uma circulação 

ampla e diversa, por meio de uma série de entradas para os diferentes âmbitos: do volume central para 

as áreas adjacentes existem cinco passagens de cada lado, a espera das damas com mais duas entradas 

externas e o armazém de mercadorias incorpora mais três aberturas. Já no pavimento superior, por se 

tratar de uma área de utilização mais limitada, as passagens foram conformadas de forma mais restrita. 
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Figura 88: Desenvolvimento da setorização das funções do projeto da Estação de Mairinque. 

Fonte: Redesenho e modificação da autora (2017) com base em desenho de Dubugras presente no Acervo da Biblioteca da FAU/USP (primeiro e segundo estudo) e desenhos presentes na Revista Polytechnica 
(1908) e na Revista La Construction Moderne (1911) (projeto definitivo). 
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Como exercício de reflexão, considerando que o prédio é apresentado como um volume simétrico 

e sem a demarcação de uma fachada ou entrada frontal, pode-se supor que o acesso à Estação estava 

estabelecido por Dubugras, desde o início dos estudos encontrados, a acontecer por um túnel. Nessa 

conjuntura, é possível distinguir que a escadaria possui um alinhamento com a implantação da edificação 

e cria um grande eixo central de circulação.  

Ao longo da construção do projeto esse eixo tinha maior força no primeiro estudo com uma grande 

passagem perpassando o conjunto e interrompida somente pelo balcão do buffet; menor relevância no 

segundo, devido à escada que subdivide o corredor central; e, no projeto final, volta a receber maior 

expressão. Contudo, em nenhuma das versões a escadaria se abre para o bloco central, buscando tirar 

partido do impacto de sua composição expressiva sobre o passageiro saído do túnel: o prédio privilegia 

o olhar a partir do trem e não o olhar de quem acessa a estação.  
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Figura 89: Eixo central na evolução da Estação de Mairinque. 
Fonte: Redesenho e modificação da autora (2017) com base em desenho de Dubugras presente no Acervo da Biblioteca da 
FAU/USP (primeiro e segundo estudo) e desenhos presentes na Revista Polytechnica (1908) e na Revista La Construction 

Moderne (1911) (projeto definitivo). 
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O prédio da Estação de Mairinque foi, claramente, referência para projetos de outras construções 

edificadas no interior do país nas décadas seguintes, como as estações de Campina Grande, na Paraíba 

e de Varginha, em Minas Gerais.  

Originalmente parte da Estrada de Ferro Muzambinho, a primeira estação de Varginha foi 

construída em 1892. Durante a década de 1930 foi erguido um novo edifício com base em projeto dos 

engenheiros Armindo e Braz Paione. A estação figura um partido arquitetônico visivelmente 

influenciado no projeto de Dubugras para Mairinque, assumindo, de forma simplificada, a mesma 

definição volumétrica da área central. Com uma cobertura em abóboda, foram utilizados grandes painéis 

envidraçados curvos, pequenos volumes laterais arredondados com janelas regularmente dispostas e 

quatro torreões apoiados em pilones, que também articulam frisos e lajas planas. Lateralmente, apesar 

de ser empregada uma volumetria retangular, foram ordenadas na parte superior uma série de janelas 

com um trabalho de caixilharia que se assemelha às venezianas da Estação de Mairinque. O projeto 

também conta com pilares proeminentes e condutores pluviais locados rente à face de cada pilar. Uma 

extensa laje plana funciona como cobertura das plataformas – porém, este elemento não circunda toda 

a edificação.  

A estação de Campina Grande foi implantada na década de 1960 pela Rede Ferroviária do 

Nordeste ao lado da edificação original, construída em 1907. A nova estação incorpora em sua 

linguagem algumas soluções adotadas por Dubugras: a porção curva da volumetria dispõe de um grande 

banco de concreto em composição com pilares sistematicamente dispostos ao longo da curvatura. Tal 

como na estação de Varginha, a cobertura das plataformas é delineada por uma laje plana, mas esta 

circunda todo o prédio, como em Mairinque. 
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Figura 90:Estação de Varginha (MG) e estação de Campina Grande (PB). 
Fonte: GIESBRECHT (2017). 

 

Analisando suas várias versões, é possível afirmar que o projeto de Dubugras para a Estação de 

Mairinque foi resultado de extensas pesquisas e experimentações de recursos formais e espaciais. Foi 

relevante, também, por ter servido de referência para outros projetos. Esta condição reforça a leitura 

dele como um destacado momento de reflexão e formulação projetual, cujas consequências extrapolam 

o âmbito de seus próprios limites.  
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4.1  TOMBAMENTOS 

A valoração e preservação das estações ferroviárias como parte do patrimônio arquitetônico 

brasileiro são iniciativas recentes76. A atribuição de significados históricos, estéticos e memoriais a obras 

industriais faz parte de uma reavaliação conceitual da representatividade desses locais. Espaços antes 

considerados estritamente funcionais passaram a ser qualificados como testemunhos do incremento das 

técnicas construtivas e das inovações formais, ao mesmo tempo em que são valorizados como registros 

do mundo do trabalho e da era industrial. 

 

Inseridos no conjunto de artefatos contemplados pela ampliação do conceito de 
patrimônio, muitos edifícios e sítios industriais começaram a ser considerados tanto 
pela sua importância documental, como também por suas especificidades estéticas e 
figurativas, bem como pelo próprio caráter de conjunto responsável pela conformação 
de paisagem [...] (RUFINONI, 2009, p. 176). 

 

No entanto, apesar do entendimento da relevância dessa tipologia arquitetônica, observa-se que 

existe uma grande fragilidade na preservação das características dos conjuntos, associada a demandas 

socioeconômicas, abandono de uso originai das estações ferroviárias e constante processo de adaptação 

e transformação desses espaços.   

Nesse contexto, Vieira (2016) pondera que grande parte da fundamentação acerca da preservação 

dos edifícios industrias ocorreu de forma tardia e em razão da destruição sistemática de diversos 

exemplares. 

                                                
76 As discussões acerca do patrimônio industrial despontaram por volta da década de 1950, inicialmente na 
Inglaterra e expandindo-se gradualmente para outros países. No Brasil, a primeira iniciativa de proteção do 
patrimônio industrial deu-se com o tombamento da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1964. Para maiores considerações a respeito da trajetória 
da proteção e valoração do patrimônio industrial no contexto internacional e nacional consultar: RUFINONI, M. 
R. Preservação e restauro urbano: teoria e prática de intervenção em sítios industriais de interesse cultural. 
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2009; KÜHL, B. M. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo – 
Reflexões sobre sua preservação. São Paulo: Ateliê Editorial: Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998. 
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[...] muito do interesse que existe hoje pelo patrimônio industrial e a importância que 
passou a ser dada ao tema decorrem das reflexões geradas posteriormente à demolição 
de vários edifícios que o tempo tornara relevantes [...]. 
[...]. Percebeu-se que, quando testemunhos arquitetônicos do processo de 
industrialização foram demolidos devido à sua obsolescência funcional, ao 
crescimento das cidades e à pressa especulativa imobiliária, uma parte importante dos 
conhecimentos, valores e símbolos foram perdidas (VIEIRA, 2016, p. 81). 

 
 

Dentre os esforços de identificação e implementação de políticas de proteção pelo Estado, 

encontram-se os tombamentos por diferentes esferas patrimoniais. No âmbito estadual paulista a 

competência se dá pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e 

Turístico (CONDEPHAAT) e no domínio nacional o tombamento é realizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Kühl (1998, p. 311) pondera que os tombamentos 

de edifícios ferroviários e industriais “ [...] foram, em sua maioria, medidas de emergência para tentar 

preservá-los, por estarem ameaçados de destruição ou de descaracterização”. 

 No caso da Estação de Mairinque, os processos de tombamento pelo CONDEPHAAT e IPHAN 

inserem-se em contextos e recortes temporais distintos. Convém assinalar que os registros referentes ao 

prédio, correspondente ao período anterior ao interesse de tombá-lo – entre a década de 1920 e a segunda 

metade do decênio de 1970 –  são significativamente escassos. 

O pedido de tombamento da Estação em nível estadual foi iniciado em 1983, por intermédio da 

Câmara Municipal de Mairinque. Em requerimento enviado para o Governo do Estado de São Paulo 

(requerimento nº 116/83) foi explicitado que a ação se fundamentava no valor histórico da Estação para 

o município e na indicação de que a FEPASA estaria realizando diversas reformas nas edificações 

ferroviárias que estavam sob sua posse – inclusive na Estação de Mairinque – e que tal conduta estava 

provocando severas descaracterizações das construções. 

Em dezembro de 1983, o Gabinete Civil do Governador encaminhou o requerimento para a 

Secretaria da Cultura, e, em janeiro de 1984, um ofício foi enviado ao CONDEPHAAT para que fossem 

elaboradas análises preliminares e estudos técnicos. 
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Logo, o Diretor Técnico do CONDEPHAAT – Marcos José Carrilho – solicitou à FEPASA, por 

meio de um ofício, informações sobre as obras e reparos que estavam programadas para a Estação. Em 

resposta, foi informado, pelo documento STCR nº457/83, que “a restauração da estação é de grande 

vulto, sendo necessária a reparação geral dos banheiros, troca de todo o revestimento do prédio, assim 

como da cobertura da plataforma, substituição de todo o sistema de condutos de águas pluviais e sua 

pintura geral” (CONDEPHAAT, 1986, fl. 18). 

Em razão da extensão dos planos expostos pela empresa, em setembro de 1984, o chefe da seção 

de projetos do órgão, Bernardo José Castello Branco, manifestou sua posição a respeito da questão, 

destacando que o tombamento deveria ser realizado em caráter de urgência. Observa-se, nesse contexto, 

a visão de que o acompanhamento das obras não seria suficiente para sua preservação e que a proteção 

legal seria um instrumento indispensável. 

