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RESUMO 
 

BRANDAO, S. B. A antiga linha férrea de Goiânia. De símbolo da modernidade à 
obsolescência. 2017. 184f. Dissertação [Mestrado] – Programa de Pós-graduação 
em Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, 
2017. 
 
A presente pesquisa é a verbalização de uma angústia por aquilo que está caindo no 
esquecimento na paisagem de Goiânia, a “antiga” linha da Estrada de Ferro Goiás. 
Símbolo do processo de modernização do Estado de Goiás e da construção da cidade, 
a ferrovia foi implantada na década de 1950, por meio da extensão de um ramal que 
partiu da linha tronco - Araguari – Anápolis. A ferrovia percorria todo o Estado, sentido 
norte do país, com o objetivo de atingir a nova capital do sertão, saindo de Leopoldo 
de Bulhões e adentrando o perímetro urbano até Campinas, distrito originador da ci-
dade de Goiânia. Entretanto, os tempos áureos da estrada de ferro foram curtos, a 
chegada tardia dos trilhos coincidiu com o progresso vertiginoso das rodovias no país, 
enquanto as ferrovias sofriam sérios reflexos da falta de investimentos e graves pro-
blemas financeiros, além da obsolescência de materiais rodantes. Logo, aquilo que foi 
a realização de um sonho se transformou em pesadelo, resultando no processo de 
desativação parcial do ramal. Isso impulsionou o aumento de ocupações irregulares 
dos bairros do entorno, o abandono de algumas áreas e a retirada imediata dos trilhos 
em alguns trechos. Entretanto, restaram os resquícios de uma era ferroviária como as 
estações, algumas residências e alguns trilhos que revelam um passado. Esse pas-
sado se faz presente como um fantasma, que ainda transita pela cidade quase imper-
ceptível aos olhos da grande maioria da população. Tendo isso em vista, o objetivo 
deste estudo foi elaborar uma narrativa para compreender e analisar a paisagem que 
se transformou, ao longo dos anos, com a inserção desse instrumento da moderni-
dade no tecido urbano de Goiânia. Os procedimentos metodológicos basearam-se em 
pesquisas bibliográficas, pesquisa documental em acervos impressos e eletrônicos, 
de instituições públicas e privadas, em trabalho de campo e mapeamento. Esse cami-
nho ajudou a compreender como a ferrovia interferiu na formação e transformação do 
espaço ao longo dos anos até o presente, revelando quatro quadros distintos: o eixo 
da sobreposição, um trecho onde hoje se faz presente a Av. Leste-Oeste, que substi-
tuiu os trilhos; o eixo da destruição, que compreende a Praça do Trabalhador, onde 
se encontra a Estação Ferroviária que sofre constantes tentativas de reuso, mas que 
atualmente encontra-se em estado de abandono; o cemitério dos dormentes, um tre-
cho carregado de resquícios ferroviários; e finalmente, o eixo da resistência, o único 
trecho por onde o trem ainda circula. Assim, esta dissertação tenta preencher uma 
lacuna da história da Estrada de Ferro Goiás ainda não contada, ao mesmo tempo em 
que lança uma base para novas narrativas que possam explorar profundamente cada 
quadro identificado. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Paisagem urbana, ferrovia, Estrada de Ferro Goiás, Goiânia. 



 
 

ABSTRACT 
 

BRANDÃO, S. B. Goiania’s ancient railway. From modernity symbol to obsolescence. 
2017. 184p. Master Degree Tesis – Post-graduation program in Project and City, Vis-
ual Arts Course, Goias Federal University, 2017. 
 
This research is an agony verbalization for what has been left to oblivion in Goiania’s 
landscape, the ancient railroad of Goiás Railway. It used to be the modernization sym-
bol of Goiás State and of the city construction, it was built in the 1950’s, from the ex-
tension of a railroad branch originated in the trunk line Araguari – Anápolis. The railway 
used to cross the whole state, to the north of the country, with the goal to reach the 
new capital of sertão, Brazil’s very deep country side, departing from Leopoldo de 
Bulhões and getting into the city perimeter up to Campinas, the oldest district in Goiâ-
nia. However, the golden years of the railway were too short, the late arrival of the trails 
coincided with the highways’ fast progress in the country, while the railways suffered 
many reflexes from the lack of investments and serious financial problems, besides 
the undercarriage’s obsolescence. Thus, a dream coming true became a nightmare, 
resulting on the partial deactivation process of the rail branch. This had boosted the 
increase of irregular neighboring areas occupations, the abandonment of spaces and 
the immediate removal of some trails. However, remains of a railway area were left, 
such as the stations, few residences and trails which unveil a past. This past is present 
like a ghost, who still walks by the city almost unseen by great majority of the popula-
tion. Having this in mind, the aim of this study is to elaborate a story in order to under-
stand and analyze the landscape that has been transformed along the years with the 
insertion of this modernity instrument in the urban tissue of Goiânia. The methodolog-
ical procedures were based on bibliographic researches, documents analysis, on 
printed and electronic material from private and public institutions, on field and map-
ping services. This work helped us to understand how the railway has interfered in the 
formation and transformation of the space along the years until today, unveiling four 
distinct axes: the superposition axe, a path where nowadays one can find the Leste-
Oeste Avenue, which has replaced the trails; the destruction axe, which comprises the 
Trabalhador Square, where one can find the Railway Station that suffers constant re-
use try-outs, but nowadays is abandoned; the crossties’ cemetery, a path full of railway 
remains; and, finally, the resistance axe, the only path where the train still operates. In 
this way, this study tries to fulfil a gap in Goiás Railway’s history that has not been 
registered yet. At the same time, it establishes a base for new stories that could deeply 
explore each axe identified.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Urban landscape, railway, Goiás Railway, Goiânia. 
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“[...] é sobre o espaço, sobre nosso espaço 

– aquele que ocupamos, por onde sempre 

passamos ao qual sempre temos acesso, 

e que em todo o caso, nossa imaginação 

ou nosso pensamento é a cada momento 

capaz de reconstruir – que devemos voltar 

nossa tensão; é sobre ele que nosso pen-

samento deve se fixar, para que reapareça 

esta ou aquela categoria de lembranças. ”  

Maurice Halbwachs (1990:143) 

 

“Paisagem cultural é o registro humano so-

bre o território, um palimpsesto, um texto 

que pode ser escrito.” 

Joaquín Sabaté Bel (2016, informação 

verbal) 

“Uma sociedade que não respeita seu ter-

ritório e as marcas do trabalho sobre ele, 

não respeita a si mesma. ” 

Joaquín Sabaté Bel2 (2016, informação 

verbal) 

                                            
2 BEL, Joaquín Sabaté, XIV Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Perspectivas e Abordagens da 
Geografia Urbana no Século XXI (palestra), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, 2015. 
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INTRODUÇÃO 
Sobre os trilhos uma história – intenções, realidade e degradação. 

 

As cidades são o resultado das ações do homem no espaço, um conjunto 

de transformações e apropriações, que formam paisagens urbanas, que expressam a 

relação com o tempo. A história da cidade, pertence a todos, liga-se às continuidades 

temporais, às evoluções e as relações das coisas, mas não há nada que não se de-

senvolva num quadro espacial. 

Diariamente, veículos e pedestres percorrem o tecido da cidade de Goiânia 

no sentido norte e muitos não percebem, no ir e vir, as marcas de um passado, não 

muito distante, de uma era ferroviária, que noutro momento conectou a capital aos 

grandes centros do país. É preciso deixar a velocidade dos carros, o andar apressado 

e observar os objetos que permanecem no espaço, que se desconectam da ordem 

visual e funcional, em que o presente arranjo da cidade se encontra e que como uma 

ruptura na paisagem, são capazes de nos levar para um outro tempo. 

Santos (1997) afirma que o espaço testemunha a realização da história, 

sendo a um só tempo, passado, presente e futuro. Os espaços urbanos, como lugar 

geográfico, podem ser compreendidos como uma sobreposição de novos usos das 

funções inicialmente idealizadas aos objetos reais que compõem a paisagem. Um es-

paço é sempre presente, mas nele coexistem o passado e o presente, entrelaçados 

pela memória, pela história e por vestígios daquilo que sobreviveu à ação do tempo e 

as transformações territoriais.  

Logo, a cidade é o produto do tempo, carrega o resultado das ações do 

homem sobre o espaço, que se renovam constantemente. Segundo Santos (1997), o 

espaço resulta da intrusão da sociedade nas formas-objetos, que caracterizam a pai-

sagem em função de sua distribuição. Por isso, a cidade se faz visível por meio dos 

objetos reais-concretos, que surgem na mesma velocidade com que seu crescimento 

acelerado contemporâneo se concretiza, somados àqueles que permanecem de ou-

tros tempos. Os “objetos não mudam de lugar, mas mudam de função, de significação, 

de valor sistêmico” (SANTOS, 1997:83), alguns se sobrepõem, outros desaparecem 

e outros persistem. São esses objetos que parecem desafiar a própria ação do tempo, 

que permanecem no cenário como sobras, que escapam da lógica imposta, que reve-

lam a história urbana. 
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Ferrara (2000) afirma que esses objetos e espaços residuais que não se 

adaptam, permanecem no cenário como cicatrizes do que outrora fora destruído e 

impossível de se reconstruir totalmente, são pedaços inacabados que permanecem 

indiferentes à ordem atual dos objetos e à paisagem. Esses espaços surgem como 

descontínuos, como um vazio, carregados de informações e parecem estar sempre 

prestes a desaparecer, a cair complemente no esquecimento. 

Segundo Benjamin (1992), “é necessário resgatar do esquecimento aquilo 

que poderia fazer de nossa história outra história” e “revelar esses possíveis esqueci-

dos é mostrar que o passado comportava outros futuros além deste que realmente 

ocorreu” (GAGNEBIN, 1993:52). 

É nesse ponto que a intenção desta pesquisa se sustenta na verbalização 

de uma angústia por aquilo que está adormecido na paisagem, caindo no esqueci-

mento, que nasceu como um dos símbolos do processo de modernização na constru-

ção da cidade de Goiânia: a antiga Estrada de Ferro Goiás. Essa inquietação é fruto 

do transitar na cidade, do deslocamento diário que faço ao sair da região norte da 

cidade de Goiânia, local onde resido, com o objetivo de alcançar outras localidades 

em outros sentidos, principalmente o centro da capital. O percurso se limita a poucas 

vias, que de uma forma ou de outra acontece após a transposição dos antigos trilhos 

ou o vislumbre dos objetos remanescentes dos tempos da ferrovia: a plataforma, os 

dormentes, a estação e alguns poucos galpões.  

Inegavelmente, as ferrovias, os trens e seus trilhos, despertam certo fascí-

nio na imaginação de quem entra em contato com esses resquícios, que sobraram 

após ações de desativação, em especial daqueles que não vivenciaram esse outro 

tempo. Nesse caso, tal angústia provocada pelo contato direto com as sobras encon-

trou outras motivações na graduação, onde foi tema de pesquisa, que resultou no 

trabalho de conclusão de curso, com foco em um trecho específico da linha férrea. 

Um percurso onde o vai e vem dos trens cessou, mas foi substituído pelo transitar das 

pessoas, que ora utilizam o espaço como rua, ora como parte integrante do recuo 

frontal de suas casas ora como principal acesso às residências. A pesquisa concen-

trou os esforços na elaboração de uma proposta de intervenção no antigo leito com o 
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intuito de transformar o perímetro em um parque linear3, sem apagar completamente 

a história dos trilhos.  

A partir dessa experiência, o que parecia ser o fim tornou-se um recomeço, 

pois tal pesquisa levou a outros questionamentos. Era necessário avançar, para co-

nhecer e entender este objeto, a estrada de ferro, em Goiânia. Nesse sentido, o tema 

vai além da simples existência das estações, dos trilhos, dos resquícios, das sobras, 

dos trabalhadores ferroviários, das plataformas e outros elementos, avança no sentido 

em que Santos (1997:34) explora o conceito de espaço “visto como um conjunto de 

objetos organizados segundo uma lógica e utilizados (acionados), que constitui uma 

paisagem, que se transforma com o tempo”. E o tema da pesquisa é essa paisagem 

formada pela Estrada de Ferro, que fascina, que percorre de leste a oeste a cidade 

de Goiânia, que se faz presente em determinados trechos e, em outros reflete apenas 

uma grande ausência. 

A chegada da Estrada de Ferro em Goiás foi resultado de anos de muito 

discurso e apelos políticos que só alcançaram o devido resultado no século XX, pre-

cisamente em 1909, atingindo o limite da expansão em 1964, com 30 estações im-

plantadas chegando ao ponto mais distante, a estação de Campinas, na cidade de 

Goiânia (IBGE, 1954). O caso de Goiânia se destacou nesse cenário com certas par-

ticularidades, a cidade que nasceu sem amarras do passado em Goiás, que se apre-

sentava como “uma nova maneira de experienciar o espaço e o tempo”4 (HARVEY, 

1992:87), fortemente ligada ao discurso da modernidade e progresso, recebeu os tri-

lhos no início da década de 1950, por meio da extensão da linha tronco.  

Entretanto, na mesma velocidade e intensidade com que os esforços em 

manter o funcionamento e a expansão da ferrovia eram realizados, a crise econômica 

mundial, na década de 1970, resultou em drásticas reduções de investimento no sis-

tema ferroviário brasileiro, substituindo os trilhos pelas rodovias. A desativação de vá-

                                            
3 A intervenção proposta foi objeto de Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urba-
nismo, da Universidade Estadual de Goiás, com o título: De obsolescência a Parque Linear: interven-
ções na antiga linha férrea de Goiânia. O trecho estudado compreendia o percurso do Parque de Ex-
posições Agropecuário de Goiânia até o encontro com a BR-153 no Setor Morais, passando ao todo 
por sete bairros: Vila Nova, Nova Vila, Setor Leste Vila Nova, Vila Viana, Setor Negrão de Lima, Parque 
Industrial de Goiânia, Bairro Feliz e Setor Morais.  
4 David Harvey aponta as considerações de Marshall Berman (1982) para explorar as mudanças que 
ocorreram na sociedade moderna com as transformações dos modos de produção e consumo, num 
mundo impulsionado por um processo de modernização que levava a sociedade sempre para frente e 
para o alto, numa visão progressista, que resultou na transformação do espaço e nas práticas sociais.   
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rios trechos logo na década de 1970 chegou em Goiânia, que em pouco tempo, ga-

nhou quilômetros de trilhos removidos, diversas edificações demolidas e as estações 

desativadas, permanecendo com apenas um pequeno trecho em funcionamento 

quase imperceptível à grande maioria dos habitantes. A era ferroviária perdurou ple-

namente em funcionamento por algumas poucas décadas. O fim parcial das ativida-

des intensificou o processo de marginalização do entorno, assim como a ocupação de 

áreas irregulares, o abandono dos elementos ferroviários, inclusive as estações e o 

início de um processo de sobreposição do leito por meio da implantação de uma 

grande via, a Avenida Dona Lourdes Estivalete Teixeira (1997), popularmente conhe-

cida como Av. Leste-Oeste e/ou Av.Cinquentenário.  

O tempo da Estrada de Ferro em Goiânia se resume em três momentos 

distintos: o primeiro das articulações políticas em prol da mudança do percurso da 

ferrovia, em consonância com a construção de Goiânia; o segundo, da chegada dos 

trilhos, das vivências, das mudanças de hábitos, da instalação do conjunto do sistema 

ferroviário, assim como das instalações dos ferroviários na cidade; e por último da 

decadência do próprio sistema, que resultou na desativação de alguns trechos da li-

nha férrea na capital e em várias outras cidades servidas pelo caminho dos trilhos 

(COELHO, 2004).  

Contudo, apesar da própria história sucinta e da linearidade dos fatos que 

não difere de outros levantamentos historiográficos acerca do mesmo tema, cabe 

atenção à combinação dos acontecimentos, às circunstâncias, à situação e o desen-

rolar dos eventos até o presente. E é nesse sentido que esta dissertação se articula, 

na tessitura dos eventos que resultou na paisagem do presente. A pesquisa trata do 

vetor da modernização que expressava as intenções e fortes pressões políticas e em-

presariais, além das aspirações da população, que marcou o tecido da cidade de Goi-

ânia, que estabeleceu significados no curto espaço de tempo em que funcionou, pre-

sente em vários lugares - setores, bairros e vilas -, que fez parte do cotidiano de alguns 

e perpetua na memória de outros. Mas que se encontra atualmente num estado de 

obsolescência, em parcial desuso, à beira do esquecimento. Um fantasma que as-

sombra o presente contando a história de uma época esquecida (BENJAMIN, 1989), 

que evoca uma reflexão sobre a própria história e as transformações do espaço ur-

bano, que soa deslocado no tempo cronológico e na dinâmica atual da cidade.  

Diante disso, é evidente que analisar a estrada de ferro sozinha resultaria 

na narrativa dos fatos históricos, da transformação física do território e ignoraria os 
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valores relativos à organização espacial. Objetos que fazem parte de uma “paisagem 

que é uma combinação de vários tempos presentes, onde mediante acumulações e 

substituições, as novas gerações se superpõem, utilizando o espaço como uma matriz 

que é tão presente, quando passado e futuro” (SANTOS, 1997:34). Existe uma paisa-

gem a ser verificada nas relações urbanas que os trilhos, o sistema ferroviário, provo-

caram no território que atravessam como fantasmas do passado. 

Cabe ressaltar que a ferrovia teve papel importante como vetor das trans-

formações da sociedade e dos lugares, como símbolo do processo de modernização 

está diretamente ligada ao discurso da cidade moderna. Discurso esse, que foi forte-

mente empregado por todo o Brasil no período de grandes investimentos ferroviários. 

E em Goiás não foi diferente, e ainda refletia na mesma proporção o crescimento e 

posicionamento político de um Estado até então isolado geograficamente, “vinculado 

à ideia de sertão, de roça de lugar deserto, carente de urbanização, distante, no fim 

do mundo, alheio do tempo e à prosperidade” (CHAUL, 2010:17), estagnado e fadado 

ao fracasso em virtude desse isolamento.  

A ferrovia, como um instrumento importante no processo de expansão da 

modernização, expressa acima de tudo a conexão dos lugares, argumento fortemente 

empregado nos discursos de mudança da capital de Goiás, para Goiânia, que “sim-

bolizava o avesso do atraso e poderia retirar o estado de sua atávica decadência” 

(CHAUL, 2010:234). Entretanto, no caso de Goiânia, cabe ressaltar a força desse dis-

curso, a promessa da cidade moderna e as ações políticas e suas articulações que 

provocaram as transformações no território da cidade. 

Nesse sentido, a delimitação espacial desta pesquisa é o espaço onde co-

existam objetos numa tessitura que confere legibilidade e visibilidade às relações so-

ciais que compõem a organização dos objetos na paisagem, que apresenta a “antiga” 

Estrada de Ferro Goiás. Quanto à noção de tempo, entender a paisagem da estrada 

de ferro na situação em que se encontra atualmente na cidade de Goiânia, requer 

primeiramente compreender a construção e a inserção deste objeto no Estado, en-

quanto instrumento modernizante impulsionador das transformações socioespaciais, 

que interfere diretamente no território por meio de uma narrativa. Nessa perspectiva, 

“é pensar a cidade como um texto que se articula como uma imensa rede que se 

comporta por inúmeras estruturas significativas que demandam interpretações, onde 

estão contidas, nesse espaço, as marcas e características dos que nele passaram e 

viveram” (ZANETTI, 2008:39) com o objetivo de verificar e reconhecer os aspectos 
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relativos à paisagem que se transformou com a inserção da estrada de ferro, que de 

símbolo da modernidade, entrou em estado de obsolescência.  

A relevância de tal estudo se justifica perante a ausência de estudos apro-

fundados sobre o caso de Goiânia e a Estrada de Ferro. Quando discutida concentra 

o foco no trajeto dos trilhos no Estado sob a ótica das transformações econômicas e 

do processo de modernização. Logo, a pesquisa se legitima pelos poucos estudos 

constatados e a singularidade com que o ramal ferroviário, que adentrou o Município 

de Goiânia, é relatado, cujos fatos se resumem à data de início e o encerramento das 

atividades, além das pesquisas sobre a estação de Goiânia, em função do seu caráter 

patrimonial. Essa legitimidade se reforça com um olhar mais atento que verifica as 

transformações urbanas, as dinâmicas sociais e principalmente a paisagem. O olhar 

também reforma a identificação de um elemento símbolo da modernidade atrelado ao 

processo de modernização e à concepção da cidade sob o discurso da modernidade 

no meio do sertão, mas que atualmente, encontra-se como um entrave urbano, uma 

ruptura no tecido com resquícios distribuídos ao longo do eixo velado pelo dinamismo 

da cidade contemporânea. 

 

 

Discussão teórico-metodológico 
 

O conjunto de transformações urbanas que se articulam no espaço como 

impressões morfológicas de diferentes formas, aspectos e interações no qual se in-

sere uma sociedade é o processo de construção da história da cidade. 

Segundo Zanetti (2008:38), a cidade é uma realidade física e histórica, li-

gada às experiências espaciais e temporais, contempla as memórias dos sujeitos e 

suas experiências. Os espaços urbanos, como lugares geográficos e tecnificados pos-

suem um caráter de mutabilidade impulsionado por diversos fatores que podem ser 

compreendidos por meio da sobreposição corrente de novos usos.  

Santos (1997:25) afirma que a principal forma de relação entre o homem e 

a natureza, ou melhor entre o homem e o meio, é dada pela técnica. A técnica seria o 

meio pelo qual o homem se comunica, locomove-se e produz, ao mesmo tempo em 

que estabelece relações sociais e cria espaços. A relevância dessa técnica, enquanto 

objeto fisicogeográfico, sociogeográfico e socioterritorial é expressa na maneira como 

é inserido na história, no território, no tempo e no espaço.     
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Logo, entender a construção de um objeto como a ferrovia, em Goiânia, e 

a concepção de uma paisagem significa entender o valor desse objeto dado pelo con-

junto expresso no espaço. Para isso Santos afirma, 
[...] a história real de vida dos lugares mostra que os objetos inseridos 
num meio segundo uma ordem, uma sequência, que acaba por deter-
minar um sentido àquele meio. É diferente se, numa rua criamos pri-
meiro um edifício ou se a asfaltamos, se criamos antes a rua asfaltada 
e depois melhoramos as infraestruturas subterrâneas, se estabelece-
mos primeiro a escola ou o hospital ou o banco. O resultado das com-
binações não é o mesmo, segundo a ordem verificada. (SANTOS, 
1997:86) 
 

Novos espaços urbanos surgem constantemente em relação aos pré-exis-

tentes, a sobreposição de usos e funções seguem as necessidades que demandam 

usos do presente.  Nesse sentido, o valor e a relação dos objetos é inseparável da 

ideia de tempo, ou seja, num mesmo espaço coexistem presente, passado e futuro, 

por isso entender os diferentes momentos em que esses objetos se inserem na histó-

ria é determinante para compreender as diferentes representações das várias socie-

dades que se estabeleceram no espaço em questão e por ele passaram, resultando 

nas marcas da atualidade. Assim, o estudo estabelece um paralelo de visões de pai-

sagem que identifica os lugares no espaço cujo valor, enquanto objeto capaz de pro-

vocar determinadas apropriações e acomodações, é dado pela sociedade em um 

certo momento. 

