
Rapidez
Trens ligeiros
O metrô ocupa a

12ª posição em n.º de passa-
geiros/ano: 845,6 milhões. O
intervalo entre trens, atual-
mente de 99 segundos, é o
terceiro menor do mundo

Lotação
Pisões no pé
A Linha 3-Vermelha

é a mais densa do mundo,
com 12,8 milhões de entra-
das anuais por km de linha.
Nos pico e entre as estações
mais carregadas, os trens le-
vam 9 pessoas por m²

SOBE E DESCE

VOCÊ SABIA?

Rodrigo Brancatelli

S ão 12h33 de uma quar-
ta-feira e não há mais
do que 15 pessoas no
carro 2134 do metrô,

um daqueles vagões novos
com bancos coloridos, luzi-
nhas brilhantes mostrando as
estações eum chão todo ponti-
lhado que, dependendo do hu-
mor do usuário, pode parecer
um monte de chiclete masca-
do ou um céu digno de Pierre-
Auguste Renoir. Um garoto as-
sopra uma gaita, enquanto
uma senhora de camisa lilás lê
um livro e uma garota ouve
música em seus fones de ouvi-
do brancos. Outras tantas pes-
soas olham pela janela, absor-
tas. Ninguém parece estar lá
muito preocupado com algo
além de seus livros, músicas
ou os próprios problemas. Até
que, de repente, um cachorro
cinzento aparece correndo e
latindo na plataforma.

“Pega, pô, pega”, grita um

funcionário do Metrô, enquan-
to seu colega sofre para acompa-
nhar o cachorro. O vira-lata che-
ga até a passar pela porta do va-
gão, mas é pego perto da senho-
ra de camisa lilás. Por um mo-
mento, mesmo que por um bre-
víssimo instante, todos ali no
carro 2134 levantam os olhos e
sorriem. Sorrisos largos, algu-
mas gargalhadas. E também
olham para os lados, dividindo
com a pessoa mais próxima a
graça daquela cena – para logo
depois voltarem a se enfurnar
em suas vidas, seja para ler, ou-
vir música, lembrar dos proble-
mas ou simplesmente observar
o céu de Renoir.

Todo dia, 3,4 milhões de pes-
soas de todas as classes sociais
passam pelo carro 2134 e pelos
outros 768 vagões da frota do
Metrô de São Paulo – mais do
que a população do Uruguai. É
um universo em que são percor-
ridos mais de 50 mil quilôme-
tros de trilhos, das 4h30 às 0h35,
onde 1,5 milhão de quilowatt-
hora é utilizado para movimen-
tar os trens e onde se perdem
mais de 60 objetos diariamente
– de TVs e cadeiras de rodas a
fogão e cama.

E todo dia, histórias como a do
cachorro cinzento também se re-
petem, fazendo com que a dis-
tância entre os paulistanos dimi-
nua pelo menos um tantinho.
Nesses momentos, o metrô se
transforma praticamente numa
vizinhança, uma região subterrâ-
nea autônoma, que faz São Pau-
lo mais coesa. São justamente as
risadas que surgem de repente,
os “ois” e “tchaus” trocados
com a pessoa do lado, os pisões
no pé, os olhares tortos e toda
sorte de gentilezas e grosserias
que fazem daquele labirinto de
túneis o bairro mais paulistano
da capital.

Claro, isso não quer dizer que

todas as viagens no metrô sejam
felizes e engraçadas, muitíssimo
pelo contrário. Às vezes é difícil
encontrar algum tipo de organi-
zação, sanidade ou civilidade
por ali – principalmente nos ho-
rários de pico, quando até nove
passageiros dividem o mesmo
metro quadrado. A sensação de
confinamento abaixo do solo,
por vezes opressiva, também faz
com que o metrô funcione como
o pulso da cidade, um microcos-
mo da capital, um palco para o
encontro casual com pessoas de
todas as esferas da vida. É essa
espécie de cola urbana que une

histórias de São Paulo, das mais
ordinárias às mais absurdas.

A vida dos outros. “Para mui-
tos, o metrô é uma espécie de
extensão da própria casa, por-
que você fica naquele ambiente
diariamente”, resume Gustavo
Pereira Gomes, um rapaz baixi-
nho, de 18 anos, técnico em ele-
trônica que, de tanto gostar do
subterrâneo, conseguiu, há seis
meses, um emprego na manuten-
ção da Linha 4–Amarela. A pai-
xão vem desde os 5 anos, quando
andou no metrô pela primeira
vez, para ir até o hospital na Esta-

ção Clínicas – na época, a última
da Linha 2-Verde. “Aí virou hob-
by, sabe, toda vez que eu ia ao
metrô de manhã, nunca saía dire-
to da estação. Parava, ficava ali
na plataforma para ver o metrô
manobrando, indo e voltando.”