Em seu parecer, Bernardo Branco escreve: 

 

A Estação Ferroviária de Mairinque é um dos monumentos mais respeitáveis e, 
portanto, digno de preservação no Estado de São Paulo. Obra pioneira no uso de 
estrutura de concreto armado é também uma das obras mais representativas de seu 
autor, o arquiteto Victor Dubugras. 
Por essas razões cumpre tomar em caráter de urgência, medidas para o tombamento 
da Estação [...] já que nos parece iminente o perigo de sua descaracterização através 
de reformas (CONDEPHAAT,1986, fl. 22). 

 

Uma posição análoga foi demonstrada pelo arquiteto Hugo Segawa, a quem o Carrilho solicitou 

estudos sobre o tema. Corroborando com a perspectiva de que a edificação carecia de amparo contra as 

possíveis intervenções, o arquiteto recomendou que o tombamento fosse pauta de deliberação do 

Egrégio Colegiado. 

Verifica-se, contudo, que apesar das claras manifestações da urgência, o próximo registro de 

movimentação ocorreu somente em setembro de 1985, aproximadamente um ano após as deliberações 

a favor da abertura do processo, quando foi solicitado ao Conselheiro Jabil Nassif Abib uma relatoria 



Tombamento, Intervenções e Restauro 
 

	   217 

sobre a necessidade de proteção. De forma similar às avaliações técnicas anteriores, o Conselheiro Abib 

também ponderou que deveriam ser instruídas medidas legais para a salvaguarda da Estação. 

Assim, a partir da unanimidade favorável ao tombamento, em janeiro de 1986, o então presidente 

do CONDEPHAAT, Modesto Souza Barros Carvalhosa, enviou um informe para presidente da 

FEPASA (Sebastião Hermano Leite Cintra), o prefeito de Mairinque (José Luiz Bellini) e para o 

Delegado Titular da Polícia Civil de Mairinque (Antônio Orlando Rago) informando que o processo 

havia sido aberto (Processo nº 24383/86) e que, a partir da abertura do mesmo, eventuais reformas ou 

modificações necessitariam obter autorização prévia do órgão. 

Tal medida, ainda que de caráter provisório, objetivava acautelar e garantir a preservação do bem, 

uma vez que o prédio poderia vir a “[...] sofrer atos que atentem contra sua integridade e como 

consequência uma eventual subtração do seu valor cultural, em face da iminência de seu tombamento 

ou qualquer outra medida jurídica similar” (SILVA, 2003, p. 125-126). 

Após a abertura do processo, foi diligenciado que a Prefeitura de Mairinque subministrasse os 

materiais e documentações que possuía sobre a Estação. A solicitação foi atendida por uma Comissão 

de Tombamento (constituída previamente em Mairinque), que forneceu ao CONDEPHAAT os arquivos 

que integravam o acervo do Museu Conselheiro Francisco de Paula Mayrink. Ressalta-se que o acervo 

enviado era composto quase integralmente de publicações em periódicos sobre a linha férrea da 

Sorocabana e a história da cidade, não havendo indício de que incluísse nenhum material acerca do 

projeto original de Dubugras. 

Durante o ano de 1986 foram elaborados diferentes ensaios acerca da construção, inserindo o 

prédio no contexto histórico de Mairinque e no panorama arquitetônico do período em que surgiu. Todos 

os estudos pontuaram a originalidade do projeto frente às construções da época e a distinção da 

orientação estética utilizada. 

Celina Kuniyoshi, historiadora do CONDEPHAAT, elaborou um estudo sobre o desenvolvimento 

da Sorocabana e a inserção da Estação nesse contexto, enfatizando a importância da administração de 

Alfredo Maia para a concretização do “[...] projeto de vanguarda da autoria do arquiteto Victor 

Dubugras” (CONDEPHAAT, 1986, fl. 75). Abordando o estado de preservação da obra em 1986, 
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Kuniyoshi assinala que embora algumas intervenções tenham prejudicado a apreensão do projeto “[...] 

como um todo harmônico, despojado e funcional [...]”, a estação-ilha ainda guardava elementos que 

permitiam a compreensão da concepção arquitetônica e das técnicas construtivas, “[...] merecendo por 

conseguinte, ser preservada por suas características intrínsecas e também porque se configura como obra 

excepcional dentro do contexto de estações ferroviárias paulistas” (CONDEPHAAT, 1986, fl. 75). 

 Já a análise realizada pela arquiteta do CONDEPHAAT, Maria Lucia Pinheiro Ramalho, destaca 

a apropriação do Art Nouveau por Dubugras, “[...] que sempre afinado com seu tempo era capaz de 

imprimir um cunho eminentemente pessoal a sua obra” (CONDEPHAAT, 1986, fl. 86). 

Complementando os estudos teóricos, foi anexado ao processo o artigo de Pujol Junior (1908) e 

alguns levantamentos que descreviam as condições da Estação e dos edifícios do conjunto (oficinas e 

depósitos). Entre o material iconográfico, há algumas poucas fotografias que constituem os únicos 

registros das condições originais do prédio.  
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 Figura 91: Fotografias antigas que compõe o arquivo de tombamento do CONDEPHAAT. 
Fonte: CONDEPHAAT (1986, fl. 101-104). 
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Um parecer final foi elaborado pelo Conselheiro Carlos Lemos em 15 de setembro de 1986 e a 

posição do autor é clara. Lemos conclui que diante das inúmeras apreciações favoráveis já realizadas 

não restavam dúvidas do valor da Estação de Mairinque no quadro geral da arquitetura brasileira e de 

sua importância no panorama mundial e, por tais motivos, deveria ser concretizado, de forma imediata, 

o tombamento da edificação e o embargo das obras de descaracterização (CONDEPHAAT, 1986).  

No dia 22 de setembro de 1986, o “Egrégio Colegiado, por deliberação unânime aprovou o 

parecer do Conselheiro-Relator Carlos Lemos, favorável ao tombamento do prédio da Estação 

Ferroviária da FEPASA, no município de Mairinque” (CONDEPHAAT, 1986, fl. 127). Em 29 de 

outubro de 1986 a decisão foi homologada e publicada no Diário Oficial do Estado e em 23 de janeiro 

de 1987 a Estação foi inscrita no Livro de Tombo Histórico, sob o nº 257, p. 68. 

Vale assinalar que, após a decisão, a Prefeitura de Mairinque requereu permissão para fixar na 

Estação uma placa comemorativa do tombamento. No modelo de placa aprovado pelo CONDEPHAAT 

existe apenas a menção do ano de 1906. Embora presuma-se que a data indicada na placa faça referência 

ao ano em que o projeto foi concebido, a falta de clareza contribui para que haja um conflito com o ano 

de inauguração da obra. 
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Figura 92: Modelo da placa comemorativa. 
Fonte: CONDEPHAAT (1986, fl. 138). 

 

Em 30 de abril de 1998 – cerca de uma década após o tombamento pelo CONDEPHAAT –  a 9ª 

Superintendência Regional do IPHAN (9ªSR/SP), por meio de uma ação que visava à proteção de 

edificações significativas no estado de São Paulo77, contatou a Diretoria do Departamento de Proteção 

do IPHAN (DEPROT) solicitando a abertura do processo de tombamento da Estação pelo órgão. Com 

justificativas similares àquelas realizadas pelo CONDEPHAAT, foram lembrados o pioneirismo 

construtivo do prédio e a autoria de Victor Dubugras. 

                                                
77 Durante o período, a 9ªSR/SP vinha encaminhando um projeto intitulado “Inventário da Arquitetura Moderna” 
e o prédio da Estação adequava-se às suas diretrizes. Além disso, o IPHAN também estava promovendo estudos 
para proteção do patrimônio de propriedade de empresas ferroviárias estatais sob processo de privatização 
(FEPASA) ou previamente privatizadas, como a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) (IPHAN, 
1998a). Paralelamente, uma iniciativa promovida pelo Programa de Recuperação de Bens Culturais do Governo 
do Estado de São Paulo (PRBC), buscou incluir a Estação em seus planos de recuperação e inserção de funções 
culturais (IPHAN,1998a; 1998b). 
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Observa-se que o interesse da 9ªSR/SP sucedeu-se no mesmo período em que a FEPASA havia 

sido federalizada, incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e posteriormente 

privatizada. De fato, no mesmo dia em que foi enviado o pedido para o DEPROT, 30 de abril de 1998, 

a 9ªSR/SP despachou um ofício para o presidente interino da FEPASA explanando sua preocupação 

com as condições de preservação do patrimônio da empresa no Estado de São Paulo devido à sua 

iminente privatização e consequente possibilidade de dispersão do patrimônio.  

Durante o mês de julho de 1998, o Departamento de Identificação e Documentação do IPHAN 

(DID) titulou o processo (Estação Ferroviária de Mayrink, situada na rua Dr. Gaspar Júnior s/nº, 

Município de Mairinque, Estado de são Paulo), o DEPROT encaminhou a documentação necessária 

para que o processo fosse instaurado pelo Arquivo Noronha Santos/RJ (Processo de Tombamento nº 

1434-T-98) e foi definido que os trâmites seriam acompanhados junto à 9ªSR/SP. 

Após a abertura do processo pelo Arquivo Noronha Santos, em novembro de 1998, a 9ªSR/SP 

recebeu algumas diretrizes básicas de instrução do processo de tombamento que incluíam: 

 

•   Pareceres técnicos que considerassem a formação e desenvolvimento do bem até os dias 

atuais; 

•   Proposta de delimitação da poligonal de tombamento e sua representação gráfica; 

•   Justificativa para a indicação do tombamento e da poligonal; 

•   Levantamentos topográficos e registros fotográficos; 

•   Plantas de situação, plantas-baixas, cortes, elevações e cobertura; 

•   Consideração da função sociocultural, se houver. 
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Nesse contexto, ressalva-se que a 9ªSR/SP expediu, no dia 6 de maio de 1999, um ofício 

(nº115/99) para o presidente da Ferrovia Bandeirantes S.A (FERROBAN 78 ), exprimindo sua 

preocupação com o estado de abandono e a falta de manutenção do prédio da Estação. Apesar de a 

edificação estar, nesse período, sob tutela da RRFSA e as linhas sob concessão da FERROBAN, é 

assinalado que os trabalhadores da FERROBAN estavam utilizando o prédio, e, dessa forma, tinham 

responsabilidade na manutenção. Dentre os documentos do IPHAN (1998a, 1998b) localizados na 

elaboração desta dissertação não consta nenhuma réplica por parte da empresa. 