Por isso, para entender a paisagem da Estrada de Ferro Goiás, os objetos 

que ainda resistem e os trilhos que ainda percorrem o tecido, foi necessário primeiro 

compreender a construção da ferrovia no território goiano. Para isso, a pesquisa foi 

dividida em três momentos e quatro análises, mas que não devem ser consideradas 

isoladamente, mas interdependentes, uma vez que a intenção é contextualizar a era 

ferroviária em diferentes escalas. Ainda, cabe lembrar que a compreensão desse ob-

jeto deve ir além dos recortes administrativos e geográficos que aparecem nos mapas 

oficias, e dos fatos documentados e entender todos os elementos que compõem o 

espaço, o lugar, as pessoas e o meio, que formam a paisagem.  

Sendo assim, os momentos sugerem a sequência dos capítulos, sendo o 

primeiro intitulado: intenções, vontades e anseios, que confere à pesquisa a origem 

da Estrada de Ferro em Goiás, com início ainda no século XIX até a atualidade. Ex-

plora os anseios pela chegada dos trilhos no Estado, as dificuldades físicas do territó-

rio, as disputas e impasses políticos, os discursos progressistas e as expectativas da 
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sociedade. O capítulo ainda aponta a transformação da paisagem com a chegada dos 

trilhos, o surgimento de novas cidades, o processo de urbanização das cidades exis-

tentes e as modificações no cenário oposto aos anos de atraso e isolamento da po-

pulação do Estado. Em síntese, apresenta as formalidades da concepção da Estrada 

de Ferro Goiás, atrelada ao forte discurso de mudança aliado às ações políticas e 

seus desdobramentos. 

O segundo momento intitulado: a Realidade - os trilhos da modernidade, 

confere à pesquisa a partir do período de planejamento da cidade de Goiânia, ênfase 

no momento em que se instala a linha férrea no tecido urbano, na década de 1950, 

até meados da década de 1980, quando efetivamente o pátio de manobras, junta-

mente com a estação ferroviária de Goiânia e Campinas foram desativadas, assim 

como parte do trecho da linha férrea. Seu objetivo é revelar a paisagem que se criou 

com a introdução dos trilhos, que ressoa no espaço com a chegada dos ferroviários e 

a ocupação do entorno. O trem passa a marcar o tempo, os trilhos instauram novas 

conexões antes inacessíveis e estabelecem uma nova dinâmica na cidade. 

 O terceiro momento será dividido em duas análises, a primeira intitulada: 

Heranças – rugosidades e fantasmas da decadência, que confere à pesquisa o perí-

odo após a desativação parcial do ramal, que resultou na retirada dos trilhos, no aban-

dono da estação de Campinas, nas tentativas de reuso da estação de Goiânia, no 

aumento de ocupações irregulares do entorno dos trilhos e no aparecimento da pri-

meira favela, dos espaços de resistências, dos resquícios, das rugosidades, das fan-

tasmagorias e da desvalorização enquanto símbolo do trem que ainda percorre a ci-

dade. A segunda análise intitulada: Desconstrução da paisagem explora a paisagem 

atual, que vai além da adição simples ou do somatório de elementos ou formas e 

expressa uma combinação, uma dinâmica, que mantém articulados vários pontos no 

território por meio de um sistema de relações que são naturais e humanas (sociais, 

políticas e econômicas) (SANTANA & SILVA, 2014). Para isso, George Bertrand 

(2004) propõe um método de análise que envolve pensar de forma integrada: a noção 

de escala: que implica situar os elementos numa dupla perspectiva do tempo e do 

espaço, uma vez que para cada ação existem indícios de manifestações e de extinção 

de determinados elementos; a cartografia: entendendo que toda delimitação é arbitrá-

ria, por isso trata-se de pesquisar as descontinuidades objetivas da paisagem, ou seja, 

a delimitação não deve ser considerada como um fim em si; e por último a taxonomia: 

que implica em pensar o processo chave que define uma dinâmica em comum, por 
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meio do conhecimento das identidades, semelhanças e diferenças, que é revelado 

por comparação e ordenamento da paisagem.  

Esse último método também foi explorado por Foucault (1987)5 no livro As 

palavras e as coisas, onde após a leitura do texto de Borges, que apresenta uma 

enciclopédia chinesa das coisas fantásticas. Foucault demonstra preocupação e certa 

inquietude em relação à desordem, pior que a desordem incongruente e daquilo que 

não convém aproximação, “a desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande 

número de ordens possíveis na dimensão”6. Por conseguinte, o autor propõe uma 

ordem das coisas, como uma arqueologia do saber vinculada ao espaço e ao tempo. 

Diante desses parâmetros, o procedimento metodológico, de um modo ge-

ral, consiste basicamente no levantamento das fontes a respeito da Estrada de Ferro 

Goiás, para entender o panorama que proporcionou a implantação do seguimento da 

ferrovia em Goiânia. Nesse sentido, cabe o levantamento bibliográfico, a pesquisa 

documental em acervo impresso e eletrônicos de instituições públicas e privadas, do-

cumentos oficiais, mapas, aerofotografias e fotografias, além de jornais, revistas e ou-

tros periódicos. Especificamente no segundo e terceiro momentos serão realizadas 

entrevistas com ex-ferroviários e/ou seus familiares7. Ainda, no terceiro momento cabe 

a pesquisa de campo com o intuito de entender a paisagem que se projetou no pre-

sente. Para isso serão realizadas fotos e mapas gráficos para contribuir com o diag-

nóstico. 

Em síntese, a pesquisa apresenta uma estrutura narrativa dos fatos, mas 

chama a atenção para o caráter investigativo sobre a Estrada de Ferro Goiás no terri-

tório da cidade de Goiânia, com a intenção de decompor a paisagem, procurando 

                                            
5 A taxonomia foi um método abordado, inicialmente, na disciplina Casas Múltiplas Abordagens, minis-
trada pelo Prof. Dr. Pedro Dultra Britto, que permitiu categorizar o eixo da ferrovia em quatro paisagens 
distintas, onde os trilhos são vetores que estabelecem diferentes modos de relacionar, habitar e cons-
tituir o espaço. Foi analisado todo o trecho da ferrovia, até onde os trilhos foram implantados, o que 
permitiu compreender os percursos que sofreram sobreposição e aqueles sem trilhos. O método explo-
rado partiu do Prefácio do livro As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas, onde 
Foucault escreve após a leitura de Borges sobre o processo de categorização dos Chineses que vai 
além da classificação física, mas uma arqueologia do saber, expresso no modo de ser das coisas e da 
ordem em que são distribuídos e oferece o saber. 
6 FOUCAULT (1987:XI); 
7 As entrevistas contribuirão para explorar o valor simbólico da ferrovia nos tempos de funcionamento 
do sistema ferroviário e retratar a imagem do funcionário ligada a atividade. Além de revelar fatos da 
história pouco conhecidos e até então sem documentação oficial comprobatória. 
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reinscrever e ressituar as significações, os acontecimentos e os objetos que configu-

ravam a paisagem8. 

Por consequência, o propósito de decompor a paisagem da Estrada de 

Ferro em momentos, a partir das formalidades até o presente, implica num roteiro que 

proporciona extrair os esclarecimentos dos períodos passados, mas voltando os olhos 

para o momento atual, procurando identificar as tendências que caracterizaram o pro-

cesso resultante na paisagem existente. 

Nessa perspectiva, entre os autores que apresentam estudos sobre a Es-

trada de Ferro Goiás, no âmbito historiográfico, destaca-se a “obra referência” de Bar-

sanufo Gomides Borges9, O despertar dos dormentes (1990). A obra apresenta uma 

“criteriosa pesquisa documental, com um corpo teórico que sustenta a defesa das 

ideias sobre a história de Goiás a respeito da implantação dos trilhos da E.F.G., de 

1909 a 1922”, e aponta as estradas de ferro como agentes transformadores e vetores 

do avanço e modernização do estado.  

 Em consonância com Borges, Chaul apresenta duas obras que contribuem 

para o entendimento do cenário que antecede a chegada da ferrovia até a transferên-

cia da capital para Goiânia. Em Caminhos de Goiás da construção da decadência aos 

limites da modernidade (1997), o autor defende a ideia de que o período pós-ciclo do 

ouro foi marcado pelo discurso da modernização em resposta a nova moeda do es-

tado a agropecuária, que resultou no povoamento de Goiás e o crescimento econô-

mico. A Estrada de Ferro nesse contexto teve um papel importante como veículo do 

progresso e da modernidade, que refletiu diretamente na expectativa das pessoas que 

viviam um período de estagnação econômica e ansiavam por um futuro próspero. 

Noutra obra intitulada A construção de Goiânia e a transferência da capital (1999), 

Chaul explora o contexto político que abrange a nova capital velado pelo discurso da 

modernidade, símbolo do progresso e antítese do atraso e decadência de Goiás. 

                                            
8 Soja (1993), em Geografias pós-modernas, apresenta uma metodologia de análise que aborda a ci-
dade de Los Angeles com o objetivo de espacializar a narrativa histórica, ou seja, sua intenção é ana-
lisar o espaço por meio da decomposição da paisagem com o intuito de entender os objetos que a 
compõem procurando extrair os acontecimentos desses tempos passados que possam revelar a atual 
conjuntura que se apresenta.  
9 Prof. Barsanufo Gomide Borges serviu como professor de Graduação, Pós Graduação, Chefe de 
Departamento do Curso de História, Presidente da CAD e orientou dissertações de mestrado e douto-
rado na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás até sua aposentadoria. Publicou os 
livros Goiás nos quadros da economia nacional: 1930-1960 em 2000, O despertar dos dormentes em 
1999 e Estado e economia no Brasil em 2008. 
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Tanto Chaul quanto Borges apontam para aspectos importantes nos con-

textos político e econômico com a chegada da ferrovia. Ampliando as perspectivas de 

análise, Dênis Castilho em sua tese de doutorado, Modernização territorial e redes 

técnicas em Goiás (2014), aborda a ferrovia como um vetor do processo de moderni-

zação, somado às rodovias e à eletricidade. A obra apresenta um panorama sobre o 

papel dessas técnicas na organização e transformação do território, nos séculos XIX 

e XX, com o objetivo de compreender a dimensão territorial da modernização. O autor 

permite um quadro comparativo entre os dois sistemas de transporte impulsionados 

por interesses diversos que se desenvolveram de forma desigual no território e no 

tempo. Ele ainda aponta o resultado da concentração de determinada técnica em por-

ções do território vinculado ao privilégio de grupos e setores específicos, onde indica 

que a densidade de redes técnicas não tem relação direta com a populacional.  

Ainda, cabe ressaltar a importância da Revista UFG – Dossiê Ferrovias 

(2011) que apresenta uma coletânea de artigos sobre o tema, com destaque para o 

artigo de Tereza Cristina P. Favaro, com o título Mauro Borges e a Estrada de Ferro 

Goiás: o homem certo para o lugar certo, texto fruto do desdobramento de sua tese 

de doutorado O governo Mauro Borges (1961-1964): o planejamento tecnocrático e 

os limites do personalismo populista (2015), onde explora a influência do coronel 

frente à Estrada de Ferro e o desdobramento da transferência da administração da 

ferrovia de Araguari para Goiânia. Igualmente importante, também presente no Dos-

siê, o artigo de Gustavo Neiva Coelho intitulado A ferrovia e o desenvolvimento do 

urbanismo e da arquitetura na região sudeste do Estado, que explora o surgimento de 

novos assentamentos ao longo do eixo da ferrovia.  

Gustavo Neiva Coelho é também organizador do exemplar Seminário Fer-

rovia 150 anos de Arquitetura e História (2004), um livro que aborda a ferrovia como 

tema central correlacionado à arquitetura e história. Destaque nesta obra para as aná-

lises nos contextos urbano e arquitetônico explorados pela arquiteta Cristina Baesse, 

que apresenta um trabalho sobre a estação ferroviária de Araguari, para o texto da 

arquiteta Karla Guedes com um estudo sobre a influência da ferrovia no desenvolvi-

mento urbano e arquitetônico da cidade de Ipameri e para a abordagem de Gustavo 

Neiva Coelho sobre a arquitetura ferroviária em Goiás.  

Esses autores foram fundamentais para revelar a paisagem no início da 

implantação da ferrovia em Goiás e na cidade de Goiânia e, complementando, não 

poderia faltar a coletânea publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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intitulada Goiânia de 1942, que reúne vários documentos escritos pelos responsáveis 

pela implantação da nova capital. Nessa coletânea se destacam o Plano Diretor es-

crito por Attilio Corrêa Lima, o texto A futura capital de Goyaz escrito pelo engenheiro 

Armando de Godoi e o artigo produzido por Pierre Monberg sobre a nova capital, inti-

tulado Goiânia.  

Somados a essas leituras, cabe destacar os periódicos que revelam as dis-

putas políticas, os anseios da população pela chegada dos trilhos, a dinâmica que 

constituiu as práticas sociais e vivências daqueles que aguardavam a chegada da 

ferrovia, assim como os anos em que o trem circulou pela cidade e o período de de-

sativação de inúmeras estações que gerou descontentamento por parte de alguns, 

mas para muitos foi solução, uma vez que os serviços prestados não supriam as de-

mandas de cargas e passageiros. Para isso, serão explorados os jornais O popular10, 

O Social, Jornal Opção e por último Diário da Manhã. Fontes importantes enquanto 

“linguagem característica do social, que detém uma historicidade e especificidades 

próprias”11. Ainda, igualmente relevantes, a revista A Informação Goyana considerada 

um dos meios de comunicação mais importantes com repertório de informações sobre 

o Estado de Goiás durante os anos de 1917 a 1935, assim como a Revista Oeste com 

conteúdo referente a 1942 a 1944. Cabe ressaltar que não serão investigados todos 

os exemplares publicados sobre o tema, uma vez que, não há tempo hábil, entretanto, 

a investigação de períodos importantes de outras épocas se faz necessária diante da 

ausência de outros documentos que demonstrem tal realidade na cidade.  

Destaque entre os períodos para as publicações da Revista Ferroviária, 

que desde 1935 dedica-se à edição de conteúdo voltado exclusivamente para o sis-

tema ferroviário. Entre as publicações com maior relevância é o suplemento: Estradas 

de Ferro do Brasil 1945, com dados de todas as ferrovias brasileiras. Ainda, citam-se 

                                            
10 Cabe ressaltar que o acesso ao Centro de Documentação do Jornal O Popular está desativado em 
virtude da implantação do projeto de digitalização da empresa, por isso, os jornais investigados foram 
os exemplares encontrados no Arquivo Histórico Estadual. O acervo do Instituo Histórico de Goyaz, 
também, encontra-se indisponível por falta de funcionários, as tentativas de acesso a informações pos-
sibilitaram a leitura dos exemplares Folha de Goyaz somente a partir de 1964 até 1982. 
11 Ler A imprensa como fonte para a pesquisa em história: teoria e método, de Lucas Schuad Vieira, 
2013. Complementar com a leitura de História através da imprensa – algumas considerações metodo-
logias, de Renée Barata Zicman, 1985, v.4. 
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as publicações oficiais como os Relatórios das Estradas de Ferro do Brasil, Relatórios 

da Estrada de Ferro Goiás e a Revista O Ferroviário (por uma Goiás Maior)12. 

Somados aos conteúdos impressos, os portais destinados exclusivamente 

às informações ferroviárias também contribuíram para a construção histórica, tais 

como: Ministério dos Transportes, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Asso-

ciação Nacional dos Transportadores Ferroviários, Inventariança da Extinta Rede Fer-

roviária Federal S.A., Centro-Oeste (VFCO), Estações Ferroviárias, Almanaque da 

RFFSA e Amantes da Ferrovia.  

Visitas aos acervos13 do Museu Ferroviário de Pires do Rio, do Museu His-

tórico Municipal Cornélio Ramos em Catalão, localizada na antiga estação ferroviária 

da cidade e do Museu Ferroviário de Araguari, já em Minas Gerais foram registradas. 

Foram visitados o Arquivo Público de Araguari, em Minas Gerais, o Arquivo Público 

de Goiânia, o Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (PUC-GO), 

o Museu da Imagem e Som, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habi-

tação e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias. 

Após a aproximação com a história da Estrada de Ferro e a cidade de Goi-

ânia e diante da preocupação em não parar na historiografia, uma vez que a pesquisa 

corre o risco de apresentar uma análise superficial numa abordagem pura dos fatos, 

foi necessária uma aproximação da história com outras ciências, na tentativa de en-

tender a respeito dos conceitos de paisagem e eleger algumas categorias de análise.  

Sendo a Geografia a ciência que tem mais desenvolvido sobre a investiga-

ção da paisagem, o apoio teórico foi baseado primordialmente nos ensaios clássicos 

desenvolvidos por Milton Santos14, juntamente com as reflexões do sociólogo Walter 

                                            
12 Durante a pesquisa foram encontrados exemplares das revistas citadas, muitos números foram trans-
critos e estão disponíveis em portais voltados aos estudos das ferrovias. Sabe-se que algumas Estra-
das de Ferro divulgavam informações em publicações exclusivas, foi encontrado no Arquivo Público de 
Araguari e no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (PUC-GO) alguns exempla-
res da publicação mensal dos ferroviários da Estrada de Ferro Goiás, datados de 1951 a 1954 referen-
tes à gestão do Major Mauro Borges Teixeira, intitulados O Ferroviário, impressos na própria gráfica da 
ferrovia, em Araguari. 
13 O acervo da RFFSA, após longa busca pelas cidades por onde a ferrovia passou, foi localizado na 
cidade de Belo Horizonte, mas encontra-se dividido entre a sede do IPHAN-MG e a própria inventari-
ança. A disputa política e judicial pelo acervo acarretou, até o momento, na sua indisponibilidade para 
qualquer pesquisador 
14 A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec,1997; Da totalidade 
ao lugar. São Paulo: Edusp 2014; Técnica, espaço e tempo. São Paulo: Edusp 1994; 



 

35 
 

Benjamin15, somados aos ensaios de Lucrécia D’Alessio Ferrara16 e a alguns aponta-

mentos de Jodelet e Ignasi Solá-Morales. A discussão não se restringe a esses auto-

res, mas suas considerações estabeleceram a base dos diálogos. 

Para Santos (1997), paisagem é o “conjunto de formas, que num dado mo-

mento exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas en-

tre homem e natureza”17, em outras palavras, é o conjunto de elementos naturais e 

artificias que fisicamente caracterizam uma porção territorial. Nesse sentido, é por 

meio das formas-objetos, denominadas objetos reais-concretos, que coexistem num 

mesmo espaço, que refletem tempos passados e presente, distribuídos numa porção 

do território, onde a visão permite enquadrar que se forma a paisagem. Por isso, a 

paisagem é transtemporal, para Santos, “uma construção transversal que conjuga ob-

jetos do presente e o passado”18, como uma matriz sobre a qual esses objetos se 

arranjam, num processo contínuo onde novas ações substituem as ações passadas e 

novas funções sobrepõem as originais. É um conjunto de sistemas de objetos e even-

tos indissociáveis19.  

Nesse sentido, Santos afirma que o espaço é formado pelos objetos, que 

são as hidrelétricas, fábricas, portos, ferrovias e etc que conferem ao espaço o caráter 

técnico. Mas não são os objetos que determinam o espaço, é o espaço que determina 

o objeto técnico. “Cada objeto ou ação que se instala se insere num tecido preexis-

tente e seu valor real é encontrado no funcionamento concreto do conjunto, o que 

implica inicialmente num processo de adaptação”, que depende das relações deste 

objeto com o lugar e a maneira como a sociedade o utiliza, que sofre mudanças com 

o passar dos anos. 

Essa situação leva a refletir sobre as técnicas enquanto objetos datados, 

que carregam uma medida do tempo, participam na produção da percepção do es-

paço assim como da percepção do tempo. Pois, numa mesma porção do território 

convivem subsistemas diferentemente datados20, ou seja, objetos técnicos provenien-

tes de outras épocas, que possuem autonomia de existência, mas não de significação, 

                                            
15 Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo. Ed. Brasiliense, 1994; A origem do 
drama alemão. São Paulo: Autêntica, 2011. 
16 Os significados urbanos. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2000. 
17 SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1997, p.83. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Idem, p.45. 
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o que resulta na identificação num mesmo espaço de formas herdadas que represen-

tam o passado na paisagem atual, com valores diferentes dos originais.  

Para esses objetos herdados que ocupam o mesmo espaço no presente, 

Milton Santos desenvolve o conceito de rugosidade, um termo específico que repre-

senta aquilo que: 
[...] nem sempre é visível como tempo, nem sempre é redutível aos 
sentidos, mas apenas ao conhecimento. Chamemos de rugosidade ao 
que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que 
resta do processo de supressão, acumulação, superposição com que 
as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosi-
dades se apresentam como formas isoladas ou como arranjos. (SAN-
TOS, 1997:113) 
 

Esses objetos, as rugosidades, individuais ou em conjuntos revelam com-

binações que eram as únicas possíveis em um determinado tempo e lugar, encon-

tram-se cristalizados no presente e não devem ser deixados de lado. Pois possuem 

papel na concepção dos eventos atuais, são testemunhas da realização da história e 

são expressão atual das experiências e eventos passados. 

Para Walter Benjamin (1989) esses objetos são fantasmagorias. Benjamin 

apresenta o termo quando propõe reflexões sobre as transformações urbanísticas de 

Haussmann ocorridas em Paris no século XIX, na figura do flâneur, que explora a 

cidade em vias de modernização num processo de sobreposição acelerado. Para isso 

analisa a imagem da iluminação a gás “que arderam nas galerias”21, que na infância 

de Baudelaire fez “a multidão em plena rua sentir-se, também a noite, em sua própria 

casa”22, mas que “tempos depois, no momento de declínio das galerias, quando o 

flanerie caiu de moda” e o “chamejar dos bicos de gás apenas exibia o medo de sua 

chama de não ser paga ao final do mês”23. Benjamin explora a simultaneidade de dois 

períodos, o objeto, a lâmpada a gás, pertence ao passado, mas lampeja no presente, 

o que confere vida ao objeto, o que leva a interpretar o novo à luz do antigo. São esses 

objetos que parecem estar prestes a desaparecer diante do processo de sobreposição 

que se encontram em perigo, que nos revelam a verdadeira história de outras épocas. 