‘Metrolinos’. De fã, Gustavo
agora é um dos 7 mil funcioná-
rios do Metropolitano, que cui-
dam desde a voltagem das subes-
tações de energia até do recolhi-
mento de 11 toneladas de lixo
por mês. Ele é daqueles que sa-
bem todos os detalhes da opera-
ção do Metrô, fazem visitas mo-
nitoradas pelos túneis, decoram
as especificações dos carros e, ao
entrar no vagão, sempre esten-
dem a mão para cumprimentar o
condutor – “conheço a escala in-
teira”, diz o rapaz. Nesta última

frase, a palavra “daqueles” está
ali para afirmar que, sim, há deze-
nas de pessoas iguaizinhas, figu-
rinhas carimbadas que tratam o
subterrâneo como uma exten-
são de suas vidas.

É relativamente fácil encon-
trar os “metrolinos”, como são
conhecidos esses veteranos no
Metropolitano. São experts na
arte de pegar o metrô, sabem
muito bem os pontos fracos e for-
tes do sistema e, claro, se aprovei-

tam desse conhecimento. Só
de conversar com os metroli-
nos já é possível conhecer me-
lhor a fauna, os mitos, a etique-
ta e os tabus do metrô. Por
exemplo, os usuários normais
podem ser classificados em al-
gumas categorias bem parti-
culares, como por exemplo o
porteiro (“sempre parado per-
to das portas), o surdo (“nun-
ca ouve os avisos para sair da
porta”) ou o eternamente ve-
lho (“não pode ver um banco
especial que já vai sentan-
do”). As estações também ga-
nham denominações alterna-
tivas – “Estouro da Boiada”,
para as Estações Brás e Luz;
ou “Labirinto”, para a Estação
São Bento.

Paquera. Há ainda vários se-
gredos divididos só entre os
metrolinos, como se fossem
troféus ou algo do tipo – por
exemplo, você sabia que há
um buraco gigantesco na Esta-
ção D. Pedro que seria o proje-
to abandonado de outra li-
nha? Ou mesmo que há uma
plataforma não utilizada na
Estação Paraíso, que serviria
para a ramificação da Linha
1-Azul até o bairro de Moema?

Os metrolinos também
têm toda uma cartilha com
normas de boa vizinhança,
uma espécie de legislação táci-
ta, regras não escritas. Como:
“nunca olhar diretamente
nos olhos da outra pessoa por
mais de cinco segundos”, prin-
cipalmente se ela for mais alta
e forte que você. “Andar com
a mochila nas costas”, só se
você quiser ganhar xingamen-
tos e um apelido. Já “puxar
conversa” também deve ser
evitado nas estações centrais
e nos horários de pico, quan-
do a maioria está irritada. Nas
estações mais afastadas, no
entanto, a conversa rola solta,
é possível até fazer amizades
subterrâneas duradouras.

“Claro que dá para conhe-
cer alguém interessante.
Nem tudo no metrô é passa-
geiro”, brinca Daniel Leal, de
52 anos, 25 deles trabalhando
como agente de estação.
“Sempre vejo gente fazendo
amizade, paquerando...” Da-
niel realmente entende os si-
nais de paquera de metrô,
uma vez que conheceu sua
mulher, Valdenice, numa sex-
ta-feira de trabalho, há 23
anos. “Comecei a puxar papo,
peguei o telefone dela, nos co-
nhecemos, casamos um ano
depois e somos felizes até ho-
je. No meio daquela confusão,
achei minha cara-metade. É
como um monte de gente fala,
o metrô pode despertar amor
ou ódio, depende só do jeito
que você vê as coisas.”

Crônica Urbana

UM
MUNDO
CHAMADO
METRÔ
Em SP, subterrâneo funciona como o pulso da
cidade, microcosmo, palco para o encontro
casual com pessoas de todas as esferas sociais
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O metrô é uma espécie
de cola urbana que une
histórias, das mais
ordinárias às absurdas

● Estação Fantasma
A Linha 1-Azul, que vai do
Tucuruvi ao Jabaquara, teria
um ramal para Moema. Na
Estação Paraíso, há um esboço
do caminho e uma estação aban-
donada usada para manutenção

● História
O primeiro projeto para um
sistema é de 1927. O Metrô foi
aberto comercialmente em 14
de setembro de 1974, no trecho
Jabaquara–Vila Mariana

● Demanda
Nos horários de pico, mais
de 100 composições rodam
simultaneamente, com
velocidade entre 32 e 42 km/h

● Futuro
Com a integração com a CPTM
e expansões até 2017, o Metrô
quer ter 521 km. Ainda assim,
sem contar a CPTM, o metrô
paulistano continuará na última
colocação no ranking de
extensão da rede da CoMET
(Comunidade de Metrôs)

Se segura, metrolino. Aficionados pelo meio de transporte dividem espaço com gente comum, sintetizando a máxima de que ‘o metrô pode despertar amor ou ódio, depende só do jeito que você vê as coisas’
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