 

Tomamos conhecimento que a Estação, tendo sido considerada operacional, é 
ocupada pelos funcionários da FERROBAN, cabendo à empresa a responsabilidade 
pela sua integridade. Assim como a Estação de Mayrink, acreditamos que a 
FERROBAN tenha hoje sob sua responsabilidade outros imóveis de interesse 
histórico, tombados ou em processo de tombamento, que faziam parte do patrimônio 
da FEPASA, além de bens móveis e bens integrados (IPHAN, 1998b, n.p.) 

  

No dia 12 maio de 1999 foi realizado em Mairinque um laudo de vistoria pelo historiador Adler 

Fonseca de Castro79. Em seu parecer o historiador indicou que a área de abrangência de seu estudo não 

se limitava ao prédio da Estação, pois a 9ªSR/SP havia comunicado que existia um interesse de ampliar 

a área de preservação para o conjunto e vila ferroviária, uma vez que estes possuíam grande relevância 

na origem da cidade80. Contudo, o historiador constata que o trabalho não chegou a uma avaliação 

conclusiva devido às grandes dimensões da área e à limitação de documentos dos imóveis 

(principalmente sobre os prédios utilitários e as residências da vila). Castro estabeleceu, em linhas 

                                                
78 A FERROBAN arrematou, em 1998, as linhas da malha paulista (antiga FEPASA) da RFFSA durante o processo 
de privatização. “Os bens entendidos como ‘ativos operacionais’ (infraestrutura, locomotivas, vagões e outros bens 
vinculados à operação ferroviária) foram arrendados à FERROBAN, depois adquiridos pela América Latina 
Logística (ALL)” (OLIVEIRA, 2011, p. 21). 
79 Em ofício enviado para a Diretora do DEPROT (Márcia G. Sant’Anna) em maio de 1999, a 9ªSR/SP solicitou a 
assessoria do historiador Adler Fonseca para delimitar a poligonal de entorno da Estação de Mairinque. 
80 Apesar do interesse inicial de tombamento do entorno e da delimitação de uma poligonal, não houve a inclusão 
da área no tombamento. 
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gerais, que a Estação se encontrava em bom estado de conservação, exibindo apenas problemas 

resultantes da “manutenção descuidada” (IPHAN, 1998a).  

Após o laudo, percebe-se que houve um período significativo sem movimentação do processo – 

de forma similar aos trâmites do CONDEPHAAT81. Os próximos registros do órgão datam de 14 de 

fevereiro de 2002, através de uma notificação da RFFSA - proprietária da edificação até sua iminente 

liquidação - de que a Estação de Mairinque havia sido alienada pela Prefeitura Municipal de Mairinque 

pelo valor de R$79.300,0082. 

Em setembro de 2002, através de um pedido do Conselheiro Nestor Goulart Reis Filho, a 

Superintendência Regional fez uma ressalva a Divisão Técnica da 9ªSR/SP quanto à retomada e 

prosseguimento dos estudos de tombamento visando sua deliberação na próxima reunião do Conselho 

Consultivo. 

A partir da solicitação do Conselheiro e da Superintendência os arquitetos da 9ªSR/SP, Marcos 

Carrilho e Claudia Girão Barros, realizaram algumas considerações que, em linhas gerais, se 

assemelham àqueles preparados pelos estudiosos do CONDEPHAAT. Evidenciaram as qualidades do 

projeto de Dubugras, sua especificidade no panorama das construções ferroviárias brasileiras, a 

originalidade das soluções empregadas e a utilização precoce do concreto armado. Barros salienta a 

necessidade de algumas medidas de recuperação e conclui que a Estação “ [...] parece revestir-se das 

características de excepcionalidade que permitem considerá-la patrimônio artístico valioso para o país 

[...]” (IPHAN, 1998a, fl. 66), e recomenda o tombamento com inscrição no Livro das Belas Artes. Já 

Carrilho coloca que o edifício “ [...] pelo que representa em ternos de experimentação técnica, pelas 

                                                
81 Enquanto o processo transitava no IPHAN, no ano de 2000, a Promotoria de Justiça de Mairinque solicitou ao 
CONDEPHAAT informações sobre as condições de preservação da edificação. No mesmo ano foi realizado um 
levantamento técnico pelo órgão estadual, constatando uma grande descaracterização e necessidade de um projeto 
de restauro, além da impossibilidade de retomada das atividades ferroviárias. 
82 Em março de 2001, o chefe do Escritório Regional da Malha Paulista consultou o IPHAN sobre o possível 
interesse do órgão em participar da Concorrência Pública da Estação de Mairinque (IPHAN, 1998a). Entretanto 
não há indicação de resposta. 
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características de linguagem arquitetônica cuja construção é a própria expressão plástica [...] constitui 

um bem cultural a ser reconhecido pelo IPHAN” (IPHAN, 1998a, fl. 76). 

Ainda que ambos os arquitetos tenham evidenciado o valor do bem cultural e manifestado uma 

posição favorável ao tombamento, Claudia Barros recomendou a ampliação da área de proteção da 

Estação, incluindo as oficinas e construções férreas adjacentes e a vila ferroviária, como medida 

complementar. A arquiteta indica que as construções compreendidas no entorno eram consequência do 

contexto histórico e morfológico da Estação, e, embora não fossem de interesse de tombamento, eram 

importantes reflexos das atividades da Estação e, por consequência, deveriam ficar sujeitas às normas 

de intervenção definidas pelo IPHAN após a concretização do tombamento.  

Todavia, a proteção da poligonal mostrou-se uma medida secundária e pouco enfatizada. 

Efetivamente, a demarcação da área ocorreu somente no final do processo e foi modificada em duas 

ocasiões. Na primeira proposta a poligonal possuía uma extensão muito maior - abrangendo os imóveis 

sugeridos por Barros -  que na segunda proposta – que foi a demarcação adotada. Apesar da intenção de 

proteção do entorno, não existe referência de estudos posteriores que indiquem que as normatizações a 

respeito tenham sido estabelecidas. 

 

     

Figura 93: Delimitação da poligonal de entorno (primeira e segunda proposta, respectivamente). 
Fonte: IPHAN (1998a, p.79 e 84). 
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Em parecer final desenvolvido pelo Conselheiro Nestor Goulart Reis Filho foram sintetizados os 

procedimentos, etapas e materiais levantados pelo IPHAN e foi identificada a relevância da proteção 

legal pelo CONDEPHAAT. Nestor Goulart manifestou-se fortemente pelo tombamento e ressaltou as 

qualidades estéticas da Estação, afirmando que no projeto de Dubugras “a prioridade histórica poderia 

ser independente do valor artístico, mas não o é, neste caso” (IPHAN, 1998a, fl. 95). O valor artístico e 

histórico da obra, nessa conjuntura, suplantaria questões de ordem tecnológica devido à “[...] sua 

linguagem geométrica despojada, considerada como mais adequada para edifícios construídos em 

concreto” (IPHAN, 1998a, fl. 95). Recomendou, assim, a inscrição da obra no Livro de Belas Artes. 

Assim, durante a última pauta da 37ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 

realizada em 21 de novembro de 2002, o tombamento da Estação Ferroviária de Mairinque foi aprovado 

por unanimidade. Em 26 de maio de 2004 o Ministro da Cultura, Gilberto Gil Moreira, homologou o 

tombamento da Estação e no dia 31 de maio foi publicado no Diário Oficial da União por meio de uma 

Portaria (Portaria nº 230). Em 2009, por determinação do presidente do IPHAN, Luiz Fernando de 

Almeida, a Estação foi inscrita no Livro de Tombo das Belas Artes sob a inscrição número seiscentos e 

vinte e cinco. 

De forma geral, constata-se que em ambos os processos as iniciativas de tombamento foram 

impulsionadas pelas recorrentes ameaças de descaracterização da Estação. As consecutivas 

transferências de gestão do bem ferroviário foram fatores que contribuíram para recomendação 

emergencial dos tombamentos. De fato, em décadas na condição de infraestrutura produtiva e parte de 

um sistema operado por diferentes companhias públicas e privadas, a edificação tinha atendido a 

necessidades econômicas imediatas, em detrimento dos impactos que estas pudessem ter sobre a 

integridade da construção original. Diferentes esferas do poder público se mobilizaram contra a situação: 

a proteção estadual se deu por uma ação do município de Mairinque e a proteção em nível nacional foi 

uma medida desencadeada pelo próprio IPHAN. 

Os critérios considerados pelos pareceristas em favor do tombamento não apreendem o projeto 

da Estação de Mairinque como um todo, centrando-se em destacados elementos estéticos e construtivos 

do prédio e em sua representatividade na produção de Victor Dubugras. Verifica-se também que as 
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relações do prédio com a área envoltória do conjunto ferroviário e coma paisagem local, foram tratadas 

como questões secundárias. Inexistem considerações a respeito no processo de CONDEPHAAT e há 

uma intenção transitória no processo do IPHAN. Nesse sentido, seu processo de tombamento seguiu a 

tendência: o tombamento das estações como monumentos isolados faz parte de uma metodologia 

recorrentemente implementada pelas instâncias de preservação durante o período.  

Os trâmites legais de ambos os processos foram espaçados e até mesmo recursivos. Constata-se 

que, apesar de os órgãos patrimoniais utilizarem argumentos similares – destacando as técnicas 

construtivas e o valor arquitetônico –, a inscrição legal assumiu diferentes significados. O 

CONDEPHAAT implementou a proteção sob a perspectiva histórica da Estação, inscrevendo a Estação 

no Livro de Tombo Histórico. Já o IPHAN concedeu a salvaguarda com base no valor artístico da obra, 

registrando-a no Livro de Tombo das Belas Artes. A dupla inscrição só reforça a amplitude de interesses 

que o prédio suscita. 