Para esses lugares carregados de memória do passado que parecem co-

bertos de valores residuais, mas em total desafeto com a atividade da cidade atual, 

Solà-Morales(2002) apresenta o termo terrain-vague. São áreas que se formaram em 

                                            
21 BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas III. São 
Paulo: Brasiliense, 1989, p.47. 
22 Idem; 
23 Idem; 
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diversos momentos, durante as transformações econômicas e sociais do século pas-

sado, possuem características especificas e mantêm uma relação distinta com o en-

torno e a própria cidade. São porções do território residuais que foram ocupadas, du-

rante décadas, pela atividade industrial (galpões, indústrias entre outros) ou pela ati-

vidade de transportes (ferrovias, portos, estações entre outros), e que, com as mu-

danças e processos de transformações se tornaram obsoletas e abandonadas. Nas 

palavras do autor, 
[...] a noção de terrain, com a de vague, contém ao mesmo tempo a ambigui-
dade e a multiplicidade de significados que fazem desta expressão um termo 
especialmente útil para designar esta categoria urbana com que nos aproxi-
mamos dos lugares, territórios ou edifícios que participam de uma dupla con-
dição. [Significa] uma area disponível, cheia de expectativas, de forte memó-
ria urbana, com potencial original: o espaço do possível, o espaço do futuro. 
(SOLÀ-MORALES, 2002:23) 
 

Segundo Donadon (2009) são áreas, que muitas vezes, definem a identi-

dade de porções do território a partir das memórias coletivas, de processos de frag-

mentação e separação de espaços, de situações marginais e abandono. Esses espa-

ços evocam um período da história, “envia-nos para o passado, possivelmente não 

vivido pessoalmente, mas que nos coloca numa perspectiva em relação à história da-

quele lugar e à nossa própria história” (DONADON, 2009:33). 

Aqui se faz fundamental a noção de tempo, pois a sociedade é atual, mas 

a paisagem pelas suas formas é composta de presente e passado, de fragmentos, 

formas residuais que apresentam uma desconexão temporal, que resulta numa coe-

xistência no mesmo espaço-tempo. E o passado só se deixa fixar, como imagem que 

relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido (BENJAMIN, 1994). 

Para Santos (1997), o espaço é o tempo. E o espaço é compreendido por 

meio das formas e objetos, que se foram e que ainda permanecem como represen-

tantes da técnica. Logo, a técnica é também sinônimo de tempo, uma vez que repre-

senta um momento das possibilidades de realização humana, o que permite interpre-

tar a história no espaço. Os objetos quando inseridos num lugar, passam a conformar 

o lugar, impondo ritmos, formas temporais de seu uso, as quais os homens com o 

tempo dominam. As formas, enquanto objetos tecnificados, asseguram a permanên-

cia no espaço, mas não têm controle sobre as relações com a sociedade que se mo-

difica com a sequência de diversos eventos. Consequentemente, a mudança dos ob-

jetos advém justamente das diferentes relações, que determinam o seu valor. “É o 
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instante que valoriza diferentemente os objetos”24.  A duração de um objeto não é 

determinada a priori, muito menos a sua idade social, seu envelhecimento depende 

de uma série de fatores conhecidos posteriormente. 

 Esses fatores, segundo Lucrécia Ferrara estão intimamente relacionados 

à própria dinâmica da produção do espaço urbano, ou seja, às renovações periódicas, 

“os processos de reconfiguração e ressignificação ao qual a cidade é submetida, onde 

os objetos novos e velhos são redesenhados dentro uma lógica, atual, que reflete a 

linguagem presente da cidade” (FERRARA, 2000:176). Aqueles que não encontram 

outro valor real na condição atual perdem identidade e a sombra dos novos objetos 

tecnificados que parecem desnecessários, não se adaptam a outros usos funcionais 

e se configuram como espaços residuais, verdadeiras cicatrizes, consequências do 

processo incessante de adaptação às necessidades de um cotidiano instável (FER-

RARA, 2000). 

Esses objetos de outras épocas, quando tomados isoladamente apresen-

tam o valor de coisa, mas o seu valor como dado social, vem de sua capacidade rela-

cional (SANTOS, 1997). Para Jodelet, não há objeto que não possa se relacionar e 

não há representação sem objeto, até mesmo quando ele estabelece uma relação de 

ausência, esquecimento e ruína, uma vez que esse objeto intervém em processos 

variados, tais como “a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento 

individual e coletivo, a definição de identidades pessoais e sociais, a expressão dos 

grupos e as transformações sociais” (JODELET, 2001:22) 

Os objetos já nascem carregados de representatividade, que revela seu 

valor simbólico, ou seja, cada lugar não é regulado somente pelos objetos, mas com-

preende formas afetivas, emotivas, rituais que promovem conexão, aproximação, vi-

zinhança e usos distintos (SANTOS, 1996:85). Esses objetos, carregados de informa-

ções, permitem que conheçamos o nosso passado a partir da memória (inevitável), 

da história (verificável) e dos fragmentos, que indicam a presença de um passado por 

meio dos resíduos processuais (LOWENTHAL, 1995).  Nesse sentido, o passado 

existe a partir de provas, vestígios, artefatos remanescentes no presente. O passado, 

simplesmente como passado é totalmente incognocível, já o passado imbuído de ele-

mentos residuais, preservados no presente, é cognocível e, segundo Santos (2006), 

                                            
24 SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 
1997:126. 
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elucida um conjunto de fatores e construções socioespaciais modeladas no passado 

e que sobrevivem nas conjunturas políticas do presente. 

É nesse sentido que a “antiga” linha da “Estrada de Ferro Goiás” será ex-

plorada, como um espaço residual, “uma sobra física que corresponde a um pedaço 

aparentemente desnecessário à cidade” (FERRARA, 2000:179), que ora aparece 

como uma cicatriz urbana ora como um monumento ora como um espaço invisível 

entre a aparente funcionalidade, mas que se encontra na paisagem atual da cidade. 

São espaços indefinidos, ambíguos, enquanto consequências de uma perda de iden-

tidade com usos e significados, que degradam a imagem e não se adaptam a novos 

usos (FERRARA, 2000). Entretanto, para interpretar esse objeto e compreender sua 

complexidade remanescente no tecido urbano de Goiânia, foram necessárias a noção 

de tempo e a capacidade de apreensão da realidade. 
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1. CAPÍTULO I – Intenções, vontades e anseios. 

1.1. Os trilhos no Brasil 
 
[...] a razão é que nenhuma outra invenção revelava para o leigo de 
forma tão cabal o poder e a velocidade da nova era; a revelação fez-
se ainda mais surpreendente pela incomparável maturidade técnica 
mesmo das primeiras ferrovias. [...] era o próprio símbolo do triunfo do 
homem pela tecnologia. (HOSBAWN, 1997, p.32) 
 
 

A estrada de ferro é considerada a maior conquista da Revolução Industrial, 

transformou radicalmente a estrutura de produção e os meios de transporte e comu-

nicação na Europa e E.U.A. durante o século XIX. Para o homem, novecentista, a 

ferrovia foi a inovação do século, símbolo do triunfo pela tecnologia e fruto de um 

discurso progressista ligado ao processo de modernização. 

A consolidação das primeiras ferrovias no mundo despertou o interesse em 

implantar estradas de ferro no Brasil, uma vontade que atingiu vários países da Amé-

rica Latina. O despertar para o novo e moderno sistema de transportes nasceu ainda 

nas primeiras décadas do século XIX, enquanto as ferrovias engatinhavam nos países 

desenvolvidos. Nessa época, os transportes de mercadoria se processavam no lombo 

dos burros em estradas carroçáveis e por rios navegáveis.   

O primeiro plano ferroviário brasileiro nasceu no período regencial, em 

1835, com a intenção de estabelecer três linhas tronco, ligando, por meio de trilhos a 

capital do Império - Rio de Janeiro - às capitais de três províncias - Salvador na Bahia, 

Ouro Preto em Minas Gerais e Porto Alegre no Rio Grande do Sul. O plano audacioso 

não foi efetivado, mas expôs a preocupação do Estado em construir estradas de ferro 

no Brasil. Entretanto, foi a iniciativa privada que realmente deu início ao empreendi-

mento. Um grupo modernizante, aliado ao capital estrangeiro25 foi quem promoveu a 

construção dos primeiros troncos ferroviários brasileiros (BORGES, 1990, p.37).  

A era ferroviária no Brasil nasceu vinculada aos interesses da produção do 

café26, com o pioneirismo de Irineu Evangelista de Sousa, Barão e depois Visconde 

                                            
25 Segundo Borges (1990:40) a alteração da Lei Feijó de 31 de outubro de 1835 por meio de Lei (Fer-
roviária) n.641 de 26 de junho de 1852, marcou o início da história ferroviária brasileira, uma vez que 
assumiu moldes mais pragmáticos diante das condições econômicas nacionais visando a concessões 
e favores mais sólidos e práticos com o objetivo de atrair capital estrangeiro para os projetos ferroviá-
rios. Os privilégios visavam a exclusividade de zonas, garantia de juros de 5% ao ano dadas pelo 
Tesouro Nacional e juros suplementar a 2% ao ano garantido pelos presidentes das Províncias (Bahia, 
São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro). 
26 Sobre essa questão vários são os pesquisadores - como Borges (1990), Castilho (2015), Paula 
(2000), Campos Junior (2014), Campos (2015) e outros, que afirmam no Brasil não existido um conceito 
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de Mauá, que estabeleceu a ligação entre o Rio de Janeiro e o vale do Paraíba do 

Sul, em 1850. Ao longo dos anos vários outros trechos foram construídos, quase sem-

pre vinculados aos interesses da agroexportação, conectando os produtores aos gran-

des centros consumidores e portos, o que dificultou a implantação de linhas e ramais 

nas regiões não produtoras.  

Após a manufatura dos primeiros trilhos no país, a malha ferroviária apre-

sentou três períodos de intensa expansão: de 1880 a 1888, com cerca de 712 km/ano; 

de 1891 a 1898, com cerca de 590 km/ano; e por último 1908 a 1914, com cerca de 

1.207 km/ano. A partir da década de 1970, a malha ferroviária, oscilou entre períodos 

de recessão em virtude da desativação e implantação de novos trechos, conforme 

Quadro 1. 
 

 
Quadro 1: Extensão da malha ferroviária em trânsito no Brasil (1854-2006). 

 Ano  Km Ano km 
1854 14,5 1940 34.252 
1870 745 1950 36.681 
1880 3.398 1960 38.287 
1890 10.590 1970 31.848 
1900 15.506 1980 29.659 
1910 21.326 1990 30.129 
1920 28.828 2006 28.276 
1930 32.478 2015 30.576 

Fonte: Portal Centro-Oeste Brasil (2016), IBGE (1954), Revista Ferroviária (1945), ANTT (2016). Org. 
Brandão (2016). 
 
 

A queda na extensão das linhas férreas ocorreu no mesmo momento em 

que a malha rodoviária no país tivera rápida ascensão, somado ao período das gran-

des guerras e crises econômicas mundiais.  Embora para muitos autores a decadência 

do transporte ferroviário tenha começado nos anos 1930, foi na década de 1950 que 

um desmonte significativo de linhas, em virtude do decréscimo de investimentos por 

parte do Estado, marcou o cenário das ferrovias brasileiras. A década de 1960 foi 

marcada por vários trechos desativados e substituídos por rodovias27. Com os baixos 

                                            
pré-fixado de uma rede nacional de ferrovias, pois estas estariam seguindo o ritmo e a localização da 
expansão cafeeira, por isso assumiram uma forma desvertebrada, distribuídas em regiões conforme as 
áreas de interesses, em troncos independentes no sentido, em sua maioria, oeste-leste. Mas, segundo 
Paula (2000), não se deve descartar o fator de indução significativo no desenvolvimento de regional no 
país, embora o foco fossem as regiões cafeeiras, as ferrovias carregavam outros produtos fundamen-
tais para o mercado interno, como no próprio Estado de Goiás, com vagões de gado, grãos, minério e 
derivados do petróleo.   
27 Segundo Paula (2000) em 1966, foi criado o Grupo Executivo para Substituição de Ferrovias e Ra-
mais Antieconômicos – GESFRA, composto por funcionários do Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro e da Rede Ferroviária Federal S.A. Eram chamados de antieconômicos os ramais que em 
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investimentos nas ferrovias e a precariedade do sistema, muitas regiões construíam 

rodovias paralelas aos trilhos, o que resultou na preferência do modal em pouco 

tempo. 

As décadas seguintes não foram diferentes, chegando nos anos 1990, com 

a desativação do transporte de passageiros na maioria das linhas, a extinção da Rede 

Ferroviária Federal S.A. em 1997, e o desmonte de quase 10 mil quilômetros de linhas 

férreas. O trem, outrora instrumento de modernização, veículo de integração nacional 

e condutor da civilização aos mais distantes sertões passou a apresentar imagens de 

pátios vazios, estações abandonadas, oficinas desativadas e a ocupar espaços como 

museus. Mas, não se deve desconsiderar o importante papel de transformação das 

ferrovias brasileiras, fator de indução significativo de desenvolvimento regional no 

país, que apesar do foco ser a produção do café, carregaram outros produtos funda-

mentais para o mercado interno, como o Estado de Goiás, em vagões de gados, milho, 

soja, minério, derivados do petróleo entre outros.  

 

 

1.2. A Estrada de Ferro Goiás 

 

A situação econômica de Goiás, no final do século XVIII, era uma das mai-

ores preocupações do governo provincial. O crescente declínio da mineração do ouro 

afetou a sociedade goiana, que não conseguiu de imediato um produto que o substi-

tuísse em nível de vantagem econômica, nesse cenário permaneceram as atividades 

comerciais e agropastoris de subsistência (CAFFELI, 2000).  

A virada do século intensificou as preocupações dos governantes quanto 

ao desenvolvimento da economia. A distância era tema recorrente nos discursos e 

também citados pelos aventureiros28 que ousavam transitar pelo sertão goiano. Um 

empecilho para o desenvolvimento da economia do Estado, que distante dos centros 

                                            
termos puramente contábeis e volume de carga transportado por ano, não alcançasse o patamar de 
420 mil t. Km/linha, índice esperado para ser considerado rentável.  
28 Segundo Margaria Maria da Silva cita os viajantes naturalistas estrangeiros que percorreram Goiás 
durante 1800 a 1850 foram Burchell, Castelnau, Gardner, Phol, Auguste Saint-Hilaire, Spix e Martius. 
CORREA, M. M. da S. Naturalistas e viajantes estrangeiros em Goiás (1800-1850). In CHAUL, N. F.; 
RIBEIR, P. R. (Orgs.). Goiás: identidade, paisagem e tradição. Goiânia. Ed. Da UCG, 2001, p.33. 
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consumidores como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com precárias estra-

das e ausência de um sistema de transporte eficiente, não apresentava perspectivas 

de mudança no cenário. 

A situação preocupante refletiu na agricultura e nos produtos exportados e 

importados para o Estado29. Durante quase todo o século XIX, a agricultura concen-

trou a produção como subsidiária da atividade pecuarista, prática voltada para a sub-

sistência. O gado, por se autotransportar, era uma das mercadorias enviada para fora 

do Estado, mas ainda encontrava grandes obstáculos no trajeto até os centros consu-

midores, já que os períodos chuvosos não eram ideais para as longas travessias e os 

secos proporcionavam grandes perdas de valor da mercadoria.  

Nesse sentido, segundo Coelho (2004), o século XIX concentrou vários re-

latórios, produzidos por representantes políticos, com constantes observações acerca 

da situação das estradas, por onde pudessem transitar os produtos de exportação e 

importação, além dos meios de comunicação. Com isso, já nos primeiros anos, os 

debates buscavam solucionar os obstáculos com a mudança dos eixos de comércio, 

na intenção de exportar os produtos por meio da província do Pará. Entre tantos es-

tudos apresentados cogitou-se inclusive a navegabilidade dos rios Araguaia e Tocan-

tins, mas “falharam por completo todos os projectos do Governo sobre este as-

sumpto”30 e as soluções pareciam uma esperança inalcançável.  

Por outro lado, enquanto uns pensavam na navegabilidade dos rios, alguns 

empresários e políticos expressavam interesse pela ferrovia, meio de transporte já 

implantando na Europa e nos EUA, com resultados confirmados, mais rápidos, econô-

micos e eficientes. Logo, surgiram as primeiras propostas de ligações por meio de 

estradas de ferro. A primeira proposta foi apresentada em 1851, pelo parlamentar 

Paulo Cândido, à Câmara dos Deputados do Império, visando à construção de uma 

estrada de ferro que ligasse a capital do país, Rio de Janeiro, com os municípios de 

Mato grosso, São João d’El-Rei, Goiás e Cuiabá. Entretanto, a dimensão da obra re-

sultou em orçamentos inviáveis, mas não impediu que uma segunda proposta fosse 

apresentada em 187331, pelo então presidente da província de Goiás, Antero Cícero 

                                            
29 Segundo CAFFELI (2000) a precariedade dos sistemas de transporte levou a população goiana a 
agricultura de subsistência, sanando as dificuldades de abastecimento. A redução da extração de ouro 
diminuiu o fluxo de mercadorias importadas.  
30 Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Estado de Goyaz em 15 de maio de 1911 pelo 
Exm. Sr. Coronel Dr.Urbano Coelho de Gouveia, presidente do Estado. In: Memórias Goianas, 2004, 
Vol. 17. 
31 Decreto nº 2.450 de 245 de setembro de 1873. 
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de Assis (1871-1878), que previa conceder vantagens aos interessados em construir 

a estrada de ferro a partir da capital da província de Goiás atual Cidade de Goiás, até 

o ponto mais favorável aos interesses da navegação do rio Araguaia. As dificuldades 

eram sempre as mesmas, por mais benefícios e vantagens oferecidos, Goiás, não 

possuía atrativos que viabilizassem economicamente a implantação dos trilhos.  

A solução chegou treze anos depois, em 1886, quando o novo presidente 

do Estado de Goiás, Luiz Silvério Alves da Cunha (1886-1887), concedeu à Compa-

nhia Estrada de Ferro Mogyana32 o direito, e exclusividade econômica, de prolongar 

suas linhas até as margens dos rios Paranaíba e Araguaia, pelos noventas anos se-

guintes. As intenções eram as mais favoráveis possíveis, mas o cenário político naci-

onal não permitiu que tal façanha se efetivasse, sobrevieram a abolição da escrava-

tura, a queda do Império e a proclamação da República. Foram tempos de grandes 

mudanças no Brasil e, nesse cenário, Goiás permaneceu sem um quilômetro de trilho, 

mas aumentando as preocupações daqueles que tinham dinheiro e que supunham 

que ganhariam muito com a ferrovia. 

O século XIX não terminou sem mais uma tentativa de extensão do trecho33 

sob novas condições, autorizada, em 1899, pelo presidente do Estado de Goiás, Ur-

bano Coelho de Gouveia (1898-1901), à Companhia Mogyana34 ou a quem interes-

sasse o prolongamento da estrada de ferro de Jaguará, que apresentava os trilhos 

paralisados até Catalão35. O trecho, somado a outros de interesse do Estado como a 

extensão da Estrada de Ferro Oeste com o privilégio de prolongar sua linha a partir 

da estação de Perdões, no Oeste de Minas, até Catalão; a concessão à Companhia 

Estrada de Ferro Alto Tocantins para construir um trecho desde Catalão até Palma - 

atual Paranã, quase às margens do rio Tocantins; e uma estrada de ferro partindo de 

                                            
32 Segundo Peixoto (2012), uma companhia paulista, a Companhia Mogyana de Estrada de Ferro foi 
fundada e organizada a partir de 21 de março de 1872, por intermédio da Lei Provincial n. 18, autorizada 
pelo Decreto n.5137 de 13 de novembro de 1872, que concedeu o direito de construir a estrada de ferro 
entre as cidades de Campinas e Mogi-Mirim, com ramal para Amparo. Em 1888, a Cia Mogyana aden-
trou no Estado de Minas Gerais, com a inauguração da primeira estação em Jaguará, município de 
Sacramento. Em 1896, os trilhos chegaram a Araguari possibilitando posteriormente a integração com 
o Estado de Goiás.  
33 Segundo Revista Ferroviária 1945, foram empregadas outras tentativas para a implantação da ferro-
via no Estado, mas não passaram de delírios de uma época em que todos cogitavam, como a propostas 
do coronel José Antônio de Almeida, a do presidente José Inácio Xavier de Britto e a do engenheiro 
Julião de Oliveira Lacaille, todas fracassaram, mas acima de tudo evidenciaram o interesse, para não 
dizer, desespero pela implantação do sistema no Estado de Goiás. 
34 Conforme a fonte de pesquisa, o nome da Companhia difere da grafia entre: Mogiana, Mogyana e 
Mojiana. Foi adotado o nome Companhia da Estrada de Ferro Mogyana em conformidade com o De-
creto n.5.137 de 13 de novembro de 1872, que concede autorização para seu funcionamento. 
35 Decreto n°862, de 16 de outubro de 1890. 
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Patos ou de Alcobaça, à margem do rio Tocantins, até o ponto denominado Praia da 

Rainha, às margens do mesmo rio, colocaria o Estado de Goiás no ponto de maior 

entroncamento ferroviário do país, conectando seus centro e norte aos eixos exporta-

dores.  
Entretanto, os projetos não avançaram e o século XIX enfim terminou e os 

caminhos existentes em Goiás continuavam precários, sinuosos e irregulares, venci-

dos por meio de tropas ou carro de bois, segundo Castilho (2015). As viagens eram 

cada vez mais longas, resultando no aumento do custo para exportação de mercado-

rias agrícolas e para a importação de produtos manufaturados. As mercadorias pere-

cíveis eram impraticáveis, o boi gordo chegava magro e o preço da mercadoria exce-

dente não pagava o transporte até o mercado consumidor. As dificuldades em função 

do isolamento do Estado, condenavam o desenvolvimento de Goiás à estagnação, 

como afirma Borges (1990:57),  
 
[...] a política ferroviária do Império que apesar das boas intenções e 
dos planos ambiciosos caminhava na contramão da realidade nacional, 
uma vez que as condições econômicas das regiões interioranas no sé-
culo XIX eram pouco expressivas em relação a acumulação de capi-
tais, além dos embates políticos regionais que ora interessavam man-
ter a hegemonia do poder, ora visavam romper apresentando mudan-
ças no quadro.  Nesse cenário a região Centro-Oeste avançou para o 
século XX sinalizando a carência extrema das estradas de ferro, per-
manecendo isolado das regiões mais desenvolvidas do País. ” (BOR-
GES, 1990:57). 
 