Contudo, a despeito da concretização da proteção legal, percebe-se pelos apontamentos do 

CONDEPHAAT e do IPHAN a ausência de ações posteriores de preservação da obra. Tal como em 

numerosos casos de descaracterizações de edifícios ferroviários, sofreu intervenções sem critério que 

desfiguraram o prédio em algumas de suas características essenciais. 
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4.2   INTERVENÇÕES  

Avaliando-se as condições de salvaguarda do projeto da Estação de Mairinque observa-se, em um 

primeiro momento, que o delineamento da volumetria se mantém conservado. Contudo, diversos 

aspectos do prédio passaram por sucessivas intervenções pontuais que “[...] embora possam ser 

consideradas reversíveis e inexpressivas, afetam-no profundamente. São pequenas modificações, 

realizadas de modo difuso, e algumas vezes de forma tênue, mas que, agrupadas, intensificam e 

potencializam o comprometimento do aspecto sui generis da obra” (MITRE; CORREIA, 2017, p. 120).  

A identificação e leitura das intervenções realizadas, a seguir, se apoiam nos seguintes materiais: 

fotografias e desenhos do projeto original, memorial descritivo do artigo de Pujol Junior (1908), acervo 

da Biblioteca da FAU/USP, relatório técnico para as obras de recuperação da estação de Mairinque 

elaborado pela empresa Planejamento e Arquitetura Ltda (PLANART)83, considerações e levantamentos 

fotográficos do CONDEPHAAT e IPHAN e levantamento da autora, executado no ano de 2016. 

Desde privatização das linhas – que atualmente estão sob concessão da Rumo Logística 

Operadora Multimodal S.A84 – a Estação foi cercada por alambrados em toda a extensão das plataformas 

e o acesso a partir do túnel foi bloqueado por grades. O isolamento físico da edificação reduziu seu 

vínculo com o entorno e afetou sua condição de vetor histórico da organização da paisagem. A percepção 

da volumetria como um todo também foi prejudicada. 

                                                
83 No final do decênio de 1970, o arquiteto e urbanista Nestor Goulart Reis Filho foi responsável pela coordenação 
de uma série de relatórios técnicos destinados à recuperação de estações ferroviárias que estavam sob tutela da 
FEPASA, dentre as quais, encontrava-se a Estação Ferroviária de Mairinque. Os relatórios fornecem uma ampla 
base de diretrizes de projeto para o restauro das edificações e áreas envoltórias, descrevem as intervenções 
realizadas e oferecem orientações para os serviços a serem realizados. Não se têm dados sobre a efetuação do 
projeto para Mairinque, porém o Relatório agrega diversas imagens de detalhes e elementos alterados. 
84 Em 2015, a ALL foi incorporada no processo de fusão com a empresa Rumo Logística. 
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Figura 94: Isolamento da edificação. 
Fonte: Fotografias da autora (2016). 

 

 

Figura 95: Perda de percepção da construção. 
Fonte: Fotografia da autora (2016). 
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As fotografias da época da inauguração e as referências de Pujol Junior (1908) denotam a 

existência de uma homogeneidade cromática na composição geral da volumetria revestida pelo reboco 

de cimento branco (PUJOL JUNIOR, 1908), de forma que as cores eram introduzidas pelos diferentes 

materiais utilizados na construção – elementos metálicos, madeira, vidros. Uma aquarela presente no 

Acervo da Biblioteca da FAU/USP, datada de 1908 e assinada por Romeu Lacerda Camargo, revela a 

unidade exterior e a plasticidade adquirida pelos elementos funcionais e construtivos (Figura 96). 

Durante a trajetória da edificação, foram realizadas, em distintas ocasiões, alterações da cor das 

paredes e esquadrias, associando-se, frequentemente, uma cor mais forte na porção inferior e uma mais 

clara na parte superior. A aleatoriedade do tratamento das superfícies exteriores trouxe uma nova leitura 

da volumetria, seccionando-a horizontalmente e provendo um destaque para o contorno elíptico do 

conjunto. A ação também provocou perda da predominância verticalizada do conjunto. 

Atualmente o prédio encontra-se pintado em amarelo. No entanto a porção inferior conserva uma 

demarcação bem definida por meio de chapiscos. Apesar de ter restabelecida uma certa uniformidade à 

distância, evidenciou-se uma textura que não valoriza o partido projetual original85.  

 
  

                                                
85O estado da pintura do prédio contraria a noção de que “[...] fazer nova proposta de cores para um edifício implica 
saber ler a obra como imagem figurada e para isso é necessário um sólido conhecimento da história da arquitetura. 
A cor é tema da maior relevância, importante para entender e valorizar a articulação dos elementos, o ritmo, das 
fachadas e dos espaços internos, e fundamental na percepção que se tem da volumetria do edifício, sendo 
determinada segundo uma lógica compositiva que não pode ser tratada de modo aleatório. [...]. É um engano 
grosseiro pensar que se possa fazer uma pintura aleatória, usando como justificativa o fato de que a pintura poderá 
ser refeita e mudada num futuro próximo. Não se trata de vestimenta que pode ser trocada quando bem aprouver. 
Por menos que dure, uma pintura permanece num monumento, no mínimo, por vários meses e, em geral, por anos 
e pode causar danos significativos para sua percepção” (KÜHL, 2009, p. 237-238). 
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Figura 96: Alterações ocasionadas pela pintura da volumetria. 
Fonte: A (Acervo da Biblioteca da FAU/USP), B (CONDEPHAAT, 1986), C (Foto de Cecília Rodrigues dos Santos, 

IPHAN, 1998b), D (Fotografia da autora, 2016). 
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Ambos os relógios “ [...] foram suprimidos e substituídos por vitrais coloridos. Com tal ação, 

introduziu-se um novo detalhe na composição, que, embora não desfigure a forma inicial, trocou por 

um detalhe decorativo um símbolo do mundo ferroviário e um marco de suas estações” (MITRE; 

CORREIA, 2017, p. 121). Na transformação, enquanto em um primeiro momento o componente 

apresentava uma harmonia com as grandes vidraças esverdeadas adjacentes, posteriormente recebeu, 

através de modificações das cores, certa proeminência no conjunto. 

A mesma lógica de intervenção foi realizada nos painéis envidraçados que integram o volume 

central. Dispostos “em escamas” e descritos como “[...] de vidro cathedral verde claro dando uma luz 

interna agradável e ao exterior um tom harmônico com a cor geral das paredes” (PUJOL JUNIOR, 1908, 

p. 191), foram trocados por vidros translúcidos, com arremates retilíneos e fixação diversa. 

 

 

Figura 97: Substituição do relógio e dos painéis 
Fonte: A (Acervo da Biblioteca da FAU/USP), B (CONDEPHAAT, 1986), C (Fotografia da autora, 2016). 

 

Os torreões Art Nouveau ainda sustentam as estruturas propostas por Dubugras: coberturas em 

lajes planas, lanternas, apoios. Contudo, alguns de seus componentes receberam alterações semelhantes 

às encontradas nos painéis e na pintura externa do volume. Os sutis conjuntos de frisos horizontais e 

circulares na argamassa foram ressaltados “[...] através da coloração do relevo interno aos ornatos, 

produzindo uma série de planos demarcados que ganharam maior visibilidade na construção e 

produziram uma clara dissociação com os elementos adjacentes” (MITRE; CORREIA, 2017, p. 122). 
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Os vidros, que assim como os painéis, eram lisos e de cor verde-claro, foram substituídos por vidros 

martelados de tonalidade esverdeada mais intensa. 

Nos delicados frisos horizontais dos pilares foi efetuada a mesma alteração de leitura encontrada 

nos torreões, colorindo-se e realçando-se os relevos internos delimitados pela argamassa. 

 

 

 

Figura 98: Elementos enfatizados através de pinturas. 
Fonte: A1 (Foto de Cecília Rodrigues dos Santos, IPHAN, 1998b), B1 (Fotografia da autora, 2016), A2 (Foto de Marcos de 

Genaro, CONDEPHAAT, 1986), B2 (Fotografia da autora, 2016). 
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Alguns elementos que reforçavam uma regularidade e ritmo, como os condutores de águas 

pluviais, os bancos de concreto e as aberturas dos volumes laterais, foram profundamente alterados, pela 

modificação de sua forma, disposição ou quantidade.  

Em uma primeira intervenção, os condutores circulares foram removidos e em seu lugar foram 

introduzidos tubos retangulares nas laterais dos pilares, semi-embutidos em saliências de alvenaria. 

Além afetar a linguagem arquitetônica, nesta alteração inseriu-se uma quantidade inferior de tubos, que 

resultou na diminuição da vazão do sistema pluvial, contribuindo para o surgimento de vários pontos de 

infiltração no edifício. Nesse âmbito, há de se ressaltar que alguns pilares apresentam um sério 

comprometimento de sua estrutura, com trechos de arcabouço metálico exposto e em processo de 

corrosão. 

Entre os estudos de restauro do Relatório Técnico da PLANART (1979), um esboço propõe uma 

nova disposição para os condutores, fixando-os rente às faces dos pilares e conectando-os às calhas por 

duas entradas adjacentes que se unem a um único condutor vertical. Apesar de não haver qualquer 

indicativo de que essa proposta tenha sido executada, convém assinalar que a orientação construtiva 

sugere alguma semelhança com a concepção do projeto original. 

Recentemente, em uma nova intervenção, a Prefeitura de Mairinque restituiu as prumadas em 

seus lugares originais, mas ao invés de tubos de cobre, foram utilizados canos de PVC. Contudo, ao 

passo que os condutores propostos por Dubugras apoiavam-se esteticamente na coloração própria do 

material, os atuais tubos foram pintados de vermelho, rompendo o equilíbrio com os pilares e o diálogo 

com as outras estruturas metálicas (tirantes, letreiro, estrutura da cobertura). 
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Figura 99: Sucessivas intervenções nos condutores (A-D) e patologia nos pilares (E). 
Fonte: A (Recorte de imagem do Acervo da Biblioteca da FAU/USP), B (SECRETARIA DA CULTURA, 2014), C 

(PLANART, 1979), D e E (Fotografia da autora,  2016). 
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Os ritmos de composição entre portas envidraçadas e paredes cegas definidas pelas diferentes 

funções dos volumes laterais “[...] assumem importância excepcional nesta estação, uma vez que 

contribuem decisivamente para o resultado plástico da composição arquitetônica do edifício” 

(PLANART, 1979, vol. 3, fl. 01). Este foi outro aspecto da construção que não foi preservado. Durante 

o período em que a Estação operava para outros fins além do transporte de passageiros e mercadorias, 

as fachadas passaram por readequações das novas atividades, ora vedando-se aberturas, ora inserindo 

janelas e portas de diferentes tipologias e dimensões, principalmente na área do armazém.  