Por fim, com a virada do século XIX os políticos locais, ainda, preocupados 

com a situação de Goiás, empenharam-se junto ao governo federal36 na criação de 

uma companhia ferroviária goiana. Cabe ressaltar, que esse momento coincide com 

a expansão da marcha do café para além das regiões então predominantes, Minas 

Gerais e São Paulo. O avanço da urbanização e da industrialização dessas regiões 

provocou a valorização de terras e a formação de grandes latifundiários, o que resul-

tou no deslocamento de produtores, em busca de terras com preço acessível à agro-

pecuária para regiões mais afastadas dos grandes centros, consequentemente para 

os Estados de Goiás e Mato Grosso (BORGES, 1990). Por conseguinte, a expansão 

                                            
36 Segundo a Revista Ferroviária 1945 somente com a interferência do governo federal permitiu a cons-
trução de uma ferrovia em Goiás, por isso as primeiras linhas que vieram a constituir mais tarde a 
E.F.G. foram custeadas por recursos obtidos por emissão de apólices federais, por isso quando a Com-
panhia de Ferro Goiás faliu entregou ao governo federal e outros credores a concessão e benfeitorias 
existentes na época.  
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rumo ao interior do país aumentou a pressão do governo para a implantação de infra-

estrutura de transporte que possibilitasse a ligação da região.  

Diante disto, Borges (1990) afirma que a construção da ferrovia em Goiás 

foi resultado do empenho político de uma pequena fração da classe dominante ligada 

aos novos grupos políticos que despontavam no Estado, com ideais modernizantes, 

alcançado em 1904. Nesse ano o cenário começou a mudar com o Decreto n.5.349, 

mantendo os favores concedidos à Companhia Mogyana de Estradas de Ferro modi-

ficando o ponto de partida da ferrovia desde a cidade de Araguari até a capital de 

Goiás, atual Cidade de Goiás. Em 1906, com o Decreto n. 5.949 de 28 de março, o 

Presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, reconheceu a denomi-

nação de Companhia Estrada de Ferro Goyaz para a antiga Companhia Estrada de 

Ferro Alto Tocantins37, a empresa se encarregaria de construir a estrada de ferro no 

Estado, partindo de Araguari até Goyaz. Os investimentos vieram por meio do apoio 

do governo federal e de empréstimo do capital estrangeiro para implantação da Es-

trada de Ferro Goiás, autorizado pelo governo pelo Decreto citado, garantindo juros 

de 6% ao ano sobre o capital investido na construção da linha (BORGES, 2004:84).   

Em 1909, o projeto do primeiro trecho ferroviário foi aprovado, prevendo a 

conexão de Araguari a Catalão. Era o mesmo plano viário, previsto ainda no século 

XIX, mas abandonado pela Estrada de Ferro Mogyana, em 1896, cujas obras parali-

saram em Araguari. Entretanto, as disputas de interesses econômicos e políticos entre 

Goiás e Minas Gerais adiaram o início da construção por mais três anos. As disputas 

e alterações no traçado da ferrovia refletiam os interesses dos grupos econômico es-

pecificamente do Triângulo Mineiro, que segundo Borges (1990:60-63), atuavam con-

trários aos interesses de Goiás, com constantes tentativas de retardar o avanço da 

expansão férrea para além de Araguari. Assim, garantiam a continuidade dos privilé-

gios econômicos conquistados pelos mineiros, que possuíam a hegemonia das expor-

tações das regiões próximas por meio do controle das ferrovias. 

As tentativas de modificações continuaram e a cada investida a imprensa 

goiana protestava, “mas para que tantos desvios se a linha tronco não se acha con-

cluída?” 38,  “a resposta é simples, a Estrada de Ferro de Goyaz não é para Goyaz é 

                                            
37 O Decreto 862, de 16 de outubro de 1890, no Brasil República, concedeu ao Engenheiro Joaquim de 
Moraes Jardim o direito de construir uma ferrovia com 180 km entre Alcobaça e Praia da Rainha, co-
nectando o Pará à Goiás. A intenção era complementar a navegação fluvial, percorrendo as margens 
do Rio Tocantins, logo, em 1905, foi criada a Companhia de Viação Férrea e Fluvial do Tocantins.   
38 Revista Informação Goyana (1918:105) 
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para Minas”39, “o Estado de Goyaz, mal apadrinhado na panelinha da política nacional, 

representou mais uma vez o deplorável papel de paca, continuando a ser para os 

brasileiros ignorantes de sua pátria uma ridícula ficção geográfica40”.  

Por fim, a última alteração modificou o ponto final do prolongamento do 

trecho de Araguari à Capital de Goiás com entroncamento em Goiandira, permitindo 

a conexão com a linha tronco de Formiga à Catalão. A construção, finalmente, se 

iniciou no ponto de partida em Formiga até o lugar denominado Arcos, trecho aban-

donado pela Companhia Oeste de Minas e concedido à Estrada de Ferro Goiás. En-

tretanto, as dificuldades financeiras impossibilitaram a conclusão do trecho no tempo 

previsto, assim como o andamento das obras que resultaram na chegada dos trilhos 

em meados da década de 1940. Por conseguinte, a chegada dos trilhos em Goiás 

ocorreu com a extensão de Araguari rumo à capital goiana.  

A construção efetiva do ramal teve início dia 23 de dezembro de 1909, com 

a edificação das obras da estação de Araguari. Em 1911 o primeiro trecho foi inaugu-

rado, ligando a estação de Araguari ao local onde seria a Estação Engenheiro Bethout 

- inaugurada em 1911, às margens do rio Paranaíba, na divisa com Minas Gerais. Em 

1912, a linha finalmente penetrou em solo goiano, inaugurando em 15 de agosto a 

ponte metálica do rio Paranaíba, de 237 metros de extensão que ligava Goiás às Mi-

nas Gerais (BORGES, 2004:84). Os trechos seguintes foram inaugurados conforme 

Quadro 2, concluindo a primeira etapa do trecho ferroviário entre Araguari e Ronca-

dor41. O ramal entre Goyandira42 e Catalão foi inaugurado em 1913 e teve o último 

trecho, até Ouvidor43, inaugurado em 1921 (RIO DE JANEIRO, 1925).  
 

 

                                            
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Segundo Borges (1990:68) a linha de Araguari à capital de Goiás ficou parada na estação de Ron-
cador de 1914 à 1922, em virtude de longa espera pela conclusão dos serviços de construção da ponte 
sobre o rio Corumbá, ponte que chegara curta dos Estados Unidos e só foi concluída em 15 de julho 
de 1922.  
42 Segundo Castilho (2015:86) a estação de Goyandira serviu a Estrada de Ferro Goiás de 1922 a 1942, 
quando a linha da RMV foi implantada até Ouvidor-GO, com isso, a rede mineira passou a ter acesso 
à estação, que se constituiu como ponta de linha da Rede Mineira de Viação – RMV. A demanda au-
mentou e uma nova estação foi construída e Goyandira passou a contar com duas estações, ambas 
desativadas. Em 1978, uma terceira estação foi construída e encontra-se em funcionamento..  
43 Segundo Castilho (2015:73), Ouvidor permaneceu como ponta de linha até 1942, quando foi estabe-
lecida a ligação com a linha tronco da Estrada de Ferro Oeste de Minas, sob o comando da Rede 
Mineira de Viação, passando por Monte Carmelo. Com a construção deste trecho os portos de Santos 
e Rio de Janeiro se ligariam ao imenso planalto central do país; 
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Quadro 2: Trechos e estações inaugurados durante a I Etapa da construção da Companhia Estrada 
de Ferro Goiás. 

Linha - Período  Primeira etapa (1909-1914) 
Linha tronco: Araguari (MG) - Roncador (GO) 

 

Linha-Tronco – I 
Etapa 

Araguari (GO) – Ron-
cador (GO)  
(1909-1914) 

 

Trechos Inauguração km 
Araguari – Eng. Bethout 28.09.1911 52 
Eng. Bethout – Km 53 (MG-GO) 24.02.1913 1 
Km 53 - Goiandira 24.02.1913 38 
Goiandira - Ipameri 10.12.1913 62 
Ipameri - Roncador 15.11.1914 54 

Ramal de Ouvidor 
Goyandira – Ouvidor 

 (1913-1922) 

Goyandira – Catalão 1913* 24 

OBS.: Catalão - Ouvidor 1921* 47 
 

Estações Ferroviárias Município Inauguração km 
Araguari Araguari – MG 28.09.1911 0 
Amanhece Araguari - MG 28.09.1911 15 
Ararapira  Araguari – MG 01.03.1924 29 
*Quilômetro 38 Araguari – MG 16.04.1946 38 
*Horto Florestal Araguari – MG 10.12.1978 47 
Eng. Bethout Araguari – MG 28.09.1911 52 
Anhanguera Anhanguera – MG 24.02.1913 53 
Camury (Cumari) Cumari – GO 24.02.1913 70 
Goyandira  Goiandira - GO 24.02.1913 90 
Coronel Pirineus Goiandira - GO 20.09.1945 107 
Eng. Verissimo Cumari – GO 10.12.1913 115 
Eng. Raul Gonçalves (antiga Içai) Ipameri – GO 10.12.1913 136 
Ipameri Ipameri – GO 10.12.1913 153 
Inajá Ipameri – GO 15.11.1914 174 
Urutahy (Urutaí) Urutaí – GO 15.11.1914 191 
Roncador Urutaí – GO 15.11.1914 207 
Catalão Catalão - GO 11.11.1942 114 
Ouvidor Ouvidor – GO 1922* 136 

*Estações inauguradas durante II Etapa. 
Fonte: Portal Centro-Oeste Brasil (2016), Estações Ferroviárias (2016) e Brasil (1945). Org. Brandão 
(2016). 
 

Entre 1909 e 1914 foi concluída a primeira etapa da via férrea em Goiás, 

com 233 quilômetros de linha. A construção ocorreu de forma relativamente rápida. 

Entre 1915 e 1922, a situação se modificou, segundo Borges (1990:68), fatores con-

tratuais, dificuldades financeiras de empresas empreiteiras e subempreiteiras e a Pri-

meira Guerra Mundial, que dificultou a importação de trilhos e materiais rodantes, fi-

zeram com que as obras do prolongamento da estrada ficassem praticamente parali-

sadas até 1922, o que gerou pressão por parte da imprensa goiana diante da situação,  
 
Se olharmos para as estatísticas publicadas, do rendimento de imposto sobre 
a exportação feita pela estrada de ferro Goyaz, nós constatamos que desde 
a sua inauguração, ele tem ascendido numa forma lisonjeira á medida que os 
trilhos vão penetrando em Goyaz. Paralysar os trabalhos dessa estrada de 
ferro é paralisar a vida do nosso estado. (RIO DE JANEIRO, 1925:54)  
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Durante este período de 1915 a 1922, todos os problemas financeiros, po-

líticos e administrativos somados fizeram com que a Companhia Estrada de Ferro 

Goiás fosse estatizada, tornando-se unidade autônoma, subordinada à Inspetoria das 

Estradas de Ferro Federais, com administração a cargo da União, por meio do Decreto 

n. 13.963 de 6 de janeiro de 1920, passando a denominação única de Estrada de 

Ferro Goiás – E.F.G. 

Sob a administração da União a ferrovia reiniciou a extensão do ramal pa-

ralisado em Roncador desde 1922, chegando às localidades de Pires do Rio e Enge-

nheiro Balduíno. Em seguida, foram inauguradas as estações Egerineu Teixeira e Ca-

raíba, em 1923, Vinapópolis e Silvânia, em 1924 quando, por fim, os trilhos chegaram 

a Leopoldo de Bulhões em 13 de maio de 1931. Esse foi o local de onde sairia o ramal 

para Anápolis, em 1935, e posteriormente para Goiânia em 1950, concluindo-se a 

segunda etapa, conforme Quadro 3.  
 
Quadro 3: Trechos e estações inaugurados durante a II Etapa de extensão da Estrada de Ferro 
Goiás. 

Linha - Período Primeira etapa (1922-1950) 
Linha tronco: Araguari (MG) - Roncador (GO) 

Linha-Tronco – II Etapa 
Roncador (GO) – Leopoldo 

de Bulhões (GO)  
(1922-1931) 

 

Trechos Inauguração Km 
Roncador – B. Almeida 09.11.1922 34 
B. Almeida - Caraíba 01.11.1923 34 
Caraíba - Vianópolis 15.09.1924 29 
Vianópolis - Bonfim 03.05.1930 17 
Bonfim – Leopoldo de Bulhões 13.05.1931 18 

Ramal de Leopoldo de Bu-
lhões - Anápolis 

 (1931-1951) 

Leopoldo de Bulhões - Anápolis 07.09.1935 53 

Ramal de Leopoldo de Bu-
lhões – Goiânia (1931-1964) 

Leopoldo de Bulhões - Goiânia 1950 s/d 
Goiânia - Campinas 1964 s/d 

Ramal de Roncador – Brasí-
lia (1968 -1978) 

Roncador - Brasília 1981 s/d 

 

Estações Município Inauguração Km 
Pires do Rio Pires do Rio – GO 09.11.1922 207 
Soldado Esteves  Pires do Rio – GO 12.04.1953 232 
Eng. Balduíno Orizona – GO 09.11.1922 240 
Egerineu Teixeira (antiga Ubatan) Orizona – GO 01.11.1923 254 
Quilômetro 265 Vianópolis – GO 10.09.1953 265 
Caraíba Vianópolis – GO 01.11.1923 275 
Ponte Funda Vianópolis – GO 15.09.1924 289 
Vianópolis Vianópolis – GO 15.09.1924 303 
Silvânia (antiga Bonfim) Vianópolis – GO 03.05.1930 320 
Padre Silvino Vianópolis – GO 01.01.1954 330 
Leopoldo de Bulhões L. de Bulhões – GO 13.05.1931 338 
Engenheiro Valente Anápolis – GO 07.09.1935 352 
General Curado Anápolis – GO 07.09.1935 369 
Engenheiro Castilho Anápolis – GO 02.07.1951 383 
Anápolis Anápolis – GO 07.09.1935 387 
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Jarina L. de Bulhões – GO 07.09.1950 344 
Mestre Nogueira L. de Bulhões – GO 07.09.1950 358 
Senador Paranhos Bonfinópolis – GO 07.09.1950 370 
Bonfinópolis Bonfinópolis – GO 07.09.1950 377 
Honestino Guimarães Bela Vista de Goiás – GO  07.09.1950 393 
Senador Canedo Senador Canedo – GO 07.09.1950 403 
Eng. Nunes Galvão Senador Canedo – GO 07.09.1950 410 
Santa Marta Goiânia – GO 07.09.1950 419 
Goiânia Goiânia – GO 07.09.1950 429 
Campinas Goiânia – GO 1964 432 
Eng. Amorim Orizona – GO 21.04.1968 276 
Calambaú Cristalina – GO 21.4.1968 346 
Posto Ipê Luziânia – DF 21.04.1968 406 
Bernardo Sayão Brasília – DF 21.04.1968 452 
Brasílias (atual estação rodoferroviária) Brasília - DF 28.04.1981 s/d 

Fonte: Elaboração do autor com dados do portal Centro-Oeste Brasil (2016), Estações Ferroviárias 
(2016) e Estradas de Ferro do Brasil - Suplemento da Revista Ferroviária (1945). Org. Simone Buiate 
Brandão (2016). 

 
A chegada da ferrovia em Anápolis, em 1935, segundo o I Centenário das 

ferrovias brasileiras (BRASIL, 1954:48) totalizou 479 quilômetros no trecho até Ara-

guari, enquanto o ramal de Goiânia, partindo de Leopoldo de Bulhões, percorreu um 

total de 91 quilômetros. Cabe ressaltar que o Plano Geral Nacional de Viação44, apro-

vado em 1934, previa o prolongamento da linha de Anápolis para Goiás e posterior-

mente rumaria para Registro do Araguaia. Entretanto, após aprovação do plano deli-

berou-se a mudança da capital para Goiânia, o que ocasionou mudanças no trecho 

de Anápolis para São José do Tocantins e de Goiânia para Registro do Araguaia 

(BRASIL, 1945), planos que não foram realizados. 

No total, trinta estações serviam a linha tronco da Estrada de Ferro Goiás 

e à medida que a linha avançava, sua influência era evidente, era agente moderni-

zante e integrador da economia do Estado. Sob o domínio da União, até meados da 

década de 1950, alcançou dados positivos, com tendências de crescimento, mesmo 

com altas despesas, situação muitas vezes contrária a outros trechos no Brasil. A 

E.F.G., mesmo com pouca extensão, realizou o bastante para facilitar extraordinário 

desenvolvimento nas zonas por onde servia. Sua influência dava-se em todos os ní-

veis de organização da sociedade regional. Por onde os trilhos passaram, núcleos 

populares apareceram, os existentes se reurbanizaram, e modernas invenções do 

                                            
44 Segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2014), o Plano Geral Nacional de 
Viação de 1934 foi criado no Governo Getúlio Vargas (1930-1937), sendo o primeiro projeto nacional 
para a integração dos transportes aprovado oficialmente, apesar de ainda ter uma grande influência 
dos planos anteriores. Era de natureza multimodal, mas a prioridade conferida pelo governo à modali-
dade rodoviária já começava a se revelar. O plano designava troncos e ligações das redes ferroviárias 
e rodoviárias existentes e aqueles que deveriam ser construídos de modo a integrar a rede federal de 
vias de comunicação.  
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mundo capitalista foram inseridas no cotidiano da sociedade goiana como a energia 

elétrica, o cinema, o telefone e o telégrafo. A terra se valorizou, o movimento migrató-

rio se intensificou e finalmente, os empecilhos que prendiam a economia agrária regi-

onal a uma situação de quase estagnação foram, aos poucos, transpostos (BORGES, 

1990). Os índices demográficos, no quadro 4, comprovam o crescimento populacional 

anual acima da média entre as duas etapas de expansão da rede ferroviária: 1900 a 

1920 – 2,5%; 1920 a1940 - 61,43%, quando a ferrovia atingiu a cidade de Anapólis.  
 

Quadro 4: Índices demográficos do Estado de Goiás. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 
1890 227.572 1950 1.214.921 
1900 255.284 1960 1.954.862 
1910 407.405 1970 2.997.570 
1920 511.919 1980 3.354.628 
1940 825.414 1990 4.012.542 

Fonte: IBGE, 1908-2000, Estatísticas do século XX. 
 

 

As estações ferroviárias trouxeram um novo tempo, os trilhos trouxeram 

sistemas construtivos modernos, que passaram a construir a nova paisagem dos goi-

anienses. Como afirma Coelho, eram tempos áureos onde a alvenaria de tijolo passou 

a substituir o adobe, a taipa e o pau-a-pique, somada ás telhas francesas, ao cimento 

queimado, o ladrilho hidráulico e as estruturas metálicas. A ferrovia trouxe profundas 

conquistas que alteraram as paisagens residencial e comercial do Estado (COELHO, 

2004). 

Entretanto, em meio à euforia das novidades as disputas pelo controle da 

ferrovia entre os goianos e mineiros se agravaram nos anos de 1950 e tomaram pro-

porções em escala nacional, diante da repercussão das intenções do então diretor da 

Estrada de Ferro Goiás, Mauro Borges Teixeira, na tentativa de transferir a adminis-

tração de Araguari para Goiânia. As intenções se concretizaram e, em 1954, a sede 

da ferrovia foi provisoriamente autorizada a mudar-se para o terreno que viria a ser o 

Centro Ferroviário de Goiânia (BRASIL, 2015).  

Em 1957, a Estrada de Ferro foi incorporada à recém-criada Rede Ferrovi-

ária Federal Sociedade Anônima45 (RFFSA), empresa que unificou a administração 

                                            
45 Lei n.3.115 de 16 de março de 1957, determina a transformação das empresas ferroviárias da União 
em sociedades por ações, autoriza a constituição da Rêde Ferroviária S.A., e dá outras providências.  
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de vinte e duas46 estradas de ferro pertencentes à União, totalizando cerca de 22.000 

km de linhas espalhadas por todo o país, com a finalidade de administrar, explorar, 

conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas, cujos trilhos atraves-

savam as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. 

No comando da RFFSA, apenas o trecho para Brasília47 foi concluído, du-

rante as décadas de 1960 e 1970, “partindo do posto telegráfico situado entre a esta-

ção de Roncador e a cidade de Pires do Rio, até o Núcleo Bandeirante” (CENTRO-

OESTE, 2016). Entre as 22 ferrovias incorporadas à RFFSA apenas 12 sobreviveram 

ao processo. A Estrada de Ferro Goiás juntamente com a Rede Mineira de Viação 

(RMV) e Estrada de Ferro Bahia e Minas foram fundidas e formaram a Viação Férrea 

Centro Oeste - VFCO, criada em 1965.  

Durante as décadas de 1970 a 1990, a RFFSA passou por transformações 

na estrutura organizacional de toda a rede, antes compreendida por meio da centrali-

zação da administração e as ferrovias coligadas, passando para um Sistema Regio-

nal48 com Divisões Operacionais. Posteriormente, uma nova reestruturação aglutinou 

as divisões, formando uma estrutura mais verticalizada, baseada no princípio de Su-

perintendências Regionais49 que perdurou até o processo de desestatização e priva-

tização operacional da RFFSA em 1996.  

Na década de 1970, o sistema ferroviário brasileiro experimentou o amar-

gor da crise econômica que se prolongou por mais de uma década, agravando-se com 

o cenário político instável de 1980. Momento no qual o Brasil passou por pressões 

                                            
46 O número exato de ferrovias incorporadas à Rede diverge entre autores, os dados aqui listados foram 
retirados dos portais Almanaque da RFFSA (2009), Centro-Oeste Brasil (1993) e Inventariança da Ex-
tinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (2016). Sendo assim, a formação da RFFSA contemplou 
basicamente as estradas de ferro que se encontravam subordinadas já ao vigente Departamento Na-
cional de Estradas de Ferro, somado a algumas companhias sob regime de autarquia e aquelas em 
regime especial: EF Madeira Mamoré, EF Bragança, EF São Luiz-Teresina, EF Central do Piauí, Rede 
de Viação Cearense, Rede Ferroviária do Nordeste, EF Mossoró-Souza, EF Sampaio Corrêa, Viação 
Férrea Federal Leste Brasileiro, EF Bahia a Minas, EF Goiás, EF Dona Tereza Cristina, EF Noroeste 
do Brasil, Rede Mineira de Viação, Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, EF Leopoldina, EF Santos 
a Jundiaí. Três anos depois foram incorporadas a Viação Férrea Rio Grande do Sul, EF Santa Catarina, 
EF llhéus e EF Tocantins, por último a EF Central do Paraná, à época em construção. 
47 Segundo a Revista Refesa (1968), três estradas de ferro da RFFSA e duas do estado de São Paulo 
se conjugaram para assegurar a interligação de Brasília por via férrea, inaugurada em 1968.  
48 Segundo o portal Almanaque da RFFSA (2010), a resolução de 31 de outubro de 1969, conhecida 
como a Resolução 21, advinda da diretoria da RFFSA, reorganizou a chamada estrutura orgânica da 
empresa [...] a partir daquela data as estradas de ferro deixaram de existir, sendo definitivamente in-
corporadas a uma grade de sistemas constituintes, na formação das chamadas divisões operacionais. 
A EFG incorporada à VFCO passou a pertencer ao Sistema Regional Centro – SRC, Divisão Centro-
Oeste – 5ºSRC.  
49 Segundo o portal Almanaque da RFFSA (2010), a VFCO após nova reestruturação passou a perten-
cer à SR-2 – Superintendência Regional Belo Horizonte.  
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políticas pela volta da democracia, com dívidas galopantes e um cenário depressivo. 