Dentre outras modificações nos corpos secundários, nota-se que um grande número de bancos de 

concreto foi retirado, os vidros das almofadas das portas originais foram removidos e adaptados e as 

janelas em veneziana foram substituídas por outras de vidro fixo. As pinturas realizadas nesses 

elementos produzem um destaque não previsto na composição original, que desvaloriza a linguagem 

sóbria e coesa do projeto original. 

 

 
 

Figura 100:Janelas venezianas substituídas por janelas de vidro fixo. Destaque para as expressivas vigas radiais. 
Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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Figura 101:Portas e janelas de padrão distinto e inserida através de adaptações dos espaços(A e B) e modificação de 
elementos originais (C). 

Fonte: Fotografias da autora, 2016. 

 

No que concerne aos espaços internos do prédio, observa-se que devido às diferentes funções 

operacionais implementadas na Estação, houve sucessivas alterações na quantidade de cômodos e na 

circulação horizontal.  

Durante o período em que o prédio estava sob tutela da FEPASA, as aberturas sequenciais que 

conectavam o espaço central aos ambientes laterais foram vedadas e foram construídas paredes entre os 

alinhamentos das escadas e sanitários. A sala das damas foi subdividida entre diversos ambientes, seus 

acessos foram alterados e estabeleceram-se conexões com o antigo buffet e o sanitário, que também teve 

sua disposição alterada. De fato, o buffet foi o único ambiente que conservou sua disposição original. 

Os guichês de atendimento, presentes no hall, foram removidos. Dentro dessa perspectiva, 

observa-se que o esforço projetual que Dubugras emprega em seus estudos, transpondo as formas 

arredondadas da volumetria para o projeto de interiores, foi eliminado.  
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O antigo armazém teve sua área significativamente fragmentada e o sanitário adjacente foi 

suprimido e seu espaço integrado ao do armazém. O acesso voltado à fachada transversal –  que 

cooperava para a estruturação do grande eixo principal – foi vedado e criaram-se duas novas entradas 

nos módulos vizinhos. Não foram realizadas alterações significativas no pavimento superior, 

possivelmente por suas dimensões reduzidas. 

Atualmente, somente a área do antigo armazém permanece com uma função, abrigando um 

pequeno museu dedicado à memória ferroviária. A sala das damas continua segmentada e o espaço do 

armazém foi parcialmente reformado, voltando à sua condição no projeto original, à exceção do sanitário 

ainda associado e das entradas externas adaptadas. As divisórias que encobriam as paredes curvadas 

foram demolidas. Contudo os vãos de acesso aos ambientes laterais permanecem preenchidos com 

alvenaria. 

 

 
 

Figura 102: Perda das características do espaço central. 
Fonte: A (Acervo da Biblioteca da FAU/USP), B (IPHAN, 1998a), C (Fotografia da autora, 2016). 

 

As operações de substituição e modificação de elementos compositivos e construtivos foram 

feitas de forma desarticulada e com pouca atenção às qualidades estéticas e ao conteúdo técnico do 

projeto de Dubugras, prejudicando a leitura e a integridade da obra. Vale apontar que as sérias patologias 

associadas à estrutura de concreto armado e à falta de manutenção dos componentes contribuíram para 

o avanço da deterioração do prédio.  
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As sucessivas adaptações dos espaços cooperaram para a perda da simetria das soluções 

distributivas. Enquanto no projeto original Dubugras demonstra um grande esforço de compor as 

espacialidades buscando adequar as dimensões dos espaços com suas respectivas funções, as 

compartimentalizações realizadas principalmente durante a gestão da FEPASA desfiguraram a clareza 

e fluidez da circulação. 

 

A delicadeza e equilíbrio da obra, contudo, exigem cuidados que foram 
negligenciados. Alterações, mesmo pontuais, comprometeram a concepção original 
do projeto como um elemento único, sóbrio e coeso. As modificações na linguagem 
dos componentes constitutivos – ressaltando-os ou encobrindo-os – a perda da fluidez 
espacial e do diálogo entre partes delineia uma orientação não prevista, conduzindo a 
um distanciamento arbitrário do prédio tal como foi criteriosamente concebido. O 
arcabouço da estação está preservado, mas a fluidez de seus espaços e a composição 
sutil de seus detalhes – cores, texturas, esquadrias etc. – foram perdidas e, com elas, 
talvez, a principal qualidade do projeto (MITRE; CORREIA, 2017, p. 124). 
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Figura 103: Intervenções nos ambientes e nas circulações. 
Fonte: Redesenho da autora (2017) utilizando como base: plantas de Victor Dubugras presentes na Revista Polytechnica (1908) e na Revista La Construction Moderne (1911) (Projeto Definitivo), desenhos da 

PLANART (1979, fl. 6) (Situação PLANART) e desenhos presentes no edital da Secretaria da Cultura (2014) (Situação atual). 
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4.3  RESTAURO 

As formulações teóricas acerca da preservação e intervenção de obras arquitetônicas industriais 

derivam da evolução gradual das discussões e orientações contempladas em diferentes documentos 

patrimoniais 86 . Abrangendo princípios estéticos, técnicos, históricos e simbólicos, tais materiais 

esboçam indicações “[...] desde a documentação do patrimônio, até a execução de intervenções 

planejadas, segundo critérios e requisitos específicos do campo disciplinar, aplicadas às especificidades 

do patrimônio estudado” (SOARES; OLIVEIRA, 2013, p. 141).  

No cenário atual, Kühl (2009, p. 272) assinala que a eleição dos edifícios ou áreas urbanas a serem 

preservadas necessita ser respaldadas por extensivos estudos multidisciplinares, inventários abrangentes 

e projetos arquitetônicos de restauro fundamentados “[...] numa visão histórica (e isso não deve ser 

entendido com uma proposta historicizante), em criteriosas análises do bem em seus aspectos materiais, 

documentais e de conformação, e consciente de suas responsabilidades em relação ao que se quer 

tutelar”. As diretrizes projetuais, nesse sentido, são resultados de reflexões críticas, “[...] sem fórmulas 

prontas, porém pautadas por um claro entendimento dos moventes culturais da preservação, das 

características do bem a ser preservado e do caráter histórico-crítico das análises a serem efetuadas” 

(RUFINONI, 2013, p. 195). 

 

Mas as especificidades que são reconhecidas para os casos particulares, “o cada caso 
é um caso” (em vista da conformação da obra, de seus materiais e de suas vicissitudes 
ao longo do tempo), não devem ser confundidas com “cada um faz o que quer”. A 
intervenção deve seguir princípios fundamentais (e não, regras) que norteiam o campo 
da restauração como um todo, derivados das razões por que se preserva, e que devem 
embasar o código de conduta dos profissionais envolvidos na área. O intuito é afastar 
o restauro de um empirismo pedestre e vinculá-lo ao pensamento crítico e científico 
do momento em que é feita a intervenção. A atuação, em vez de partir, como ocorria 
antes, de uma via empiricamente induzida a partir do objeto, passa a ser pautada numa 
via deduzida a partir de fundamentação ética e científica, voltada a todos os tipos de 

                                                
86 Dentre os documentos que abordam temas acerca da preservação arquitetônica estão: Carta de Atenas (1931), 
Carta de Veneza (1964), Declaração de Amsterdã (1975), Carta de Burra (1994), os encontros promovidos pelo 
The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH) – criado em 1979 –  e a 
posterior Carta de Nizhny Tagil (2003). 
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manifestação cultural, para depois abordar as particularidades de cada obra (KÜHL, 
2010, p. 296). 

 

Segundo Rufinoni (2009), as propostas de restauro voltadas para edifícios ou conjuntos 

ferroviários devem ser articuladas de maneira sóbria e coerente como o preexistente e atreladas ao 

planejamento urbano e regional, uma vez que soluções isoladas podem gerar desequilíbrios à área. 

Rodrigues e Camargo (2010) também discorrem sobre a questão, indicando que 

 

[...] a efetiva preservação arquitetônica do patrimônio industrial deve ser vislumbrada 
de modo integrado, através de projetos que englobem não só criteriosamente o aspecto 
funcional, mas também, princípios como a mínima intervenção, a distinguibilidade, 
dentre outros postulados em cartas patrimoniais, bem como a dimensão urbana desse 
patrimônio e sua correlação com a planificação territorial (RODRIGUES; 
CAMARGO, 2010, p. 161). 

 

Porém, apesar da ampliação dos instrumentos conceituais abordando questões de acautelamento 

e intervenção em monumentos, há uma profunda desarticulação na aplicabilidade das teorias 

patrimoniais, de modo que em numerosos casos, no Brasil e no exterior, grande parte das operações 

implementadas são desprovidas de embasamentos do campo disciplinar do restauro (como mínima 

intervenção, distinguibilidade, reversibilidade, etc.) (KÜHL, 2009). 

 

[...] devido a pouca tradição na conservação do patrimônio histórico cultural, no 
Brasil, as restaurações dos edifícios e obras de arte, frequentemente, se caracterizam 
pela improvisação, e, o que é pior, costumam ser promovidas quando esses bens já se 
encontram em avançado estado de degradação. No caso dos edifícios, a situação se 
agrava. As intervenções quase sempre se reduzem às "reformas" emergenciais que 
priorizam as consolidações estruturais deixando fora do projeto a restauração dos 
metais, dos estuques, das madeiras e pinturas antiga originais. Os elementos 
componentes dessas arquiteturas, que distinguem e caracterizam os estilos, quando 
danificados, costumam, nesse tipo de intervenção assistemática, ser substituídos por 
modelos similares, que terminam por transformar o edifício em um híbrido 
arquitetônico, distanciando a própria história e natureza. São ações que ao longo dos 
anos vêm contribuindo para a descaracterização de muitos prédios históricos de São 
Paulo, construídos no final do século XIX e início do XX (TIRELLO, 1999, p. 202) 
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Ao longo da trajetória da Estação Ferroviária de Mairinque, grande parte das ações de preservação 

do prédio voltaram-se a pequenas e espaçadas obras de reparos de estruturas já danificadas, não sendo 

realizada qualquer tipo de conservação preventiva. No entanto, foram identificadas três propostas de 

restauro, feitas em momentos diferentes e seguindo parâmetros distintos.  

Datado de 1979, o primeiro plano de salvaguarda da Estação foi realizado pela empresa 

PLANART sob coordenação de Nestor Goulart Reis Filho. Intitulado “Relatório Técnico para as Obras 

de Recuperação da Estação Ferroviária de Mairinque”. O estudo, sob a forma de assessoria técnica, além 

de apontar sucintamente as descaracterizações da edificação, apoia-se nos desenhos e no memorial 

descritivo do artigo de Pujol Junior (1908) para as proposições de restauro e articulação dos, até então, 

usos operacionais às condições do projeto original. 

Composto por quatro volumes que abarcam desde as condições de acesso, revestimento e placas 

de aviso, o memorial da PLANART demonstra um extenso entendimento do artigo da Revista 

Polytechnica quanto às especificidades do projeto de Dubugras, compreendendo a importância de 

restituição de alguns elementos construtivos – como torreões, pintura, frisos e condutores – para a leitura 

formal da construção. Ainda que o texto sinalize a recondução da obra a seu estado original, as 

intervenções admitem certas modificações do projeto, principalmente no sentido de modernização das 

instalações, como a hidráulica e elétrica. 

 

[...] onde não for possível restaurar essas características, seja por falta de dados 
seguros, seja por incompatibilidade absoluta com as necessidades atuais ou o posterior 
desenvolvimento do edifício, as intervenções deverão ter caráter discreto e coerente, 
interferindo o mínimo possível com a arquitetura do prédio (PLANART, 1979, vol. 
1, fl. 5). 

 

Deve-se destacar que algumas das soluções sugeridas são dissonantes, como: enquanto em um 

momento sugere-se a retirada os condutores semi-embutidos na altura das plataformas e sua reinserção 

nas faces dos pilares, acompanhando a lógica do projeto original, em outra ação recomenda-se embutir 

segmentos dos condutores pluviais nas alvenarias da porção superior do edifício. Ainda que a 
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modificação exponha uma coerência técnica – visto que na conexão com os engastes, os tirantes da 

cobertura atravessam os condutores pluviais originais –, ela interrompe com o ritmo da composição e 

tem o potencial de promover novas áreas de infiltração. 

Ainda que o plano não tenha sido implementado, os laudos técnicos e diretrizes mostram-se 

pioneiros para o período, dado que a preservação das edificações ferroviárias ainda não estava 

solidamente embasada e estabelecida no país. De fato, o Relatório demonstra grande congruência com 

os procedimentos contemporâneos quanto à realização de análises criteriosas, entendimento histórico 

do bem e não deturpação dos elementos caracterizadores do projeto. 

 

 

Figura 104: Proposta de intervenção dos condutores da PLANART (1979). 
Fonte: PLANART (1979, vol. 2, fl. 92). 

 

Dentre os arquivos de tombamento do IPHAN (1998a, 1998b), encontra-se anexado um pequeno 

caderno de restauro desenvolvido pela empresa H2A-Arquitetura e Restauração87. A proposta, datada 

de 1998, trazia como ponto nodal o reestabelecimento da edificação às configurações propostas por 

                                                
87 Durante o desenvolvimento da pesquisa, não foram encontradas informações sobre a empresa H2A 
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Dubugras, revertendo as adaptações internas efetuadas durante a gestão da FEPASA e recuperando 

certos componentes (reparo das estruturas, reposição dos relógios e vidraçarias verdes, etc.).  

O memorial descritivo segue, de forma mais simplificada, a estrutura do parecer da PLANART e 

se apoia nos mesmos materiais para a definição de algumas orientações projetuais. Aponta também a 

intenção de estimular a utilização do prédio pela população, através da conciliação de atividades 

culturais e turísticas em concomitância com as operações ferroviárias.  

Apesar das diretrizes traçadas indicarem certa compreensão das particularidades do projeto 

original, algumas intervenções sugeridas não trabalham os instrumentos teóricos que haviam sido 

utilizados como base de identificação do projeto de Dubugras ou o plano delineado pela própria H2A. 

Nessa perspectiva, pode-se assinalar as orientações para o fechamento do hall por placas móveis, 

justificadas por possíveis exposições e eventos no local, e o gradeamento do perímetro das plataformas, 

que  então estavam livres de barreiras. As abordagens, embora reversíveis, mostram-se pouco 

fundamentadas e não tiram proveito da potencialidade da implantação em ilha. Isto é, a contenção 

espacial da Estação gera uma clara incongruência com o intento de fomentar a interação da população 

com o espaço. Convém apontar que, a despeito de não haver indícios da realização do plano, o 

gradeamento das plataformas veio a ser efetuado e acarretou uma significativa perda de integração do 

prédio com o entorno. 

 

Figura 105: Memorial Descritivo do H2A-
Arquitetura e Restauração. 

Fonte: IPHAN (1998a). 
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Em 2014 foi realizado um concurso de projetos, por intermédio do Governo do Estado de São 

Paulo e do CONDEPHAAT, para a restauração de imóveis tombados pelo órgão. O edital (Edital 

nº13/2014), promovido pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria da Cultura (SEC), 

buscou selecionar um projeto de restauro para dois diferentes módulos: Casarão da Avenida Paulista 

1919 (Módulo 1) e Estação Ferroviária de Mairinque (Módulo 2)88.  

 Um dos requisitos para a habilitação das equipes no concurso era que possuíssem ao menos um 

membro com especialização ou mestrado/doutorado na área de patrimônio cultural e no mínimo três 

anos de experiência na área de preservação do patrimônio e/ou comprovação de aprovação ou 

fiscalização de obras de restauro em bens protegidos. Tal determinação demonstra a preocupação dos 

órgãos estaduais em selecionar equipes capacitadas para a elaboração do projeto executivo e 

acompanhamento das obras. 

Os projetos de ambos os módulos deveriam ser apresentados por meio de quatro laudas 

detalhando os objetivos e justificativas e a proposta técnica organizada em até dez pranchas contendo: 

proposta de intervenção, partido arquitetônico, plantas e cortes, disposição do programa, levantamentos, 

diagnóstico de patologias, etc. No caso da Estação, a Prefeitura de Mairinque determinava como 

programa de necessidades: 

 

•   Viabilizar acesso à plataforma por passarela ou elevador; 

•   Reestruturação do Museu Ferroviário já constituído na edificação; 

•   Reativação do Bar da Estação, de forma a revitalizar as relações de vivência; 

•   Instalação de sanitários de apoio ao público; 

•   Hipóteses de utilização dos vagões existentes; 

•   Implantação de um circuito turístico (e equipamentos complementares); 

                                                
88 Para a Estação de Mairinque o prêmio do projeto foi de quatrocentos mil reais e o valor máximo de apoio para 
os projetos selecionados no concurso era de um milhão e quinhentos mil reais. 
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•   Integração da Estação com seu entorno e restaurar a visibilidade da edificação na área. 

 

Foram inscritos sete projetos de restauro para a Estação89. Em novembro de 2014, a Comissão de 

Seleção – formada por uma arquiteta do CONDEPHAAT (Sonia Manski Simon) e arquitetos e 

urbanistas com erudição no campo do patrimônio (Renata Vieira Motta, Silvio Oksman, Paulo Sérgio 

Barbaro del Negro e Mônica Junqueira de Camargo) – elegeram para o primeiro lugar o projeto 

resultante da parceria entre os escritórios Shundi Iwamizu Arquitetos Associados (SIAA) e Helena 

Ayoub Silva & Arquitetos Associados (HASAA), e, como suplente, a proposta do escritório DMDV 

Arquitetos (antigo escritório AUM Arquitetos). 

A projeto do SIAA + HASAA 90  caracteriza-se, principalmente, pela requalificação e 

reestabelecimento da obra na paisagem da cidade. Dentro dessa diretriz, foi criado um grande eixo de 

circulação que articula três espaços: duas praças de extremidade com função mais contemplativa – 

requalificando uma praça já existente (praça Senador José Ermirio Morais) e criando um novo ambiente, 

denominado “Praça Belvedere”, perpendicular à rua Luís Matheus Maylasky – e uma área central 

conformada pela ampliação da abertura do túnel de acesso da Estação – que incorpora a grande 

escadaria/arquibancada e o elevador panorâmico.  

No nível inferior, entre os túneis de pedestres e automóveis, inseriu-se um espaço ajardinado que 

expande a área central e apura as condições de iluminação natural. Incorporando antigos vagões de carga 

e um galpão já existente como pontos de exposições, nota-se que em todos os espaços foi aplicado o 

                                                
89 Foram enviados projetos dos escritórios: AUM arquitetos, Axal Consultoria e Projetos, Centro Arquitetura SS, 
Helena Ayoub Silva & Arquitetos Associados, Kruchin Arquitetura Consultoria e Projetos, Pauliceia Arquitetura, 
Restauro e Projetos Culturais e Risco Arquitetura Urbana (SECRETARIA DA CULTURA, 2014).  
90 Os escritórios SIAA e HASAA colaboraram juntos em projetos, alguns deles para concursos: Escola Estadual 
Jardim Morro Doce em São Paulo (2007), Escola FDE Jardim Marisa em Campinas (2009), primeiro lugar no 
concurso para o projeto de expansão do Sesc Ribeirão Preto (2013), segundo lugar no concurso para o Anexo da 
Biblioteca Nacional (2014) – realizado também em parceria com o escritório do arquiteto Eduardo de Almeida – 
e menção honrosa no concurso para o Museu da Diversidade Sexual na Avenida Paulista (2014) – destaca-se que 
este concurso integra o Edital ProAc nº 13/2014, Módulo 1. 
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mesmo tratamento material (placas de piso de cimento com rasgos de vegetação) no piso, reforçando a 

leitura de unidade na intervenção. 