Os reflexos dessas mudanças refletiram diretamente em todo o sistema ferroviário 

nacional, e consequentemente, levaram a RFFSA a experimentar a triste ingerência 

política, forçando a administração a racionalizar o transporte ferroviário das linhas 

operantes ao longo dos anos, passando a atuar exclusivamente no âmbito de trans-

porte de cargas. Os trens de passageiros, de médio e longo percurso, foram reduzidos 

de forma lenta e gradativa até a extinção, com exceção das rotas que eram conside-

radas imprescindíveis, como os trechos que faziam a ligação entre as cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

A partir da década de 1990, a situação se agravou. Segundo Buzelin (2010) 

a RFFSA, que enfrentava, havia décadas, consideráveis desequilíbrio contábil e ge-

rencial, vivenciou mudanças drásticas, juntamente com as transformações nos cená-

rios políticos e econômicos que influenciaram diretamente sua existência. Em 1992, a 

RFFSA passou a fazer parte do Programa Nacional de Desestatização – PND50, cujo 

resultado foi visto em 199651, com a concessão dos trechos operacionais permane-

cendo sob a custódia da União os ativos patrimoniais, operacionais ou não, e, poste-

riormente, com a completa extinção52 da rede.  

Nesse cenário a Estrada de Ferro Goiás passou pelo mesmo processo de 

reestruturação e decadência. A década de 1980 foi marcada por várias estações de-

sativadas, pela substituição das funções de transporte ferroviário de passageiros pelo 

transporte rodoviário e pela alteração das cargas (figura 1). A desestatização resultou 

na concessão da estrada para a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), controlada pela 

VLI53, uma empresa de logística criada para integrar as ferrovias, terminais e portos 

no Brasil. 

 

                                            
50 Decreto n. 473, de 10 de março de 1992. 
51 Segundo o portal RFFSA, a transferência do setor ferroviário para o setor privado dos serviços de 
transporte de cargas foi efetivada no período de 1996/1998, com um modelo segmentado de seis ma-
lhas concedidas por 30 anos de operação, mediante licitação.  
52 Idem. A RFFSA foi extinta pelo Decreto n. 6.018 de 22 de janeiro de 2007 e sancionada pela Lei 
n°11.483.  
53 Segundo o portal da VLI, a empresa foi criada pela Vale, FI-GTS, Mitsui e Brookfield, em 2010, com 
o objetivo de integrar as ferrovias, terminais e portos pelos quais transporta carregamentos de terceiros, 
como grãos, açúcar, grãos, produtos siderúrgicos e industrializados. Atualmente, possui o maior termi-
nal de grãos da América Latina, situado próximo a cidade de Uberlândia. Além, disso, controla o trans-
porte ferroviário de cargas da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e Ferrovia Norte-Sul (FNS), Estrada de 
Ferro Vitória a Minas (EFVM - 1904) e Estrada de Ferro Carajás (EFC - 1985). 
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Figura 1: Evolução da malha ferroviária goiana (1909-2000), com especificação das estações. Fonte: 
Castilho (2015), Portal Ferrovia Centro-Atlântica, Portal Estações Ferroviárias e Portal Centro-Oeste. 
Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

Sob o domínio da FCA, os trilhos percorreram a região sudeste, passando 

por Catalão, Ipameri, Leopoldo de Bulhões, chegando até Anápolis, Senador Canedo 

e indo até a Capital Federal, com 685 Km de extensão, o que representa 1% de toda 

a malha de transporte de cargas no Estado de Goiás. A empresa possui 500 locomo-

tivas, 12.000 vagões e transporta principalmente soja, bauxita, cimento, fosfato, ferti-

lizantes, ferro-gusa, derivados de petróleo, produtos siderúrgicos e entre outros. 



 

55 
 

 
Figura 2: Mapa de Integração da Ferrovia Norte Sul sob supervisão da Valec. Fonte: Valec (2016). 
Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

Atualmente, além dos trilhos da FCA presentes no território goiano, encon-

tram-se os trilhos da Ferrovia Norte-Sul (FNS), um trecho ferroviário elaborado em 

1985, no Governo do Presidente José Sarney, com o objetivo de ligar o país de norte 

a sul. Entre inícios e paralisações ao longo de mais de 30 anos, o projeto ampliou e 

atualmente prevê a extensão entre Açailândia (MA) – Belém (PA), Açailândia (MA) – 

Anápolis (GO), Anápolis (GO) – Estrela d’Oeste (SP) e Estrela d’Oeste (SP) – Rio 
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grande (RS)54.  Ainda, no eixo leste-oeste o trecho entre Ilhéus (BA) – Barreiras (BA) 

encontra-se em pleno funcionamento, com previsão de extensão até Figueirópolis 

(TO) e de Campinorte (GO) a Cruzeiro do Sul (AC), conforme figura 2. A direção da 

Valec – Engenharia, Construção e Ferrovias S.A., empresa controlada pela União e 

supervisionada pelo Ministério dos Transportes, prevê a extensão de 540 Km no Es-

tado de Goiás. Atualmente o trecho da FNS entre Açailândia-Anápolis encontra-se em 

operação desde 2015, sob a concessão da VLI, empresa de logística da empresa 

Vale. Cabe ressaltar que o trecho de Barreiras-Figueirópolis é motivo de fortes discus-

sões e disputas políticas diante da intenção dos goianos de trazer o trecho para Cam-

pinorte, transformando o Estado de Goiás no maior entreposto de conexão dos eixos 

ferroviários do país de norte a sul e oeste a leste. 

 

 

1.3. Goiânia, a capital da modernidade. 

 

Goiânia, no cenário da Estrada de Ferro destaca-se com certas peculiari-

dades. A nova capital, implantada em 1933, durante a segunda etapa de extensão da 

ferrovia, era ícone do progresso e prosperidade, carregava o discurso da esperança 

e a certeza de abundante recompensa, mas nasceu sem a ferrovia.  

A nova capital do Estado de Goiás foi resultado de um longo período de 

disputas e discussões políticas calorosas, mas foi, principalmente, fruto de um dis-

curso progressista, respaldado pelas ideologias da marcha desenvolvimentista, impul-

sionada pela Marcha para o Oeste, movimento disseminado pelo Presidente Vargas, 

durante a década de 1930, com o objetivo de levar o progresso para o sertão do país.  

Nas palavras de seu idealizador, Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia seria “o 

marco que separa dois períodos históricos: o da estagnação e o da ascensão” 

(CHAUL, 1988:80). “Goiânia seria a própria antítese de Goiás” (CHAUL, 1988:80). A 

antiga capital carregava o atraso, as enfermidades, a degradação e uma decadência 

invencível. Por isso, em nome do progresso, reivindicava-se uma nova capital; em 

                                            
54 Segundo o portal da VALEC, o trecho entre Açailândia-Belém e Estrela d’Oeste já estão com os 
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental concluídos. O trecho de Açailândia-Anápolis 
está em operação sob a concessão da VLI, empresa da Vale. O trecho entre Anápolis-Estrelad’Oeste 
está em construção.  
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nome do saber médico, Goiás era uma cidade doente, com problemas de ordem sa-

nitária; em nome de uma nova política, fazia-se necessário um novo espaço político 

para afirmação de um novo poder (CHAUL, 1988:79); e em nome de um futuro prós-

pero, era preciso “um centro urbano com todos os elementos necessários para se 

expandir e estimular as múltiplas atividades que caracterizavam a vida econômica e 

social de um povo” (IBGE, 1954:23). 

A imagem dos trilhos, nesse contexto, surgiu como argumento para a es-

colha do local da futura capital do Estado, que deveria “ser próximo da estrada de 

ferro tendo em vista as graves dificuldades e embaraços acarretados pela falta de 

transporte” (MANSO, 2001) em que Goiás se encontrava.  A ferrovia como instrumento 

modernizante era sinônimo de urbanização e avanços, “os trilhos, eram capazes de 

marcar o alargamento das fronteiras, o pioneirismo de homens destemidos, afastando 

a barbárie e introduzindo a civilização” (LANNA, 2002).  

Entretanto, a eleição de Campinas, às margens do Córrego Botafogo, con-

trariou alguns representantes da comissão eleita para escolher entre quatro sítios55 a 

melhor localização, uma vez que o sítio se localizava fora do traçado da ferrovia. Para 

uns, o local ideal seria “às margens da via férrea, onde se pudesse construir com mais 

facilidade e sem grandes dispêndios uma cidade moderna, sem o desvio do traçado 

primitivo” (MANSO, 2001:69). Questão que aos olhos de Armando de Godói, enge-

nheiro urbanista, solicitado por Pedro Ludovico Teixeira para esclarecer a situação, 

esse entrave poderia ser facilmente resolvido. Segundo seu relatório, 
 
[...] uma das circunstâncias que mais deveriam ter influído no espírito dos 
ilustres membros da comissão que optou por Campinas, foi a de se encontrar 
a pequena distância da linha férrea que penetra no Estado, distância que 
pode ser vencida em pouco mais de uma hora, desde que se ligue aquela 
cidade à estação mais vizinha, que é Bonfim, por uma rodovia apresentando 
regulares condições técnicas. Julgo não haver necessidade de se recorrer à 
ligação ferroviária, pois penso que os modernos ônibus e caminhões automo-
tores satisfarão a todas as necessidades de comunicação sem que seja ne-
cessário apelar-se para aquela solução, hoje sobremodo onerosa. Mas para 
o futuro poder-se-á recorrer à estrada de ferro. (Relatório de Armando de Go-
dói, IBGE, 1954, grifo do autor) 
 

                                            
55 Segundo Manso (2001:67), inicialmente foram sugeridas três localidades para estudos: Bonfim, Uba-
tan e Campinas, posteriormente a cidade de Pires do Rio foi incluída. Pires do Rio já contava com os 
trilhos na cidade, desde 1922. Ubatan, que depois receberia o nome de Egerineu Teixeira, também 
contava com os trilhos desde 1923. Bonfim, atual Silvânia, estava no projeto de extensão da linha 
férrea, que chegou em 1930.  
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Por fim, o parecer de Godói somado às soluções dadas pela comissão fo-

ram suficientes para a declaração do Decreto n.3.359 de 18 de maio de 1933, que 

estabeleceu o local para onde seria transferida a sede do governo, próximo à Campi-

nas, entre os córregos “Bota fogo” e “Capim Puba”. No dia 6 de julho de 1933, Attílio 

Corrêa Lima, com o Decreto n°3.547, foi encarregado de projetar a nova capital do 

Estado de Goiás, já prevendo futuramente a localização da estrada de ferro. 

Attílio Corrêa Lima propôs para Goiânia um traçado (figura 3) obedecendo 

à configuração do terreno, à necessidade do tráfego, ao zoneamento e ao loteamento. 

Dividiu a cidade em cinco setores, conectando-os através de avenidas principais que 

seguiriam o declive natural, em contraponto às ruas paralelas que seguiam natural-

mente as curvas de nível. O Centro Administrativo ao redor da Praça Cívica seria 

implantado no ponto mais alto da cidade, seguido do Setor Comercial, concebido 

como uma área mais central da cidade, com construções mais densas e traçado orto-

gonal. A Zona Residencial se desenvolveria no entorno do centro comercial e dividiria 

em duas secções: urbana (A) e suburbana (B). O Setor Sul abrigaria parte da zona 

residencial e a Catedral, enquanto os Setores Oeste e Leste foram apenas esboçados. 

E por último o Setor Norte, a Zona Industrial, situado abaixo da Avenida Paranaíba no 

extremo norte, junto à futura estação ferroviária, na parte mais baixa da cidade, pos-

sibilitando o crescimento do setor ao longo do eixo dos trens. Para Attílio, 
 
[...] esta localização justifica-se pela necessidade que tem a indústria 
de ocupar grandes áreas e pela situação geográfica mais conveniente, 
pois fica na região onde futuramente, com a construção da estrada de 
ferro, esta terá maior facilidade em estabelecer sua estação de triagem, 
desvios e onde o acesso é natural. (IBGE, 1954:50). 
 

Ainda, Attílio antecipou em projeto o prolongamento do Setor Industrial, 

caso tal atividade ferroviária se confirmasse na cidade, “não seria difícil localizá-la ao 

longo da linha da estrada de ferro, passando então a atual área industrial a ser so-

mente uma zona das pequenas indústrias” (IBGE, 1954:103). O plano urbanístico da 

cidade seria resguardado por um cinturão verde, uma grande mata nos limites do cór-

rego Campim-Puba que percorria todo o lado oeste do plano, denominado park-way, 

até atingir a mata situada no Aeródromo no ponto de confluência com o córrego Bo-

tafogo, que teria suas águas preservadas para o abastecimento da futura cidade. Esse 

mesmo perímetro entre o Aeródromo e o Parque Botafogo passando pela Zona Indus-

trial seria destinado para à zona residencial operária. Todo o território que estivesse 
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fora das zonas constituídas no plano seria denominado Zona Rural, destinada à cul-

tura do solo, àpequena agricultura e às indústrias nocivas (IBGE, 1954:103).  

Somados o cinturão verdes, os córregos, o Setor Industrial e especifica-

mente os futuros trilhos da estrada de ferro seriam os limites do tecido urbano da 

cidade e resguardariam o plano definido por Attílio. Logo, a futura ferrovia marcaria o 

fim da cidade, impondo uma barreira física construída, impedindo a expansão para 

além do perímetro de ocupação inicialmente planejado. 

 

 
Figura 3: Planta Geral de Goiânia, proposta apresentada por Attílio Corrêa Lima, em 1933. FONTE: 
SEPLANH (2016). Org.: Simone Buiate Brandão (2016). 
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Cabe ressaltar que Attílio, ao apresentar os meios de comunicação exis-

tentes entre o distrito federal - Rio de Janeiro -, e a nova capital de Goiaz, esboçou o 

trajeto da ferrovia, que sairia da cidade de Anápolis retornando à Goiânia (figura 4). 

Entretanto, o eixo da ferrovia no tecido urbano não foi delimitado, tampouco as áreas 

a serem ocupadas, Attílio se ateve apenas em indicar o Setor Industrial. 

 

 
Figura 4: Meio de comunicação existentes entre o então distrito federal, apresentado por Attílio Cor-
rêa Lima, no Plano Diretor da cidade de Goiânia (1933). Fonte: IBGE (1954). Org.: Simone Buiate 
Brandão (2016). 

 

Além da previsão de instalação do sistema ferroviário na capital, Attílio, 

também propôs um Aeródromo, adaptado às condições do terreno, com duas pistas 

que se cruzavam no sentido norte-sul e leste-oeste. Assim, as necessidades do avião 

seriam atendidas, situação que se concretizou com êxito, sendo as pistas considera-

das, nos primeiros anos de implantação, como o melhor campo de aviação do estado, 

o que proporcionou pousos semanais em Goiânia (MANSO, 2001:113). 

A nova capital, então, saiu do papel, prevista para uma população de 50 

mil habitantes, por meio das mãos dos irmãos Coimbra Bueno, que assumiram a di-
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reção geral das obras de Goiânia. No geral, segundo Manso (2001), as obras segui-

ram os aspectos gerais do plano de urbanização elaborado por Attílio, com algumas 

alterações, fruto da intenção do pensamento de Armando Augusto de Godói56, con-

sultor técnico contratado pela empresa Coimbra Bueno, que detalhou a planta do Se-

tor Sul (figura 5), apresentando um novo projeto de vias, áreas entre quadras, áreas 

de serviços e cul de sac, além de outras novas soluções para os setores Norte (figura 

6), Oeste (figura 7) e Central (figura 8).  

 
Figura 5: Detalhamento do Setor Sul, pro-
posto por Armando de Godoí (1937). Fonte: 
MANSO (2001). Org.: Simone Buiate Bran-
dão (2016). 

 

 
Figura 6: Detalhamento do Setor Norte, proposto 
por Armando de Godoí (1937). Fonte: MANSO 
(2001). Org.: Simone Buiate Brandão (2016). 
. 

Especificamente, no detalhamento para o Setor Norte, Armando Augusto 

de Godói delimitou as áreas destinadas às indústrias, à estrada de ferro, assim como 

à oficina e ao quartel do exército. Isso antecipou o próprio plano sendo implantado, 

provisoriamente, em 1934, na Rua 67 - atual Av. Independência -, local anos depois 

destinado a compor as instalações da Estrada de Ferro Goyaz. 

 

                                            
56 Segundo Manso (2001:186), Augusto Armando de Godói foi convidado como Consultor Técnico por 
parte da empresa dos engenheiros Coimbra Bueno e Cia. Ltda a partir de 1936, com o objetivo de 
atribuir diretrizes para as adaptações e modificações a serem realizadas no anteprojeto do Plano de 
Urbanização de Goiânia, elaborado por Attílio Corrêa Lima.  
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Figura 7: Intenções do Setor Oeste, proposto por 
Armando de Godói (1937). Fonte: IBGE (1954). 
Org.: Simone Buiate Brandão (2016 

 

 

 
Figura 8: Detalhamento do Setor Central, pro-
posto por Armando de Godoí (1937). Fonte: 
MANSO (2001). Org.: Simone Buiate Brandão 
(2016). 

 

Em 1938, foi aprovado, pelo prefeito da cidade, Venerando de Freitas Bor-

ges, o primeiro Plano de Urbanização de Goiânia (figura 9), com o Decreto-lei nº90-A, 

apresentado pela empresa Coimbra Bueno57, com contribuições de Armando de Go-

dói. Nesse plano aparecem novas delimitações para as áreas de indústrias leves e 

pesadas, localizadas no extremo norte. Adjacentes a essas áreas, foram estabeleci-

das subzonas residenciais operárias (figura 10), que, nas palavras de Coimbra Bueno 

necessitavam residir próximos de suas fábricas, poupando-lhes despesas de tempo e 

transporte, mas também não deveriam residir nas vizinhanças inconfortáveis e insa-

lubres das fábricas pesadas (ALVARES, 1942, P:18;31). Cabe ressaltar que as plan-

tas anteriormente apresentadas por Attílio haviam sido aprovadas pelo Interventor Pe-

dro Ludovico Teixeira.  

                                            
57 Segundo Mota (2004:27), além da apresentação do Plano de Urbanização de Goiânia, a empresa 
Coimbra Bueno, conseguiu aprovar o primeiro loteamento privado na cidade, o Setor Coimbra, prática 
até então proibida por parte da administração pública. Essa ação resultou no desentendimento entre 
os Coimbra Bueno e o Interventor Pedro Ludovico Teixeira, que visava preservar o plano urbanístico.  
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Figura 9: Plano definitivo do núcleo inicial de 
Goiânia, após contribuições de Armando de 
Godoi, apresentando pela firma Coimbra Bu-
eno & Cia Ltda, em 1938. Fonte: MANSO 
(2001). Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

 
Figura 10: Delimitação definida pela firma Coimbra 
Bueno & Cia Ltda, em 1938. Fonte: MANSO (2001), 
BEATRIZ (1983) e IBGE (1954). Org. Simone Buiate 
Brandão (2016). 

 

Durante esse período inicial do processo de desenvolvimento de Goiânia 

até 1947, somente o Governo do Estado projetava, implantava e negociava loteamen-

tos na cidade, por meio de vendas ou doações (MOTA, 2004). Entretanto, esse domí-

nio não impediu que ocupações irregulares surgissem logo nas primeiras décadas, 

resultado da ineficiência do planejamento e o aumento significativo da população58. 

Grande parte dos operários vieram para a construção da cidade logo nos primeiros 

anos (quadro 5), além dos funcionários públicos oriundos da Cidade de Goiás. As 

áreas residenciais foram delimitadas por Attílio, que ainda especificou cada região por 

grupos distintos de classes sociais, mas não previu as consequências dessa intenção, 

que resultou num processo contínuo de segregação socioespacial na cidade.  O efeito 

                                            
58 Segundo Mota (2004), assim que se espalhou a notícia de que em Goiás construía-se uma cidade, 
durantes meses seguidos chegaram a Goiânia levas e levas de trabalhadores com experiência ou não, 
oriundos de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Maranhã, uns a pé, outros de trem até Leopoldo de 
Bulhões. Esse contingente aumentou ainda mais na década de 1950, com a chegada efetiva dos trilhos 
na cidade e a construção de Brasília (1960). Bernardes (2009), o número de trabalhadores que chega-
vam só aumentava a cada dia, o estado, então, passa a construir alojamentos à margem direita do 
Córrego Botafogo, além do próprio limite da cidade, área destinada anteriormente para chácaras. São 
as primeiras ocupações que deram origem à Vila Nova, e posteriormente ao Setor Leste. 
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foi a elevação dos valores dos imóveis próximos ao centro, onde residências operárias 

passaram a ser ocupadas pela classe média. Isso gerou um aumento no número de 

acampamentos de obras que se transformaram em moradias permanentes, em sua 

maioria concentrados ás margens do córrego Botafogo, ocupando grandes porções 

de terras públicas.  

 
Quadro 5: Crescimento da população em Goiânia de 1940 a 1980. 

Décadas 1940 1950 1960 1970 1980 
População 48.166 53.389 389.784 920.840 1.090.737 

Fonte: IBGE (2010). 

 
O cenário se transformou com a ascensão de Jerônimo Coimbra Bueno59 

eleito Governador em Goiás, que aprovou, em 1947, a Planta Geral de Urbanização60 

de Goiânia e o Código de Edificações da Cidade, com o Decreto Municipal n°574 de 

12 de maio. Legislação que impôs novas regras ao parcelamento do solo, liberando 

as terras particulares para serem loteadas com a obrigação de instalação de infraes-

trutura61 e a regularização de áreas irregulares, incluindo, oficialmente, os Setores 

Leste e Oeste, além de esboçar os limites dos terrenos da Estrada de Ferro, o eixo 

dos trilhos e o Setor Norte (figura 11). A mudança na legislação não surtiu efeito ime-

diato, entretanto, abriu margens para futuras alterações legislativas que, posterior-

mente, incidiram diretamente na expansão do tecido urbano com a aprovação de no-

vos loteamentos. 

 

                                            
59 Segundo Mota (2004:39-40) vale ressaltar que Jerônimo Coimbra Bueno foi um dos profissionais 
envolvidos na construção da cidade, ele era, junto com seu irmão, Abelardo Coimbra Bueno, um dos 
maiores proprietários de terras da área urbana de Goiânia, sua ascensão indicava os interesses dos 
proprietários de terras visando aos negócios imobiliários.  
60 Segundo Mota (2004) foram incluídos o Setor Oeste (previsto no plano aprovado em 1938) e a regu-
larização dos Setores Leste (Vila Nova e Vila Nova); As Vilas já se configuravam como áreas de ocu-
pação irregular, “núcleos espontâneos” que se expandiram além dos acampamentos de obras. 
61 Segundo Daher (2003) o fato de os proprietários serem obrigados a custear a implantação das ben-
feitorias urbanas freou a formação de loteamentos particulares o que levou a edição da mesma lei de 
n°574 em 1947. 
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Figura 11: Plano Geral de Urbanização de Goiânia de 1947. Fonte: SEPLANH (2016). Org. Si-
mone Buiate Brandão (2016). 

 

A Estrada de Ferro Goiás, durante esse período inicial de ocupação, por 

sua vez, aos poucos foi tomando forma, alterando caminhos e provocando disputas 

políticas com outros municípios. A criação da cidade de Goiânia implicou, sobretudo 

na alteração do Plano Geral de Viação - PGNV, aprovado em 1934. O PGNV previa a 

extensão da linha partindo de Anápolis para Registro do Araguaia, estabelecendo 

desse modo o tronco chamado TP-4. Com a construção de Goiânia, o Departamento 

Nacional de Estradas de Ferro – DNEF - sugeriu a modificação do TP-4 como solução 

imperativa, pois a principal cidade do Estado não poderia ficar sem meios de trans-

porte fácil. Diante disto, Goiás passaria a ser cortado por dois troncos ortogonais, am-

bos partindo de Leopoldo de Bulhões, sendo um paralelo servindo a cidade de Goiânia 

até Registro no Tocantins e um meridiano sentido São José do Tocantins (BRASIL, 

1945). Segundo Suplemento da Revista Ferroviário (1945) o primeiro tronco, TP-4, 

saindo de Leopoldo de Bulhões até Registro do Araguaia, teria a finalidade essencial-

mente político-administrativa, enquanto o segundo, TM, saindo de Leopoldo de Bu-

lhões até São José do Tocantins, seria absolutamente econômico, visto que o trecho 

passaria pelas mais ricas jazidas de níquel do Brasil.  
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As consequências da aprovação do PGNV não foram imediatas na nova 

capital, que nos primeiros anos concentrou os esforços na implantação do plano ur-

banístico, na infraestrutura, na edificação dos primeiros prédios administrativos, nos 

obstáculos em relação à escassez de materiais, de mão-de-obra qualificada e mora-

dias. E, somado a essas dificuldades, existia um antagonismo de interesses econômi-

cos e políticos locais e regionais, que se organizaram contra a ligação ferroviária de 

Goiânia, o que retardou a construção da linha. Segundo Oliveira (2011), eram cons-

tantes as denúncias sobre alterações no percurso da ferrovia, que privilegiavam a 

nova capital em detrimento da antiga. Era sabido que as pontas de linha floresciam e 

prosperavam enquanto os trilhos ali ficavam estacionados o que causava grande des-

conforto em vários outros núcleos urbanos parte do PGNV. Por isso, grupos políticos 

da cidade de Goiás e comerciantes de Anápolis exigiram o prolongamento até a antiga 

capital, seguindo o projeto original, pois temiam que Pedro Ludovico Teixeira torcesse 

os trilhos para Campinas deixando Anápolis62 de lado (O SOCIAL, 1934). 

Enquanto os boatos corriam, em Goiânia a Estrada de Ferro sofria de “pa-

ralisia”, situação que preocupava os goianienses, que expressavam seus anseios nos 

jornais locais, 
“Precisamos, é certo, de uma ferrovia que nos venha, beneficiar; de 
uma ferrovia que traga a mercadoria mais barata; de uma ferrovia efe-
tivamente econômica, isto é, que redunde em benefício da economia 
pública e particular. Pouco importa que o seu custo fique mais elevado. 
Lembremos, contudo que as despesas de construção só se fazem uma 
vez, e que o transporte de cargas e de passageiros continuará en-
quanto existir a Estrada.” (O POPULAR, 1939) 
 

As discussões acerca do prolongamento esbarravam nas condições técni-

cas e econômicas, em relação ao ponto de partida da extensão dos trilhos. Para uns 

a ferrovia deveria retornar de Anápolis passando por Nerópolis até Goiânia, seguindo 

as intenções de Attílio no Plano Diretor, enquanto outros propunham partir de Leo-

poldo de Bulhões, seguindo a proposta apresentada no Plano Geral Nacional de Via-

ção, de 1934. As discussões se prolongaram até 1939, quando a Comissão Técnica 

de Economia e Finanças do Estado de Goiás63 apresentou um ofício com parecer de 

viabilidade para o Inspetor Federal de Estradas de Ferro do Ministério da Viação, onde 

                                            
62 Segundo o PGNV a E.F.G. chegou em Anápolis em 1935, contrariando os boatos; 
63 Segundo o Jornal O POPULAR (1939), o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Estado era 
composto pelos Drs. João D’Abreu, Zoroastro Artiaga, Paulo de Souza, João Jacinto de Almeida e 
Albatento de Godoi.  
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apontava a extensão a partir de Leopoldo de Bulhões mais favorável ao sentido natu-

ral da ferrovia.  

O relatório resultou nas primeiras doações de lotes de terras em Goiânia à 

Estrada de Ferro Goiaz, com o Decreto-lei n.3.619 de 194064, onde três lotes localiza-

dos na Rua 70 com a Av. Paranaíba abrigariam o primeiro edifício a serviço da ferro-

via, que anos mais tarde foi destinado à residência do diretor da linha. Contudo, os 

limites destinados ao eixo da ferrovia e faixa de terra destinado à construção da esta-

ção, armazéns, desvios, triângulos de reversão, depósitos e demais dependências da 

Estrada de Ferro de Goiás foram doados em 1947, após aprovação do Plano Geral 

de Urbanização (figura 12), com a Lei n.965. Na figura 12 é possível ver o eixo da linha 

e as áreas destinadas à E.F.G., além do primeiro parcelamento entre a Rua 44 e Ave-

nida Contorno, destinado aos operários, que viria a consolidar futuramente o Setor 

Norte Ferroviário II. 

 

 
Figura 12: Detalhe do Setor Norte no Plano Geral de Urbanização de Goiânia (1947). Fonte: SE-
PLANH (2016). Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

                                            
64 Um ano depois, segundo O POPULAR (1941), o primeiro serviço da Estrada de Ferro Goiás inaugu-
rado em Goiânia foi o sistema telegráfico entre a capital e Leopoldo de Bulhões.  
65 Lei n°9 de 08 de outubro de 1947. 
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Entretanto, a morosidade das ações em relação à Estrada de Ferro Goiás 

era motivo de angústia por parte da população, que questionava os fatos expondo o 

descontentamento nos jornais regionais,  
 
[...] a nossa E. de Ferro de Bulhões para Goiânia é que não progrediu. 
[...] Vae para cinco anos que teve início o prolongamento. Urge que os 
poderes superiores da administração do Ministério chamem à fala 
aqueles que sejam os responsáveis pela morosidade dos serviços de 
acesso a Goiânia, de vez que não devemos concordar com um injusti-
ficável retardamento dessa obra tão importante, de que depende o fu-
turo de Goiaz. [...] A estação de Goiânia já deveria estar sendo cons-
truída desde muito. [...] acontece que os créditos concedidos não são 
utilizados, e voltam ao Tesouro os respectivos saldos, por que as Em-
prêsas construtoras não estão executando as tarefas dentro dos pra-
zos. (O POPULAR, 1945 grifo do autor). 
 
[...] 07 de dezembro de 1935, marca o dia da inauguração de Anápolis, 
última inauguração daquela estrada, como se sabe, a única federal que 
dá lucro para a União. Parece que ela empacou ou refugou com medo 
de índio ou de onça. [...] Goiânia, pode quase ouvir o silvo das locomo-
tivas e elas não chegam até cá, quando já deviam estar por aqui pas-
sando, em demanda da velha Capital e do Araguaia, a lançar fagulhas, 
a derramar progresso. A E.F.G. empacou. Refugou com medo de índio. 
Como medo de onça. É preciso que a façamos andar. (O ARAGUA-
TINS, 1946, grifo do autor). 
 
Não há qualquer outro fator, depois da energia elétrica, de que de-
penda tão diretamente a prosperidade de Goiânia como nossa ligação 
ferroviária. Em todos os tempos, a população goianiense se empenhou 
nesse problema, procurando, por todos os meios, que o poder público 
o resolvesse com presteza, dada sua particular importância para a so-
lução dos demais problemas que nos afligem. Nos últimos tempos, o 
prolongamento da “Goiaz” até esta capital tem merecido a atenção dos 
responsáveis pelo assunto, de maneira a alimentar a esperança de que 
Goiânia, ouvirá, realmente, o apito promissor das locomotivas. (O PO-
PULAR, 1948, grifo do autor). 
 

Fato era que a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contribuiu com o pro-

cesso de deterioração do sistema ferroviário brasileiro, “faltavam trilhos, aros, eixos, 

molas e até metais de consumo permanente nas oficinas, sem contar o restrito acesso 

à gasolina, óleo e até lenha, a solução foi investir na formação de parques de fabrica-

ção ferroviários, resultando em mais custos” (PAULA, 2000:129). Em síntese, faltavam 

investimentos e ainda havia o fortalecimento da ideologia do rodoviarismo. Após a 

criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, em 1937, vá-

rios quilômetros de rodovias foram construídos paralelamente aos traçados ferroviá-

rios (PAULA, 2000:127), na contramão do plano de integração intermodal, acirrando 

a competição entre os meios de transporte existente.  

O período pós-guerra intensificou a situação de precariedade e demora dos 

serviços, somados à crise inflacionária que o país enfrentava. A tentativa de resposta 
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veio em 1947, com o lançamento do Plano Salte, pelo governo de Eurico Gaspar Dutra 

(1946-1951), com o objetivo de planejar e estimular o desenvolvimento dos setores 

da Saúde, Alimentação, Transporte66 e Energia (MAGALHÃES, 2011:125).  Um plano 

audacioso em parceria com os norte-americanos, mas que não foi inteiramente apli-

cado (SKIDMORE, 2007:99). Nesse plano foram destinados orçamentos para cons-

trução e conclusão de ferrovias apresentadas no Plano Geral de Viação, inicialmente 

aprovado em 1934 e revisado em 1946.  

Apesar do fracasso do Plano Salte, os desdobramentos da iniciativa favo-

receram a E.F.G., que recebeu verba67 para conclusão do trecho Leopoldo de Bu-

lhões-Goiânia, iniciado em 1941, a extensão até Campinas, a curto prazo, e o prolon-

gamento até Registro do Araguaia, a longo prazo. Para tal, o Departamento Nacional 

de Estradas de Ferro – DNEF68, representado pela figura do engenheiro Antônio Nu-

nes Galvão em Goiânia, chefe da seção de obras, constituiu a Comissão de Estudos 

e Construção nº7 – CC-7, em 1949, por meio da portaria n.49. A CC-7 foi imediata-

mente instalada em Goiânia e chefiada pelo engenheiro civil Cyridião Ferreira da Silva 

(FREITAS, 2006:27-29) para a realização das referidas tarefas69.  

Coube ao DNEF a elaboração dos projetos e posteriormente, a concessão 

para realização das obras, fato esse que se cumpriu e resultou na chegada da tão 

sonhada linha férrea em Goiânia, no início de 1950. Entretanto, apesar do empenho 

dos trabalhadores, engenheiros e políticos, além do clamor da população, os trilhos 

chegaram com heranças negativas de décadas passadas. A E.F.G. atuava em total 

desequilíbrio financeiro, com deficiências técnicas, locomotivas desgastadas, número 

de vagões insuficiente, salários atrasados, trilhos a trocar, enfim, muitos outros pro-

blemas.  

 

                                            
66 Ver Projeto de Lei 126/1949 CF, Lei Ordinária 749/1949 e Dossiê -  Projeto nº1467 de 1951; 
67 Segundo Relatórios dispostos no Projeto de Lei 688/1950, durante o período de elaboração do projeto 
e aprovação das licitações foram aprovados vários orçamentos por meio das seguintes Leis: nº 8.597 
de 08.01.1946; Lei nº749 de 27.07.1949 soma de Cr$ 18.500.000,00; Lei nº 961 de 08.07.1950 soma 
de Cr$30.000.000,00; Lei nº1.277 de 14.12.1950 soma de Cr$50.000.000,00 (Projeto de Lei 688/1950); 
Projeto nº375 de 1950 soma de Cr$30.000.000,00; desdobramentos da Lei nº1.102 de 18.05.1950 
soma de Cr$100.000.000,00 referente ao Plano Salte; 
68 Criado em 1941 com o Decreto-lei n.3.163. 
69 Segundo Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (2006:26-42) a CC-7 foi criada por meio da Por-
taria n.49 de 23.05.1949, do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, publicado 
no Boletim Pessoal n.293, de 1º de junho de 1949, seu pai, Eng. Cyridião Ferreira da Silva foi nomeado 
por Decreto Presidencial dia 27.08.1948 por meio da Portaria n.54 de 24.05.1949. Tais documentos 
originais fazem parte do acervo pessoal da autora, que concedeu entrevista dia 10 dezembro de 2016. 
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2. CAPÍTULO II - A realidade: os trilhos da modernidade 
2.1. Goiânia no caminho dos trilhos 

 

O início da década de 1950 gerou mudanças significativas em Goiânia. Em 

poucos anos, vários acontecimentos somados resultaram em transformações no te-

cido urbano e na sociedade. A construção da nova capital federal, Brasília, o aumento 

populacional, o déficit habitacional, as alterações legislativas em relação ao parcela-

mento urbano entre outros, foram fatores que culminaram em profundas transforma-

ções na capital, incluindo a chegada tardia da Estrada de Ferro Goiás.  

Após nove longos anos de espera foi noticiado no jornal Folha de Goiaz dia 

13 de maio de 195070, que já era possível avistar os trilhos da E.F.G. a poucos quilô-

metros do bairro operário em Goiânia, a Vila Nova. A ansiedade e o entusiasmo mar-

caram os dias que antecederam a chegada definitiva dos trilhos, conforme noticiado 

pelo mesmo jornal, onde era possível verificar,  
 
[...] o entusiasmo daqueles homens que contam as horas para chegar 
a Goiânia. Um novo vigor, este vigor próprio das grandes arrancadas 
finais, contagia os operários que redobram suas tarefas, sacrificam 
suas horas de descanso, e se empenham na conquista dos últimos 
quilômetros que os separam de seu triunfo. (FOLHA DE GOIAZ, 1950) 
 

Os olhares curiosos seguiam os trabalhos de assentamento e pareciam “ver-

dadeira romaria à ponta dos trilhos da E.F.G., que se encontrava a poucas centenas 

de metros”71 da capital. Segundo o Folha de Goiaz,  
 
Mais de cinco mil pessoas de toda camada social estiveram em visita 
aquele local, próximo à cerâmica do Cel. Cosme, afim de terem confir-
mação visual de que nesta semana estaremos ouvindo apitos de loco-
motivas no fim da avenida Goiaz. É digno de registro o fato de muitos 
daqueles que foram verificar as obras de assentamento de trilhos não 
tivessem tido, até aquele instante, contacto com uma via férrea. (FO-
LHA DE GOIAZ, 1950) 
 

O clima era de festa, a conquista era inédita e a chegada dos trilhos as 16 

horas do dia 17 de maio de 1950 na Vila Nova marcou os moradores da cidade, 
 
Imensa multidão de moradores daquele bairro operário desde as pri-
meiras horas da tarde se aglomerava as margens do leito da ferrovia, 
seguindo atenciosamente os trabalhos e muitos boquiabertos diante de 
seu primeiro contato com os trilhos de aço, o símbolo do progresso. [...] 

                                            
70 As áreas desapropriadas pelo Ministério da Viação e Obras Públicas foram declaradas de utilidade 
pública ainda em 1947, por meio do Decreto n. 23.493 de 12 de agosto; 
71 Romaria à ponta dos trilhos. Folha de Goiaz. Goiânia, ano XI, n.1471, 16 de maio de 1950, p.1; 
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foi simplesmente inédito, o entusiasmo que a todos dominou, quando 
entre a mais franca demonstração de camaradagem se abraçaram os 
operários de Goiânia e os vanguardeiros da primeira via férrea que 
atinge nossa capital. (FOLHA DE GOIAZ, 17.05.1950) 
 

No dia 19 de maio de 1950, às 11 horas, chegaram os últimos metros de 

trilhos da E.F.G., no local designado para a futura estação ferroviária, “a população 

local não pode esconder o seu contentamento por tão significativo feito”72. Enfim, o 

apelo por parte do interventor Pedro Ludovico Teixeira foi finalmente atendido pelo 

então Presidente Getúlio Vargas, “o esperado trecho ferroviário passou de sonho a 

realidade”73. “As 12:45 horas ouviu-se o apito da primeira locomotiva (figura 13) que 

se aproximava rebocando quatro gôndolas repletas de operários e curiosos [...] a com-

posição parou e o governador Jerônimo Coimbra Bueno saltou da cabine da máquina, 

juntamente com pessoas de sua comitiva oficial”74 seguiram para o palanque improvi-

sado e sucederam-se oradores (FREITAS, 2006). “Verdadeira ovação popular entre-

cortada pelo estourar dos foguetes, demonstrava a satisfação dos presentes pelo sig-

nificado da realização”75, que seguiram ao longo do dia festivo com direito a banda de 

música, cerveja, refrigerantes, carne assada em buracos cavados no chão, à moda 

gaúcha, com o tempero adicional da poeira levantada, patrocinado pela Rádio Brasil 

Central, Rádio Clube de Goiânia e Federação do Comércio (FREITAS, 2006:30).  

O importante empreendimento foi realizado pela Companhia Serviços de 

Engenharia - Servienge e a Companhia Construtora Rezende Costa, sob o comando 

do Engenheiro Antônio Nunes Galvão, chefe do Departamento Nacional de Estrada 

de Ferro e o engenheiro responsável Cyridião Ferreira da Silva (FREITAS, 2006). As 

obras, do trecho, iniciadas em 1941, segundo Projeto de Lei 688 de 195076, sofreram 

com escassez de material, baixos recursos orçamentários77, alteração de valores, au-

mento de salários e, principalmente diversos transtornos na execução que resultaram 

                                            
72 Hoje às 11 horas os trilhos em Goiânia. Folha de Goiaz. Goiânia, ano XI, n.1474, de 19 de maio de 
1950. 
73 Chegou a esta capital a primeira Máquina da Estrada de Ferro “Goiaz”. O Popular. Goiânia, ano XIII, 
n. 1.111, 21 de maio de 1950, p.1. 
74 Chegou em Goiânia a primeira locomotiva. Folha de Goiaz. Goiânia, ano XI, n.1475, 20 de maio de 
1950, p.1. 
75 Idem. 
76 Projeto de Lei 688/1950, posteriormente convertido em Lei Ordinário 1227/1950. 
77 Segundo Relatórios presentes no Projeto de Lei n. 688/1950: durante o período de construção foram 
aprovados ajustes no orçamento por meio das Leis: n. 1.102 de 18 de maio de 1950; n. 749 de 27 de 
julho de 1949; n. 961,08 de julho de 1950; além de outras aprovadas que cediam créditos, como Lei n. 
1.277, 14 de dezembro de 1950; e Decreto-Lei n. 8.597, de 08 de janeiro de 1946; 
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no atraso. Alguns pontos do trecho Leopoldo de Bulhões-Goiânia chegaram a ser re-

construídos completamente, em virtude dos danos causados por longos períodos pa-

ralisados, fortes chuvas e pela readequação dos projetos com a realização de grandes 

cortes, aterros e viadutos (figura 14 a 16)78.  

 

 
Figura 13: Uma das composições da primeira máquina da Estrada de Ferro de Goiás. Fonte: O 
Popular (1950).  
 

 
Figura 14: Corte no trecho Le-
opoldo de Bulhões - Goiânia. 
Fonte: Arquivo Público Araguari 
– MG (2016). 

 

 
Figura 15: Vista do trecho de Leopoldo de Bulhões – Goiânia, 
grande dispêndio de energia para pôr em boas condições as 
longas extensões trecho. Fonte: Relatórios de Realizações na 
Estrada de Ferro Goiás na gestão Major Mauro Borges Teixeira 
1953/1954. 

 

                                            
78 Relatórios presente no Projeto de Lei 688/1950. 
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Figura 16: Engenheiro Cyridião Ferreira da Silva vistoriando a construção de uma das pontes entre 
o trecho Bulhões-Goiânia. Fonte: FREITAS (2006). 

 

Apesar dos transtornos, os trabalhos prosseguiram até a esplanada onde seria 

“construída uma estação especial, de acordo com o desenvolvimento econômico”79 

do Estado, “considerando a sua qualidade de entroncamento da grande linha”80 que 

seguiria para Registro do Araguaia”81, orçada em 6 milhões de cruzeiros. A chegada 

dos trilhos, em maio, não coincidiu com o momento de pleno funcionamento do trecho, 

prometido para setembro de 1950, nem com o término da esperada estação, previsto 

para dezembro do mesmo ano.  As promessas não cumpridas resultaram em protesto 

publicado pelo jornalista Zoroastro Artiaga, em 31 de dezembro de 1950,  
 
[...] venho, de novo, protestar contra a falta de palavra dos homens que 
dirigem a E.F.de Goiaz, porque não se deu a inauguração da estação 

                                            
79 Projeto de Lei 688/1950. Relatório do Diretor Geral da E.F.G.– Arthur Pereira de Castilho. 
80 Idem.  
81 Idem.  
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local, no dia 28 deste mês. O que está acontecendo entre nós e Ara-
guari, é um caso doloroso de usucapião. Aquela gente depois de trinta 
anos adquiriu o direito de uso e abuso do povo goiano. [...] não haverá 
inauguração da estação de Goiânia? Quem tem dirigido esta Estrada 
de Ferro não tem sido aqueles homens escalados para a honrosa fun-
ção: tem sido a política do município aferrada ao princípio de que, se 
se transferir a diretoria cooperativa, oficinas e instalações o seu comér-
cio e sua vida econômica irão ao fracasso.  (O POPULAR, 1950). 
 