Com relação ao prédio da Estação, o escopo do projeto não abarcou grandes alterações no 

arcabouço da construção, uma vez que as modificações realizadas nas diferentes gestões eram 

reversíveis, e propõe, como a PLANART, uma abordagem de mínima intervenção e encaminhamento 

da construção ao seu estado original. No térreo foram abrigados o bar e o museu ferroviário (nas áreas 

do antigo buffet e armazém, respectivamente) e, no pavimento superior, uma área técnica e despensa.  

Em razão dos ajustes e conformações funcionais, verifica-se que o espaço destinado à antiga sala 

das damas foi extinguido para uma melhor adequação à ampliação do balcão do bar. As curvaturas 

geradas pelo traçado dos mobiliários (guichê de atendimento do hall central e balcão do buffet) foram 

suprimidas, ocasionando um enfraquecimento do diálogo da linguagem exterior com o projeto de 

interiores e elementos como os bancos encravados entre as colunas e as esquadrias das portas foram 

enfatizados na composição através de materiais de tonalidades mais fortes e pinturas. 

Também propõem modificações nas relações entre aberturas e fechamentos: na fachada 

transversal do antigo armazém, o acesso – elemento que fortalecia o grande eixo de circulação – foi 

mantido vedado por alvenaria e as passagens sequenciais entre o corpo central e os corpos laterais foram 

reduzidas, intercalando-as com paredes cegas.  

É interessante observar que enquanto as perspectivas das pranchas para o concurso de setembro 

de 2014 perfilham nas fachadas a atual vidraçaria colorida e os torreões com vidros verde-escuro, o 

memorial de restauro da equipe, datado de maio de 2015, exibe imagens que incorporam os relógios 

originais e os vidros verde claro. Esta diferenciação demonstra como a alteração de alguns elementos 

foram, em um primeiro momento, naturalizadas na percepção estética da Estação. 
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Figura 106: Plantas do primeiro lugar no concurso do Edital ProAC nº13/2014. 
Fonte: BARATTO (2015). 

 

    

Figura 107: Perspectiva das pranchas do concurso (2014) e do memorial descritivo (2015), respectivamente. 
Fonte: BARATTO (2015) e SIAA + HASAA (2015), respectivamente. 
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A despeito de terem sido desenvolvidas leituras formais e distributivas próximas às de Dubugras, 

grande parte dos atrativos do projeto de restauro sobrevêm nas áreas próximas. Nota-se, nesse sentido, 

a configuração de dois eixos com escalas e estruturas distintas. Com a incorporação dos antigos vagões 

e do armazém proporcionaram a inclusão da Estação em uma espécie de “eixo cultural” (abarcando os 

espaços de exposições e o museu), com um deslocamento hierárquico do eixo de circulação principal. 

Assim, enquanto no projeto original o eixo de circulação principal possuía um maior vínculo com o 

percurso interno da Estação, na proposta este eixo tem sua orientação alterada, propondo um diálogo 

maior com o desenho urbano e a visibilidade que as novas espacialidades (as praças) proporcionam à 

obra arquitetônica. 

 

Quando as intervenções somam novos significados aos testemunhos memoriais e 
matérias preexistentes, as ações no monumento, de certa forma, conseguem atingir 
uma continuidade temporal, promovendo novos estratos históricos. A ação de restauro 
já estará alterando a história da edificação, pois todas as ações subsequentes farão 
parte dessa história, serão a memória futura da edificação (NAHAS, 2017, p. 67). 
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Figura 108: Perspectiva isométrica primeiro lugar do concurso de restauro para a Estação de Mairinque. 
Fonte: Imagem modificada pela autora (2017) a partir de BARATTO (2015). 

 

O projeto suplente do escritório DMDV por sua vez, apesar de também manter grande parte das 

especificidades plásticas e construtivas do projeto original da Estação, estabelece uma orientação mais 

invasiva e ousada no que diz respeito às intermediações da obra. O escopo apresentado incorporou áreas 

que não estavam previstas nas diretrizes do edital, modificou o traçado viário e demoliu e realocou 

espaços de comércio e galpões. 

No prédio da Estação, o guichê foi reintegrado ao hall central – adotando ao invés de 

delineamentos curvos, contornos retangulares – e, seguindo as diretrizes do Edital, o bar da Estação foi 

reativado e Museu Ferroviário reestruturado. Para o cômodo originalmente destinado a sala das damas 

não é apontada nenhuma função. 
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Ainda que a proposta articule diretamente alguns espaços (como a implantação de um restaurante 

em um dos vagões existentes) e conserve maior vínculo com o projeto de Dubugras que a concepção do 

SIAA + HASAA, as condições urbanas preexistentes foram profundamente alteradas, determinando-se 

demolições e alterações de grandes áreas. 

Vale ressaltar que durante a elaboração de sua proposta, é provável que a equipe do DMDV 

Arquitetos tenha se baseado nas elevações do projeto presentes no texto de Pujol Junior (1908) – ou 

decidido toma-las como parâmetro – e não no projeto original de Dubugras e nas plantas do prédio. É 

isto que sugere o fato de em ambos os volumes laterais terem sido replicadas a formas do buffet, 

alternando os módulos entre portas e bancos. 

 
Figura 109: Implantação geral do segundo colocado com a indicação das inserções e modificações gerais. 

Fonte: Imagem modificada pela autora (2017) a partir de imagem de DMDV Arquitetos (2014). 
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Figura 110: Planta da Estação e sua integração com o restaurante (vagão e edifício de apoio). 
Fonte: DMDV Arquitetos (2014). 

 

Em suma, ambos projetos laureados desenvolvem estudos aprofundados das condições físicas do 

edifício da Estação e restauram grande parte da forma do projeto original para a disposição das novas 

funções. No primeiro colocado, as diretrizes mais expressivas revelam-se na requalificação urbana do 

entorno, admitindo o monumento como um elemento de posição central na composição e propondo 

trechos que valorizam a paisagem e criam espaços de possíveis apropriações pela população. No projeto 

suplente há uma maior conservação das relações espaciais do edifício com sua implantação original e 

um destacado distanciamento com o restante do conjunto ferroviário e as áreas circundantes, sendo 

adotada conduta mais intervencionista, pautada na remodelação do traçado urbano e na substituição e 

realocação de construções. 
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O arquiteto Victor Dubugras e seu projeto para a Estação Ferroviária de Mairinque estão inseridos 

no contexto das transformações da arquitetura do final do século XIX e início do XX. As temáticas 

abordadas neste trabalho foram trazidas pela imersão na obra do arquiteto e em seus escritos, trabalhadas 

a partir do contexto no qual os conceitos aplicados foram gerados, investigando interlocuções, 

adequações, aplicações e distanciamentos. Indagando sentidos externos e internos de sua obra. 

A vasta, consistente e diversificada arquitetura praticada por Dubugras em solo brasileiro se 

distinguiu por seu caráter experimental frente às novas possibilidades tipológicas, técnicas, construtivas 

e estéticas.  

Durante o período em iniciou sua carreira no Brasil, colaborando na SOP, os projetos de edifícios 

de grupos escolares e de câmaras e cadeias atendiam aos programas de necessidades pré-estabelecidos 

pelo órgão público. Conforme os parâmetros passíveis de modificação, eram marcados por uma 

habilidosa articulação de volumetrias despojadas, ornatos vinculados a aspectos construtivos e fachadas 

sem revestimentos. Uma postura comprometida com a experimentação perdurou por toda sua trajetória 

profissional. Nos primeiros decênios do século XX, já consolidado em seu escritório próprio, uma série 

de projetos possibilitaram a Dubugras uma maior desenvoltura compositiva e criativa, onde se 

notabilizam diversas residências Art Nouveau para a burguesia paulistana e a encomenda de uma 

pequena estação pela Companhia União Sorocabana Ituana. 

Na Estação de Mairinque, uma de suas concepções mais expressivas, a sofisticação e 

inteligibilidade das soluções projetuais apoia-se no harmonioso arranjo plástico e construtivo, que 

articula demandas estéticas e funcionais. 

Na historiografia da arquitetura brasileira há um grande esforço de identificação da Estação com 

um ensaio de procedimentos arquitetônicos e materiais que posteriormente se vinculariam ao 

Movimento Moderno.  

Contudo, no decorrer do trabalho pôde-se verificar que a qualidade das escolhas projetuais 

transcende à atribuição de inovação que lhe é tão destacada. Primeiro porque, apesar de soluções 

plásticas e técnicas da Estação contrastarem com o padrão que ia se firmando nas pequenas estações 

ferroviárias do interior, alguns recursos empregados são decorrentes da implantação em ilha. De fato, 
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em razão da construção ser cercada por trilhos, a falta de definição de uma fachada principal e o 

espelhamento das soluções volumétricas foram características frequentemente associadas a esse tipo de 

estação, como observado nas edificações brasileiras de Cachoeira Paulista e General Carneiro e nas 

inglesas de Four Oaks e Clough Fold. A indicação do acesso principal por meio de um túnel, embora 

tenha sido pouco promovida em projetos de estações ferroviárias, mostrou-se operacionalmente eficaz 

e também trouxe a possibilidade de se pensar na fachada transversal como tão relevante quando as 

demais.  

O prédio também se atrela fortemente ao processo de expansão das ferrovias pelo interior paulista 

e incorpora diretrizes ferroviárias – quanto ao programa, setorização de atividades e distribuição de 

fluxos – sem abdicar de respondê-las de um modo particular. Alguns procedimentos arquitetônicos e 

técnicas construtivas – como a estrutura modular dos volumes laterais, a cobertura atirantada e o 

emprego do concreto armado –, possuem um caráter pioneiro no Brasil e mostram ser solidários com a 

localidade e as possibilidades de materiais disponíveis.  