No discurso fica evidente que os embates com Minas Gerais continuavam 

intensos. Com a sede da Estrada de Ferro Goiás em Araguari, as decisões aos olhos 

dos goianos, pareciam sempre contrárias aos objetivos do Estado de Goiás, enquanto 

que aos olhos dos mineiros, as cidades do Triângulo perdiam, gradativamente, o mo-

nopólio econômico. Mas, apesar dos atrasos, em setembro de 195082 foi realizada a 

primeira viagem de carro de passageiros, em caráter experimental, entre Araguari e 

Goiânia, sob o comando do Diretor Antônio Carlos Zamith e do Engenheiro Artur Cas-

tilho, do DNEF (PEIXOTO, 2012:115). Em janeiro de 195183, o trecho foi, finalmente, 

entregue ao tráfego. O traçado atingiu várias porções de terras que foram indenizadas, 

incluindo o quartel general84, que passou a sediar a administração da E.F.G. local. 

Somados foram entregues alguns armazéns, o pátio de manobras e a estação em 

construção, conforme foto aérea de 1951 (Figura 17 e 18), onde é possível verificar 

as edificações e o trecho concluído da linha. Ainda, foram entregues as Estações 

Santa Marta (1950)85, localizada próximo à Colônia Santa Marta (1943) e Engenheiro 

Nunes Galvão (1950)86. 

                                            
82 Segundo Jornal A Noite (1950) a previsão para atingir Goiânia era em setembro de 1950, com previ-
são de chegada do trem dia 07 de setembro oriundo de Araguari, trazendo a diretoria e administração 
da E.F.G.  
83 Segundo Decreto n.29.168 de 18 de janeiro de 1951, o Ministério da Viação e Obras públicas con-
cedia crédito especial de CR$50.000.000,00 para pagamentos das medições finais e liquidação dos 
compromissos relativos à conclusão dos trabalhos da ligação ferroviária Leopoldo de Bulhões-Goiânia. 
84 Segundo Lei 1.997 de 1° de outubro de 1953 foi concedido crédito para indenização dos imóveis 
atingidos pela E.F.G. em Goiânia, incluindo Quartel General e dos Alojamentos, Hospital, Enfermaria, 
Almoxarifado, instalações esportivas e mais dependências da Polícia Militar de Goiás. 
85 Segundo o Portal Estações Ferroviárias, a Estação Ferroviária Santa Marta, foi inaugurada em 07 de 
setembro de 1950, próxima ao local onde foram construídas diversas casas, enfermarias e posto de 
saúde para abrigar e tratar os portadores de hanseníase abrigados na Colônia Santa Marta, fundada 
em 1943.  
86 Localizado no município de Senador Canedo; 
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Figura 17: Foto aérea de Goiânia de 1951, vista do centro Ferroviário. Fonte: Relatório de Realiza-
ções na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Ar-
quivo Público de Araguari, 2016. 
 

 
Figura 18: Foto aérea de Goiânia de 1951, vista do centro Ferroviário. Fonte: Relatório de Realiza-
ções na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Ar-
quivo Público de Araguari, 2016. Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 
 

O pleno funcionamento do trecho impulsionou a continuação dos trabalhos, 

ainda sob a supervisão do DNEF, representada pela CC-7. O engenheiro Cyridião 

Ferreira da Silva e seus auxiliares seguiram os estudos e levantamentos necessários 
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para o prolongamento da estrada de ferro, em direção à Registro do Araguaia. Se-

gundo Freitas (2006) os caminhos eram desbravados em um jipe Land Rover se-

guindo trilhas, abrindo picadas, em busca de melhores passagens rumo ao oeste, uti-

lizando os mais diversos recursos avançados disponíveis na época. Logo, teve início 

a implantação do trecho Goiânia-Campinas, previamente aprovado87 por meio do De-

creto 2.255 de 30 de janeiro de 1951, com emprego de concreto armado nos viadutos, 

em substituição às estruturas de ferro, além da utilização de bitola dupla visando ao 

uso do trecho para transporte de passageiros.  

Simultaneamente, a CC-7 supervisionava a construção da nova Estação 

Ferroviária, projetada por técnicos do DNEF e construída pela Servienge – Companhia 

Serviços de Engenharia, escolhida por meio de licitação pública (FREITAS, 2006:31). 

As mudanças na construção da Estação Ferroviária de Goiânia resultaram num edifí-

cio com caraterísticas monumentais em dois pavimentos com torre para relógio. Seu 

estilo art déco regia a composição, o escalonamento e a simetria com que os volumes 

eram distribuídos a partir de um eixo central, que se apresentava ao longo da torre do 

relógio (figuras 19 a 22). A edificação disposta mais a oeste do pátio de manobras, 

em frente ao entroncamento da Av. Independência - antiga Rua 67 - com a Av. Goiás, 

transformou-se no marco da cidade, sendo a Região Norte, a parte mais baixa. Tanto 

aqueles que chegavam como os que saíam da cidade, de trem, avistavam o centro 

cívico ao percorrer os olhos pelo grande boulevard da Av. Goiás.  

Tecnicamente, o edifício apresentava algumas caraterísticas únicas para a 

época, segundo Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (informação verbal)88, filha 

do engenheiro Cyridião Ferreira da Silva. Eram constantes as preocupações em rela-

ção à marquise da plataforma e aos vitrais da torre do relógio. Acreditava-se que os 

ventos fortes de agosto e setembro pudessem ruir a edificação, por isso, seu pai, re-

ceoso providenciou a análise do solo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 

Paulo. Isso possibilitou impedir qualquer trinca ou rachadura e ainda proporcionou o 

grande feito para Goiás, que recebeu o reconhecimento pela execução da marquise 

                                            
87 Além do decreto citado, foram aprovados os Decretos nº31.649 de 23 de outubro 1952, nº31.648 de 
23.10.1952, nº31.166 de 21 de setembro de 1952 que previam orçamentos para a construção do trecho 
Goiânia-Campinas. 
88 Entrevista concedida por Lena Castello Branco Ferreira de Freitas. [dezembro 2016] Entrevistador: 
Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2016. 1 arquivo .mp3 (112 min). A entrevista na íntegra encontra-se 
em mídia digital.  
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como o maior vão livre construído em todo o centro-oeste, até a construção de Brasí-

lia. Ainda, foram utilizadas, pela primeira vez em Goiânia, as admiradas pedras da 

cidade de Pirenópolis nas paredes externas da Estação. 

 

 
 
Figura 19: Plantas da Estação Ferroviária de Goiânia. Fonte: Iphan, 2015. Org. Simone Buiate 
Brandão (2016). 
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Figura 20: Vista do alto da Estação Ferroviária, ainda em construção, 1953. Fonte: SEG-PLAN, 
2016. 
 

 
Figura 21:  Estação Ferroviária de Goiânia em construção, sem data. Fonte: Correio da Manhã, 
1955. 
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Figura 22: Estação Ferroviária, 1961. Fonte: Diário do Oeste, 1961. SEPLANH, 2015. 

 

No interior da estação encontrava-se o mais expressivo elemento que, aos 

olhos de Lena Castello Branco (2006:31), foram o grande trunfo de seu pai, os dois 

painéis do Frei Italiano Nazareno Giuseppe Confaloni, intitulados Os Bandeirantes: 

antigos e modernos localizados no saguão central em homenagem à construção dos 

caminhos de ferro no Estado de Goiás, executados em 1953 (WILHELM, 2012). Se-

gundo Freitas (2006:32), seu pai encomendou a obra a Confaloni, que recebeu a en-

comenda e, 
 
“pintou os painéis e a estação se transformou num ponto turístico na 
época, mas acontece que existia uma dificuldade em pagar o Frei Con-
faloni, no orçamento da estrada de Ferro não se previa o pagamento 
de artista, meu pai [eng. Cyridião Ferreira] consultou os auxiliares dele 
e chegou à conclusão que pagariam o Frei Confaloni como pintor de 
parede. Ele recebeu na época 100 mil cruzeiros e então meu pai, co-
mentando em casa, que aquele valor poderia ser barrado pois era in-
compatível com o serviço prestado de pintor“. (Informação verbal)89 
 
 

Cabe ressaltar que apesar da importância de tal objeto na cidade e na his-

tória da ferrovia, não foi possível identificar a data de inauguração oficial das estações 

- Goiânia e Santa Marta-. Existe divergência e incerteza em relação às datas que ora 

sugerem a inauguração do trecho, ora da estação, ora o funcionamento da linha.  Al-

guns portais, - Estações Ferroviárias e Centro-Oeste Brasil -, afirmam ter sido em 

                                            
89 Entrevista concedida por Lena Castello Branco Ferreira de Freitas. [dezembro 2016] Entrevistador: 
Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2016. 1 arquivo .mp3 (112 min). A entrevista na íntegra encontra-se 
em mídia digital. 
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setembro de 1950, por outro lado a placa de identificação, disposta na Estação Ferro-

viária de Goiânia, informa ter sido em 11 de novembro de 1952. Ainda, por outro lado 

o periódico A Noite90, publicado no Rio de Janeiro, confirma a inauguração em 7 de 

setembro de 1950. Já o Correio da Manhã91 afirma ter sido em novembro de 1950, e 

que o ramal chegou a ser inaugurado duas vezes. As datas sugeridas nesses perió-

dicos foram confrontadas com exemplares do acervo do jornal local O Popular, mas 

nada consta a respeito. Entretanto, o Relatório apresentado ao Departamento Nacio-

nal de Estradas de Ferro, de autoria do Capitão Mauro Borges, de 1951, confirma o 

pleno funcionamento do trecho em janeiro de 1951. Para a Estação de Goiânia, espe-

cula-se que a inauguração ocorreu no final de 1953 ou início de 1954, sem grandes 

festividades, em conformidade com a execução dos painéis de Confaloni (1953) e os 

relatórios apresentados por Mauro Borges (fevereiro de 1954), para justificar a trans-

ferência da sede administrativa para Goiânia.  

A chegada tardia dos trilhos trouxe com ela a grave crise do transporte fer-

roviário brasileiro, crescente desde a década de 1930, uma vez que o país cada vez 

mais alinhava as políticas de transporte com o rodoviarismo. Situação que transfor-

mou o sonho em pesadelo, noticiado constantemente nos jornais de Goiás, Minas 

Gerais e na então capital federal, Rio de Janeiro, onde a E.F.G. era constantemente 

apontada como o “protótipo da ineficiência”92. Argumentos não faltavam, “os clientes 

viviam a reclamar dos vagões que nunca chegavam para o serviço”, “máquinas que 

se ocultavam nas oficinas ou se encontravam encostadas nos desvios das estações, 

material rodante que era quase imprestável em qualidade e quantidade, as safras de 

milho e arroz, que acumulavam nos armazéns de anos anteriores e apodreciam com 

o passar do tempo”93, enquanto havia fome no Rio de Janeiro e em São Paulo. De um 

modo geral faltavam vagões, dormentes, trilhos, moradias para o pessoal que viviam 

em ranchos de capim, funcionários e, principalmente, verba94. As dificuldades orça-

mentárias eram alarmantes, os funcionários recebiam com três meses de atraso, as 

                                            
90 O serviço ferroviário em Goiás. A Noite. Rio de Janeiro, ano XXXVIII, n.13.476, de 03 de maio de 
1950, p.6; 
91 Falta de material na Estrada de Ferro Goiás. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, ano I, n.17.694, de 
21 de novembro de 1950; 
92 Precária a Estrada de Ferro Goiás. O Jornal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ano XXXII, n.9547, 
14 de junho de 1951, p.3; 
93 Chegou a esta capital a primeira Máquina da Estrada de Ferro Goiaz. O Popular. Goiânia, ano. XIII, 
n.1.111, p.1; 
94 Precária a estrada de Ferro Goiás. O Jornal. Rio de Janeiro, ano XXXII, n.9547, 14 de junho de 
1951, p.3; 
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dispensas eram constantes, assim como a extinção dos programas salário-família e 

gratificações. O tráfego só aumentava, junto com os custos de manutenção, na con-

tramão do superávit que permanecia o mesmo, em consonância com o baixo valor do 

frete aplicado. O resultado não poderia ser outro senão um alto déficit que aumentava 

com o passar dos anos. 

A situação era aflitiva e refletia na administração da E.F.G., que entre 1948 

e 1951 nomeou e exonerou quatro diretores95 entres eles Eng. Álvaro da Cunha Melo 

(1948-1950), Eng. Venefredo Portela (1950 – 4 meses), Major Antônio Carlos Zamith 

(1950, poucos meses) e Eng. Jerônimo Augusto Curado Fleury (1950-1951). Por fim, 

foi nomeado o capitão Mauro Borges Teixeira96 para o cargo de diretor em 21 de fe-

vereiro de 1951, um pedido direto do Governador de Goiás, seu pai, Pedro Ludovico 

Teixeira, “a quem os cidadãos do estado de Goiás, depositaram suas esperanças, 

sendo goiano, esperava-se que Mauro Borges não concordaria com as bandalheiras 

e falhas com que a estrada era conduzida97.  
 
“[...] pedi que o meu pai falasse com o presidente [Getúlio Vargas]. Eu 
achava que eu tinha mais condições. Inclusive, dentro do Estado Maior, 
nós estudamos muito o problema de transporte. E isso pegava ferro-
vias e tudo mais. Isso faz parte do setor de logística e eu me sentia, 
não assim do ponto de vista técnica, mas do ponto de vista do uso do 
equipamento”. (CAMPOS JUNIOR, 1998:53). 
 
 

A nomeação do Capitão Mauro Borges, sem dúvidas, provocou mudanças 

significativas na situação da estrada. A ferrovia foi entregue ao novo diretor num es-

tado caótico, mas que aos olhos do militar, filho do governador do Estado de Goiás, 

recém-formado no Curso de Estado-Maior, era a oportunidade de exercer uma ativi-

dade civil que tivesse relação com os conhecimentos militares e logísticos que havia 

adquirido recentemente (BORGES, 2002). Mauro Borges Teixeira foi o primeiro goi-

ano na direção da E.F.G que sempre fora dos mineiros, foi “o homem certo para o 

lugar certo”98. Geriu a estrada de 1951 a 1954, aplicando todo conhecimento militar 

                                            
95 Prolongamento da Estrada de Ferro Goias. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, ano I, n. 17.557, 11 
de junho de 1950, p.10; Exonerado o Diretor da E.F.Goias. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, ano I, 
n. 17.600, 01 de agosto de 1950, p.2; Estudando o novo trecho da E.F. Goiás. Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, ano I, n.17.618, de 22 de agosto de 1950, p.15;  
96 Diretor da Estrada de Ferro Goiás. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, ano I, n. 17.769, 21 de feve-
reiro de 1951, p.4; 
97 ARTIAGA, Z. Estrada de Ferro Goiaz para Goiaz. O Popular. Goiânia, 24 de dezembro de 1950; 
98 Em referência ao texto de Tereza Cristina P. Favaro disponível na Revista UFG – Dossiê Ferrovias: 
Mauro Borges e a Estrada de Ferro Goiás: o homem certo para o lugar certo, 2011; 
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que moldou seu perfil administrador racional (FAVARO, 2011:222) e com grande ca-

pacidade de planejamento e execução. Enquanto diretor, o major adotou uma postura 

em defesa dos interesses da estrada, com intuito de sanar os problemas administra-

tivos e financeiros, reprimiu os constantes atos de corrupção e roubos, aplicou a dis-

ciplina, o controle e a ordem como política da “firma”, como era chamada a E.F.G. 

pelos ferroviários e funcionários administrativos.  

Mauro Borges obteve vários resultados positivos ao longo dos quatro anos 

como diretor, ampliando e reaparelhando a via permanente e ramal. Realizou várias 

obras e aumentou a renda da ferrovia, mas passou de “homem de virtudes excepcio-

nais, [...] figura de primeira grandeza”99 para soberano acusado de abuso de autori-

dade em função dos rumores da transferência da administração da E.F.G. de Araguari 

para Goiânia. Fato esse que se concretizou despertando a ira nos políticos mineiros, 

enquanto por outro lado encaminhou a vida política do futuro governador do Estado 

de Goiás (1961).  

 

 

2.2. O primeiro goiano na “Goiás”. 

 

A administração do capitão Mauro Borges Teixeira, entre 1951 e 1954, foi 

direcionada com o intuito de modernizar e sanar os problemas financeiros e adminis-

trativos da Estrada de Ferro Goiás (CAMPOS JUNIOR, 1998). A formação militar de 

Mauro Borges contribuiu para o exercício de um administrador com perfil racional e 

capacidade de planejamento e execução, características empregadas à frente da Es-

trada.  

Ao assumir a direção da estrada, Mauro Borges em seu primeiro Relatório 

(1951), enviado para o DNEF, explicitou todos os graves problemas a serem tratados, 

alguns citados anteriormente, e confirmou o pleno funcionamento do novo trecho Le-

opoldo de Bulhões-Goiânia. Percurso esse que, apesar do tráfego, apresentava sérios 

problemas técnicos tais como: linha enterrada na lama devido ao sistema precário de 

drenagem; constantes quedas de barreiras, o que provocava demoradas interrupções; 

ausência de uma oficina em Goiânia obrigando o material rodante a percorrer mais de 

                                            
99 Gazeta do Triângulo, 22 de março de 1951 apud CAMPOS JUNIOR (1998:54); 
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400 km até Araguari, para a realização de reparos, o que acabava agravando a situa-

ção; acúmulo de safras de anos anteriores e necessidade de novos depósitos, sendo 

ponta de linha, vários carregamentos se aglomeravam nos galpões existentes à es-

pera do transporte; lentidão do tráfego que exigia a eletrificação da E.F.G., o que per-

mitiria a aquisição de locomotivas Diesel-Elétricas. Enfim, faltavam também funcioná-

rios e pessoal de obras. Com o acréscimo do novo trecho, o número ficou absoluta-

mente insuficiente para atender toda a estrada.  Nas palavras do próprio Mauro Bor-

ges em entrevista a Campos Junior, 
 
“[...] um desastre administrativo. Era absolutamente ineficiente. Lá era 
uma fonte de gastos. Eu queria reverter esse quadro, tornar o pessoal 
eficiente, cumpridor dos deveres, acabar com a corrupção generali-
zada. Eu me dispus a isso, melhorar a eficiência da ferrovia, dar mais 
apoio às atividades fins da ferrovia” (CAMPOS JUNIOR, 1998:56). 
 
  

Diante desse cenário, Teixeira direcionou os trabalhos com o intuito de re-

organizar a estrada tentando atender os interesses das regiões servidas, adotando 

medidas em todas as esferas da E.F.G. A reestruturação financeira e administrativa 

exigiu fortes apelos políticos no intuito de aprovar novos ajustes orçamentários para a 

manutenção e conservação dos trechos e edifícios existentes100, assim como a apro-

vação dos projetos a serem realizados, como a extensão da linha de Goiânia para 

Campinas101 e até Registro do Araguaia. Com os ajustes financeiros, Teixeira organi-

zou a estrutura administrativa criando novas repartições distintas para o controle dos 

serviços executados pela Estrada, com o intuito de pôr fim ao “enriquecimento ilícito 

de certos magnatas denunciados, [...] diminuir o regime de gorgêtas forçadas, [...] re-

gulamentar as concorrências públicas, evitando escândalos de privilégios, [...] acabar 

com os desvios de verbas, [...] expurgar as folhas de pagamentos, de nomes supos-

tos, e contendo senhoritas que jamais compareceram ao serviço” (ARTIAGA, 1954) e 

outras irregulares comuns a E.F.G..  

Ainda, Teixeira realizou outras obras tais como: implantação do Serviço de 

Telecomunicações; adoção do transporte de passageiros noturno, com carros dormi-

tórios; troca de dormentes e trilhos e reaparelhamento da via permanente e do ramal 

- Bulhões-Goiânia; reforma e construção de mais Oficinas de Automóveis e Reformas 

                                            
100 Ver Decreto n. 1.674 de 19 de setembro de 1952; Decreto n. 2.255 de 30 de janeiro de 1951;  
101 Ver Decreto n. 31.648 de 23 de outubro de 1952; Decreto n. 31.649 de 23 de outubro de 1952; 
Decreto n. 31.166 de 21 de julho de 1952; Decreto n. 35.882 de 22 de julho de 1954; Lei n. 1.997 de 
01 de julho de 1953; 



 

84 
 

de Locomoções; construção do prédio das Oficinas Gráficas da Estrada, Cooperativa 

dos Servidores e Depósitos. Por fim, sem aumentar o número de locomotivas, ele 

aumentou em 294% a capacidade de tráfego e receita. Entretanto, as despesas ainda 

eram altas gerando grandes déficits (CAMPOS JUNIOR, 1998:58).  

Apesar do perfil técnico-gerencial, Mauro Borges não ficou imune ao popu-

lismo, suas preocupações avançaram estendendo a iniciativas paternalistas, por meio 

de um forte programa assistencial em benefício aos trabalhadores da Goiás. Teixeira 

atuou nesse sentindo em várias esferas, como consta na Síntese dos Resultados Ad-

ministrativos de 1954, onde detalha a situação da E.F.G., “[...] faziam-se favores iso-

lados, jamais cuidando de adotar medidas beneficiadores da coletividade ferroviária, 

[...]a preocupação era dotar a família ferroviária de um serviço assistencial se não 

ideal, satisfatório”102  

Nesse sentido, foi fundada a revista O ferroviário – Por uma Goiás melhor, 

em 1952 (figura 23), uma iniciativa com o intuito de unir a classe ferroviária e abrir 

espaço para suas colaborações, buscando uma integração entre as classes e famili-

ares (PEIXOTO e VIEIRA, 2012). As publicações mensais tratavam dos mais diversos 

assuntos, com entrevistas, receitas, notas sociais, balanço da estrada, política, servi-

ços prestados, além de uma página dedicada a assuntos femininos, literatura, saúde, 

alimentação entre outros. Eram produzidas pelos ferroviários e impressa na Gráfica 

da E.F.G. em Araguari. 

                                            
102 TEIXEIRA, M. B. Síntese dos resultados de três anos de administração do Major Mauro Borges Teixeira. Araguari, Oficinas 
Gráficas da Estrada de Ferro Goiás, 1954. Acervo Mauro Borges. Acervo IPEH-BC. 
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Figura 23: Revista O Ferroviário, 1952. Fonte: Acervo Mauro Mauro Borges, IPEHBC-PUC. 