Igualmente determinante para o delineamento desse projeto foi o tratamento da linguagem 

volumétrica, que possui sintonia tanto com as tendências arquitetônicas que haviam sido desenvolvidas 

na Europa pela Sezession vienense e pelo Art Nouveau escocês, como com o que estava sendo concebido 

pelo seu projetista no período. A Estação representou, nessa fase da carreira de Dubugras, um momento 

de transição de orientação e de experimentação dentro das vertentes do Art Nouveau, demonstrando um 

certo afastamento dos partidos mais orgânicos e dos volumes convexos utilizados em seus projetos 

iniciais no estilo, e evidenciando, através do emprego de linhas austeras e formas lineares, algumas 

orientações que seriam repetidas no decênio de 1910.  

De resto, mais que apontar as inovações adotadas, interessa entender a lógica projetual que levou 

a elas. A análise dos estudos realizados por Dubugras durante a realização do projeto da Estação, 

presentes no acervo da FAU/USP, possibilitou uma leitura ampla e apurada de seu pensamento projetual 

na elaboração da solução definitiva, demonstrando que as experimentações que transpassam a obra 

trazem uma gama de nuances e complexidades que merecem serem incorporadas na leitura do resultado 

final. Dentro dessa perspectiva, convém destacar a importância que a análise de desenhos adquiriu na 
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pesquisa, uma vez que permitiu o reconhecimento e a análise da obra não somente a partir de associações 

já estabelecidas, mas também de novas interpretações.  

Foi possível identificar que o partido arquitetônico foi progressivamente apurado. Ao passo que 

as linhas e proporções horizontais perderam expressão plástica para as verticais, a transposição dos 

contornos arredondados dos volumes laterais para o pavimento superior e para a área interna do volume 

central auferiu uma maior aproximação com o Art Nouveau, no sentido de propor um maior diálogo 

entre as organizações externas e internas. Os torreões e a cobertura metálica mantiveram, 

continuamente, a mesma orientação e arrojo formal, confirmando o papel relevante que têm na 

composição. 

Todos os desenhos manifestam clareza de entendimento das necessidades da tipologia e do 

programa. Desde a primeira versão estudada, a organização das funções já se encontrava praticamente 

definida e as elevações já expunham uma simetria imposta pela implantação. A definição das circulações 

verticais e do pavimento superior, entretanto, foi profundamente reestruturada tanto no sentido de 

compatibilização formal, quanto do ponto de vista organizacional. 

O refinamento da orientação estética dos volumes laterais mostra que a reciprocidade das relações 

entre cheios e vazios sempre esteve atrelada a uma coerência funcional interna. A evolução das plantas 

evidencia que o ritmo das aberturas dos espaços sociais – buffet e sala das damas –  foi mantido 

consideravelmente mais intenso que o do espaço de serviço – armazém. Todavia, essa acentuada noção 

de ritmo e simetria volumétrica materializou alguns contrastes nos desenhos do projeto definitivo, sendo 

significativamente sentida na definição dos blocos secundários da elevação longitudinal: o rígido 

espelhamento da relação entre aberturas e bancos se contrapõem ao esquema de aberturas ligado à 

especialização dos ambientes – mais aberta no buffet que no armazém – exposto em planta.  

Assim, de forma geral, o projeto da Estação expõe uma grande maestria na manipulação de suas 

condicionantes, limitações e possibilidades. O prédio foi distinguido como excepcional desde sua 

inauguração, como atestam as matérias publicadas no período pela Revista Polytechnica (1908) e pela 

La Construction Moderne (1911). Trabalhos e pareceres posteriores reafirmaram essa condição. 
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Projetos de estações posteriores, como as de Campina Grande e Varginha, certamente tomaram a 

Estação como referência, evidenciando sua condição de projeto paradigmático.  

Porém, na trajetória do prédio construído, apesar de seus traços gerais terem sido conservados, 

uma série de intervenções pontuais e desarticuladas realizadas ao longo das décadas o desfiguraram e 

prejudicaram a apreensão da concepção original. Ainda que as diferentes gestões e atividades 

operacionais da Estação ao longo dos mais de cem anos de existência do prédio tenham alterado a 

distribuição interna dos ambientes para sua adaptação, grande parte das intervenções realizadas não 

partiu de necessidades operacionais da ferrovia. As alterações realizadas por troca de materiais e pinturas 

de colorações diferentes na superfície inferior da volumetria, condutores pluviais, torreões, bancos e 

esquadrias foram feitas de forma arbitrária e romperam o delicado equilíbrio e fluidez propostos por 

Dubugras. 

O reconhecimento patrimonial da Estação pelas instâncias governamentais – estadual e nacional 

– se deu de forma relativamente tardia e com caráter emergencial, centrando as justificativas de 

tombamento no uso precoce do concreto armado e na sua qualidade e particularidade dentro da produção 

do projetista, de sua época e local. Condicionantes importantes do projeto arquitetônico e as relações do 

prédio com o conjunto ferroviário circundante deixaram de ser sublinhadas.  

Produzidas em distintos momentos e revelando diferentes formas de entendimento e interpretação 

do bem, as quatro propostas de restauro da estação apresentam um rico arcabouço da maneira como 

prédio foi abordado. As propostas iniciais voltaram-se mais a um reestabelecimento da construção ao 

seu estado original, enquanto posteriormente passaram a integrar no escopo do trabalho as áreas 

adjacentes em busca de uma nova relação com o contexto urbano onde se insere.  

Após abordar uma obra que já foi objeto de atenção de notáveis historiadores de nossa arquitetura, 

esta pesquisa buscou contribuir para este notável esforço de compreensão do excepcional projeto da 

Estação de Mairinque, assim como lançar novas luzes sobre a instigante trajetória profissional do 

arquiteto Dubugras. Está subjacente a esta pesquisa o incômodo com a situação atual da obra estudada 

e o desejo de contribuir – através de informações, desenhos, fotos e análises – de alguma forma, para a 

preservação da obra estudada e de toda a riqueza arquitetônica que ela traz. 
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Fonte: PUJOL JUNIOR (1908, p.186) 
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ANEXO A – QUADRO DE INTERVENÇÕES  

Quadro baseado em levantamento realizado pela autora em maio de 2016. 

ACESSO 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Inserção de cobertura metálica improvisada; 
- Adição de tubos circulares entre as travessas de 
trilhos; 
- Acesso pelo túnel bloqueado por grades; 
- Vegetação parasitária nos apoios de concreto; 
- Sujidade no muro de arrimo de pedras e no guarda-
corpo.  

FOTOGRAFIAS 
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COBERTURA 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Estrutura metálica com pontos de oxidação (1 e 3); 
- Pilar metálico tangenciando as telhas (2); 
- Desprendimento das telhas metálicas onduladas (que 
foram trocadas pela Prefeitura de Mairinque durante 
uma reforma em 2014) (4); 
- Choque das locomotivas com alguns pontos da 
cobertura (danificando a estrutura e as telhas). 

 
FOTOGRAFIAS 
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BUFFET E SALA DAS DAMAS - EXTERNO 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Exposição do arcabouço metálico (é possível 
visualizar o trilho, metal deployé e a presença das 
pedras do rio Tietê (1); 
- Introdução de janelas de tipologias variadas (2 e 3); 
- Destaque de elementos de composição por meio de 
pinturas– bancos de concreto, portas, condutores e 
frisos (4, 5 e 6). 

 
FOTOGRAFIAS 
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BUFFET E SALA DAS DAMAS - INTERNO 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Inserção de janelas de tipologia variada na sala das 
damas (1); 
- Subdivisão do cômodo das damas e retirada das 
aberturas sequenciais de acesso ao hall (2); 
- Infiltração na laje de cobertura (3); 
- Buffet: Balcão retirado, instalações elétricas 
expostas e venezianas da janela quebradas (4); 
- Acesso à adega bloqueado por placas de madeira (5).  

FOTOGRAFIAS 
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HALL CENTRAL 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Substituição dos vidros dos painéis (1) e dos relógios 
por vitrais coloridos (1); 
- Infiltrações na alvenaria e desprendimento da 
argamassa (2); 
- Vedação das portas dos poços das escadas e inserção 
de janelas de tipologia divergente (3); 
- Vedação das conexões entre o volume central e os 
corpos laterais (4).  

FOTOGRAFIAS 
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ARMAZÉM –  EXTERNO 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Fechamento da abertura lateral e inserção de um 
banco de concreto não previsto no projeto original (1); 
- Adição de portas e janelas de tipologias variadas (1 
e 2); 
- Pintura dos frisos e dos condutores pluviais (3); 
- Cercamento da edificação e poluição visual (4); 
- Rastros de reboco deixados pelos condutores pluviais 
semi-embutidos nas laterais dos pilares (1 e 4).  

FOTOGRAFIAS 
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ARMAZÉM –  INTERNO 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Fechamento das aberturas sequenciais entre o 
armazém e o hall central (1);  
- Incorporação de equipamentos e supressão do 
sanitário (2); 
- Instalações elétricas expostas e pontos de infiltração 
na laje de cobertura (3); 
- Substituição de janelas venezianas por janelas de 
vidro fixo e inserção de aberturas de iluminação (4).   

FOTOGRAFIAS 
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PAVIMENTO SUPERIOR – EXTERNO 
Intervenções/ Patologias Localização na planta original 

- Impermeabilização da laje (1); 
- Pintura dos frisos dos torreões, substituição dos 
vidros verde-claro cathedral lisos por vidros 
martelado com tonalidade esverdeada mais intensa (2 
e 3), sujidade dos elementos; 
- Substituição de diversas janelas venezianas por 
janelas em vidro fixo (4);  
- Inserção de fiações elétricas (4).  

FOTOGRAFIAS 
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PAVIMENTO SUPERIOR – INTERNO 
Intervenções/ Patologias Planta de Localização 

- Elementos quebrados (vidros dos painéis transversais 
dos corpos centrais) (1);  
- Diversos pontos de infiltração na cobertura (2) e nas 
paredes (6);  
- Espaços sem utilização (3); 
- Deterioração e inutilização das peças sanitárias (4); 
- Alteração das esquadrias e aberturas (5 e 6). 

 
FOTOGRAFIAS 

 

 
 

 