 

No âmbito da saúde, Mauro Borges construiu o Hospital Ferroviário em Ara-

guari, Laboratório de Análises Clínicas, Postos de Saúde em Goiandira, Ipameri, Pires 

do Rio, Anápolis e Goiânia e incorporou o serviço Volante Médico/odontológico (figura 

24 e 25) por intermédio de um pequeno trole motorizado, que atendia os moradores 

fora das cidades. Além do Gabinete Dentário instalado em Araguari a serviço dos fer-

roviários e suas famílias. 

 
Figura 24: Serviço Sanitário Volante, meio de condução para médicos e enfermeiras, em caso de 
assistência. Fonte: Relatório de Realizações na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro 
Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Arquivo Público de Araguari, 2016. 
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Figura 25: Serviço Dentário Volante, atendimento aos ferroviários residente ao longo da linha. Fonte: 
Relatório de Realizações na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 
1953/1954. Acervo: Arquivo Público de Araguari, 2016. 

 

Para os funcionários em trânsito, que dormiam ao longo da linha, foram 

construídos dormitórios coletivos em Ipameri, Pires do Rio, Anápolis e Goiânia, além 

de várias casas para trabalhadores em Silvânia e Goiânia.  

Ainda, na área social, foram inseridas algumas atividades e atrações cultu-

rais, tais como: o cinema volante, popularmente conhecido como Trolinho da Alegria; 

a Páscoa dos Ferroviários, que consistia na celebração de uma missa destinada às 

famílias católicas; o Natal da Criança Ferroviária Pobre, patrocinado pela esposa do 

Major Mauro Borges, Dona Maria de Lourdes Estivalete Teixeira, com o intuito de pre-

sentear as crianças com brinquedos e cortes de roupas. Ainda cabe ressaltar a fun-

dação, em Araguari da Escola Técnica da Educação Familiar – ETEF (1953), com o 

objetivo de proporcionar às filhas dos ferroviários educação para o lar, além da Escola 

Profissional Ferroviária, da Escola Primária e de três Cursos Noturnos de alfabetiza-

ção de Adultos. 

Por fim e não menos importante, na área ambiental foi instalado o Horto 

Florestal, em Silvânia, com o objetivo de incentivar o reflorestamento das terras pró-

ximas à linha férrea, fornecendo mudas aos proprietários. A comunidade ferroviária 

recebia orientação para a elaboração de pomares e hortas coletivas, assim como a 
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prática de apicultura, programas com o intuito de melhorar a alimentação dos servido-

res da estrada e suas famílias.  

Em Goiânia, em virtude das condições peculiares da nova capital do es-

tado, Teixeira elaborou um projeto completo do Centro Ferroviário de Goiânia, para 

isso criou a 5ª Divisão de Obras na capital, com o objetivo de controlar as obras não 

só em Goiânia como em toda a estrada. O projeto foi elaborado a fim de que se apro-

veitasse, de maneira racional, dentro de critérios técnicos, e com previsão para o fu-

turo a grande área de mais de 500.000 m² de terreno doado pelo Estado de Goiás à 

União. Logo, Goiânia passou a abrigar o 2º Distrito da Divisão de Transporte, que 

controlava os serviços de Pires do Rio até a capital e o ramal até Anápolis.   

Ao longo de três anos, o Centro Ferroviário de Goiânia foi se consolidando. 

No espaço foram incorporadas algumas estruturadas físicas, tais como: o mais bem 

equipado e eficiente Depósito de Tração (figura 26); um amplo e moderno depósito, 

com previsão para reparação de máquinas diesel-elétricas; montagem de uma serra-

ria; construção de casas para engenheiros residentes; 100 casas para os ferroviários 

(figura 27 a 29); sedes para a Divisão de Obras e o 2º Distrito de Transporte e órgãos 

subordinados. Ainda, foram construídas uma Central de Telefones de Chamada Se-

letiva, uma Cooperativa de Consumo dos Servidores da E.F.G. – mercearia - que for-

necia os mais diversos insumos para os associados por meio de desconto em folha 

de pagamento e uma pedreira no km 415, nos arredores da cidade, com o objetivo de 

sistematizar o empedramento da Via Permanente, em prolongamento para Registro 

do Araguaia passando por Campinas. E por fim, a ocupação e adequação do Quartel 

Militar (figura 30) existente para as instalações administrativas.  

O grande conjunto ferroviário, visto por meio da imagem aérea figuras 31 e 

32, transformou a Região Norte da capital, que passou a apresentar um sistema de 

objetos que estabeleciam a nova dinâmica daquele espaço, para além dos edifícios 

isolados, do ir e vir dos trens, da presença dos ferroviários que ali passaram a morar 

e estabelecer suas raízes e vínculos. O pátio era todo cercado, os ferroviários mora-

vam no perímetro interno entre vias locais e o ir e vir de pessoas era sinalizado com 

o rodar das catracas, presentes próximo à estação e no lado oposto da área habi-

tada103. 

                                            
103 Entrevista concedida por Domingos Sousa de Arruda, morador do Setor Norte Ferroviário. [março, 
2017] Entrevistador: Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2016. 1 arquivo .mp3 (38 min). A entrevista na 
íntegra encontra-se em mídia digital. 
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Figura 26: Depósito - oficina para reparação de locomotivas em Goiânia, um dos mais modernos e 
bem equipados do Brasil, prevendo o uso de locomotivas Diesel. Fonte: Relatório de Realizações na 
Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Arquivo Pú-
blico de Araguari, 2016. 
 

 
Figura 27: Aspecto das residências no Centro Ferroviário de Goiânia. Fonte: Relatório de Realiza-
ções na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Ar-
quivo Público de Araguari, 2016. 
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Figura 28: Vista do grupo residencial inaugurado em 1953/1954, casas modestas que atendiam as 
exigências de higiene e salubridade. Fonte: Relatório de Realizações na Estrada de Ferro Goiás na 
Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Arquivo Público de Araguari, 2016. 
 

 
Figura 29: Vista de uma das casas de residência dos ferroviários. Fonte: Relatório de Realizações 
na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes Teixeira 1953/1954. Acervo: Arquivo 
Público de Araguari, 2016. 



 

90 
 

 
Figura 30:  Novas instalações administrativas em Goiânia, adequação do antigo Quartel da Polícia 
Militar. Fonte: Relatório de Realizações na Estrada de Ferro Goiás na Gestão Capitão Mauro Bordes 
Teixeira 1953/1954. Acervo: Arquivo Público de Araguari, 2016. 

 

 
Figura 31: Montagem com aerofotografias do Centro Ferroviário de Goiânia, 1961. Fonte: SEPLAN 
(2016). Org. Simone Buiate Brandão (2016). 
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Figura 32: Montagem com aerofotografias do Centro Ferroviário de Goiânia, 1961. Fonte: SEPLAN 
(2016). Org. Simone Buiate Brandão (2016). 
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Com o Centro Ferroviário em Goiânia em pleno funcionamento Mauro Bor-

ges criou as condições perfeitas para a transferência da administração da “Goiás”. 

Seria imprudente não ressaltar a importância desse fato, que somado às melhorias 

que o major realizou no Estado de Goiás, em particular em Goiânia, à frente da ferro-

via, serviu justamente aos interesses de grupos políticos goianos, o que facilitou pos-

teriormente sua vida política. Sendo filho de Pedro Ludovico Teixeira, tais fatos cola-

boraram para a afirmação política do jovem militar, que trouxe para o Estado, mesmo 

que tardiamente, o controle de um dos símbolos do processo de modernização do 

Brasil, que refletia diretamente no domínio econômico do território goiano. 

 

  

2.3. Para Goiânia, a “Goiás”. 

 

A transferência da sede administrativa da Estrada de Ferro Goiás para Goi-

ânia foi cercada por controvérsias, discórdias e acusações entre mineiros e goianos. 

A luta refletia a disputa política que se arrastava, desde o século XIX pela manutenção 

do poder por meio do controle dos instrumentos de expansão no território brasileiro, 

uma questão antiga que ganhou força com o primeiro goiano à frente da “Goiás”. 

Mauro Borges ao assumir a diretoria da estrada, adotou um discurso con-

ciliador, afirmando várias vezes que não tinha intenção alguma de mudar a sede da 

E.F.G., que desejava apenas servir aos interesses da coletividade. O desejo de mu-

dança surgiu com o desenrolar dos vários acontecimentos que marcaram a sua ges-

tão. Em depoimento a Campos Junior (1998) Mauro Borges explicitou essa questão,  
 
“Ao assumir a direção da ferrovia achava-me possuído, como estou, 
do sincero desejo de bem servir aos interesses da coletividade, sem 
obrigar nenhum sentimento subalterno de bairrismo no trato da coisa 
pública, senão um acendrado amor à região em que nasci. [...] não me 
lembro de ter essa intenção. Aos poucos ela se foi consolidando. E já 
havia, digamos, um uso da estrada (por parte de Araguari) para ativi-
dades políticas e a estrada de ferro era mais um patrimônio de um 
grupo de Araguari. [...] achei que transferindo para Goiás, todos os se-
tores abririam à expansão da ferrovia de Goiás até o Araguaia, que era 
previsto, e Goiânia estaria quase que bem no centro dessa área”. 
(CAMPOS JUNIOR, 1998:65-66) 
 

 Apesar das intenções claras, a nomeação de Mauro Borges causou um 

desconforto por parte da classe política mineira, dos ferroviários e do próprio povo de 
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Araguari. Por isso, durante sua gestão, ele enfrentou uma série de denúncias por im-

probidade administrativa; por privilegiar os interesses de Goiás; por usar o cargo para 

a autopromoção política; por desmandos administrativos; por ser autoritário e sobe-

rano; e, no auge da disputa pela sede, por mandar assassinar o engenheiro Francisco 

de Assis, da E.F.G. As acusações causaram, ao longo dos três anos, um ambiente de 

“indisfarçável tensão político-comercial”104. Apesar da apuração dos fatos levarem aos 

verdadeiros assassinos, inocentando Mauro Borges, a situação deflagrou uma cam-

panha contra a pessoa do Diretor e contra a mudança da sede, pauta que permaneceu 

em ampla discussão durante todo o ano 1953. 

O assunto da transferência da administração da “Goiás” era tratado de 

forma distinta pelas partes envolvidas. Para o diretor da ferrovia, oficializar Goiânia 

como sede administrativa da E.F.G. era uma questão técnica, a capital possuía todas 

as qualidades para receber a sede da estrada,  
 
“Raramente uma cidade reúne, simultaneamente, como Goiânia, todas 
as condições que, de ordinário, devem ter uma cidade para ser a sede 
da administração de uma estrada de ferro. 
1 -  Goiânia é o centro político administrativo de toda a região servida 
pela Estrada; 
2 -  É o centro econômico da área de influência da ferrovia; 
3 -  É o centro de tráfego, o maior foco de atração de veículos; 
Será dentro de poucos anos o centro geométrico da estrada quando os 
trilhos alcançarem o caudaloso Araguaia, no ponto fluvial de Araguai-
ana onde se fará a junção do sistema fluvial amazônico com a rede 
ferroviária do sul do país. 
4 -  Goiânia possui uma área de quase 500.000 (quinhentos mil me-
tros quadrados) na zona industrial, doada pelo Estado à União, capaz 
de abrigar todas as instalações presentes e futuras da E.F.G.  
5 -  Possui excelente abastecimento de água da rede da cidade e de 
poço artesiano da estrada. 
6 -  Em outubro do corrente ano será abundante energia elétrica (mais 
do que Uberlândia e Araguari reunidos). 
7 -  Facilidade de obtenção de mão de obra especializada para servi-
ços ferroviários, inclusive engenheiros, pois a Cidade possui várias es-
colas técnicas, algumas faculdades entre as quais se destaca a de en-
genharia. 
8 -  Existência de uma estação nova capaz de abrigar, em excelentes 
condições a Divisão de Transportes e órgãos subordinados. 
9 -  Existência de uma Central de Telefones de Chamada Seletiva, ca-
paz de atender às necessidades de comunicação da Diretoria com 
qualquer parte da estrada; 
10 -  Existência de mais de 100 casas da estrada, número maior do que 
o existente em Araguarí; 
11 -  Existência de prédios próprios para abrigar com o necessário es-
paço e conforto toda a Administração. 

                                            
104 TEIXEIRA, M. B. [documento oficial] 1954, Araguari [para] SR. DIRETOR GERAL DO DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO. Rio de Janeiro. 14 f. Mudança da Sede administra-
tiva da E. de Ferro de Goiás para o Estado de Goiás. Acervo IPEH-BC; 
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12 -  Facilidade de recebimento de verbas e prestações de contas à 
existência da Delegacia Fiscal do Tesouro. Frequentemente a adminis-
tração se via prejudicada devido à dificuldade de ligação com a Dele-
gacia Fiscal de Belo Horizonte, fora da zona da “Goiás”, já foi pedido 
para este ano a distribuição dos créditos pela Delegacia de Goiânia. 
13 -  De acordo com o Plano Nacional de Viação, Goiânia está situada 
no tronco principal da Oeste (TPO) e Araguari em tronco secundário. 
Mais tarde com a evolução do nosso sistema ferroviário, Goiânia será 
certamente a sede da Rede Ferroviária do Centro-Oeste. ” (TEIXEIRA, 
1954). 
 

Por outro lado, para os políticos mineiros, a população de Araguari e uma 

parcela dos ferroviários, era uma questão estritamente política. Mauro Borges, filho 

do governador do Estado, Pedro Ludovico Teixeira, do Partido Social Democrático - 

PSD, amigo de Getúlio Vargas, era opositor à grande massa política mineira da União 

Democrática Nacional – UDN. Esse cenário deflagrou um apelo popular que junto com 

os ferroviários construíram um movimento de resistência com estratégias que iam 

desde passeatas e comícios até a paralisação dos serviços por meio de uma greve 

geral (figura 33). Os manifestos extrapolaram a esfera local fazendo chegar, ao Minis-

tério da Viação e Obras Públicas, um pedido oficial de afastamento do diretor da 

“Goiás”, apoiado pela elite política de Araguari.  

Em contrapartida, em Goiânia, o jornalista e historiador Zoroastro Artiaga 

tomou a frente da luta a favor da transferência atuando no Comitê Pró-Transferência, 

criado no início de 1954, com o apoio de políticos goianos, principalmente do PSD, de 

empresários, da classe produtora vinculada à agricultura e pecuária e ao comércio 

local, e da população goianiense. Forte defensor da causa, Artiaga publicou uma série 

de denúncias, no jornal O Popular, contra o comportamento dos políticos de Araguari,  
 
“Está encerrado o escândalo de Araguari, criado por alguns políticos, 
a quem interessa a centralização, eterna dos serviços ferroviários da 
Goiaz, naquela cidade do Triângulo Mineiro. Desta vez o golpe foi des-
ferido, envolvendo a integridade do ilustre diretor daquela ferrovia, ob-
jetivando impedir o deslocamento dos serviços administrativos para 
Goiânia. [...] a hostilidade do grupo, que felizmente é insignificante mi-
noria, contra o Major Mauro, é feita também ao povo goiano. Hostilizar-
nos é má política da boa vizinhança. ” (ARTIAGA, 1954)  
 
“Vi-os inutilizando a coisa pública, em proveito dos prélios eleitorais, 
soltando boletins de propaganda feitos nas oficinas gráficas da Goiás, 
tramando a campanha contra um goiano que conseguiu desmontar a 
máquina que sugava o comércio anhaguerino”. (O POPULAR, 1954). 
 

Em consonância, o jornal O Social também explorou a questão expondo 

denúncias e destacando a importância da transferência para Goiânia,  
Há, em Araguari, várias organizações que se locupletam à custa de 
Goiás, desviando em grossas marmeladas o dinheiro que deveria ser 
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empregado no nosso Estado. [...] o major assumindo a direção da via 
férrea, não permitiu que se continuasse esse furto. São essas firmas 
prejudicadas que patrocinam e lideram a atual campanha seguidas de 
mais de mil funcionários que percebiam, mas não trabalhavam, e que 
ele pôs no olho da rua. [...] com a mudança da administração da E.F.G. 
milhares de novas famílias aqui se radicarão. Milhões de cruzeiros se-
rão mensalmente aqui despejados, ativando a nossa vida comercial e 
industrial. [...] Goiânia, dentro de pouco dobrará de tamanho, valori-
zando as propriedades e refletindo beneficamente em toda a economia 
goiana, que terá no próprio Estado um Mercado seguro para seus pro-
dutos. (O SOCIAL, 1954) 
 

A disputa se prolongou até abril de 1954 com acusações e argumentos dos 

dois lados. Além dos jornais, o Comitê utilizava panfletos que eram distribuídos para 

a população convocando para se unirem (figura 33 e 34). Diante de todo o cenário de 

disputas políticas e interesses, o governador do Estado de Minas Gerais, Juscelino 

Kubitschek, do PSD, solidarizou-se com a causa dos goianos, numa articulação polí-

tica, uma vez que almejava o apoio de Pedro Ludovico Teixeira, na época governador 

do estado de Goiás, para as próximas eleições presidenciais. Tal fato causou grande 

revolta ao povo de Araguari. 

 
Figura 33: Panfleto divulgado em Araguari 
convocando o povo e os ferroviários contrá-
rios a transferência. Fonte: Acervo Mauro 
Mauro Borges, IPEHBC-PUC (2016). 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Panfleto divulgado em Goiânia convo-
cando a população a favor da transferência. Fonte: 
Acervo Mauro Mauro Borges, IPEHBC-PUC (2016). 
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Para desespero dos mineiros, em 13 de abril de 1954, após reunião no Rio 

de Janeiro, entre os Ministros da Viação, da Justiça, parlamentares goianos e minei-

ros, representantes de Araguari e o Diretor da Estrada, foi aprovada a Portaria Minis-

terial n.301. A decisão preservava a organização Divisional, onde Goiânia controlava 

o transporte a partir de Pires do Rio e o ramal de Anápolis. A Portaria também esta-

belecia o controle provisório administrativo e financeiro da estrada em Goiânia, com a 

transferência da Diretoria, do Gabinete do Diretor, da Secretaria de Comunicações e 

Assistência Jurídica, proibindo a saída de novos órgãos de serviço de Araguari como 

a Contadoria Seccional, Tesouraria e Secção de Receita (LIMA,1954). 

A decisão de mudança foi tomada em resposta à disputa que foi, ao longo 

do tempo, tornando-se cada vez mais violenta. Em entrevista a Campos Junior 

(1998:79), Mauro Borges declarou que chegou a ser ameaçado de morte e que tal fato 

causou preocupação ao ministro do Ministério da Viação e Obras Públicas (MVOP)105, 

que autorizou a transferência provisória em virtude do clima de violência e ameaça a 

pessoa do diretor.  

Após a autorização ministerial, Mauro Borges não hesitou, determinado, 

tomou providencias imediatas, mandou organizar uma composição, colocou todo ma-

terial de escritório e saiu para Goiânia, onde havia 150 casas prontas para os ferrovi-

ários, que voluntariamente se prontificavam a mudar para a capital. Estabelecido em 

Goiânia, por meio do ofício ao DNEF, Mauro Borges apresentou o Plano de Execução 

de Mudanças106, prevendo os órgãos que permaneceriam em Araguari e aqueles que 

seriam transferidos para Goiânia, 
 
a) Em Araguari deverão permanecer os seguintes órgãos: 
1ª. Divisão:  

D.A. – Seção de automóveis. 
Tipografia 
Almoxarifado 

2ª Divisão: 
Divisão de Transportes 
Depósito de tração de Araguari 
1º Distrito – com suas 4 inspetorias. 

3ª Divisão: 
Divisão de Mecânica (locomoção) 
Permanência total 

4ª Divisão: 
Via permanente 
Oficina da linha 
1ª Residência 

                                            
105 Atual Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 
106 TEIXEIRA (1954) 
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5ª Divisão 
Divisão de Obras (divisão que foi criada em Goiânia mantendo um 

escritório em Araguari) 
b) Deverão mudar para Goiânia os seguintes órgãos: 

1) A chefia e todas as seções da Divisão de Administração cerca 
de 90 funcionários. 

2) A Chefia da Divisão de Transporte. 
3) A Chefia da Via permanente com o seu pequeno escritório com-

posto por 8 funcionários. (TEIXEIRA, 1954) 
 

Sendo assim, mais de 90% dos funcionários da estrada permaneceram na 

cidade de Araguari (CAMPOS JUNIOR, 1998). Pouco mais de cem funcionários foram 

transferidos, a maioria ligados diretamente à área administrativa, homens de família 

que buscavam a capital “justamente por uma questão de estudo de filhos, [Goiânia] 

tinha mais facilidades”107.  Além disso, dos funcionários transferidos apenas oito mo-

ravam em residências da estrada, esses foram realojados, enquanto os engenheiros 

que se deslocaram para Goiânia alugaram ou logo adquiriram suas casas.  

A transferência, mesmo que provisória, causou grande impacto na cidade 

de Araguari. O povo e muitos ferroviários se sentiram traídos e injustiçados, o que 

levou O Caso da “Goiás” adiante, como era citado nos jornais locais e nacionais, com 

intensos embates políticos até 1984108, quando a chefia da E.F.G., já parte da Rede 

Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, retornou para Araguari e, posteriormente, foi trans-

ferida para Belo Horizonte. Se, por um lado a saída da sede de Araguari causou 

grande impacto econômico, político e social, em Goiânia quase nada alterou, segundo 

o próprio Mauro Borges, em entrevista a Campos Junior (1998:86), 
 
“Goiânia já era forte, uma situação tão grande que não teve significado. 
A maior parte da transferência não recebeu isso como uma grande 
contribuição para o desenvolvimento da cidade. Isso até, de certa 
forma, se tornou surpresa. A cidade, pela sua força representativa, não 
manifestou nenhum interesse e nem satisfação depois que a sede foi 
mudada. Goiânia era muito forte. Aqui já era município. Não teve ne-
nhum significado para Goiânia. (CAMPOS JUNIOR, 1998:48, grifo do 
autor) 
 

A chegada tardia da ferrovia na cidade justifica tal reação. A grande maioria 

das ferrovias brasileiras, desde a década de 1930, trabalhava com forte desequilíbrio 

financeiro, com grande parte do material rodante obsoleto e locomotivas movidas a 

vapor. Em contrapartida, o forte incentivo e investimentos em rodovias, transformaram 

                                            
107 Entrevista realizada por Campos Junior (1998:82) com o Sr. Alaor Puga, ex-chefe das oficinas da 
E.F.G., realizada em 15 de janeiro de 1998. 
108 Goiânia perde ferroviária para Araguari. Botija Parda. Araguari, ano XIV, n.719, de 29 de julho de 
1984.  
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a ferrovia, antes vista como a única solução para o escoamento da produção, em 

opção, uma vez que muitas rodovias seguiam paralelamente às linhas férreas com 

tempo médio muito inferior para vencer longas distâncias.  

Ainda, Goiânia, na década de 1950, vivenciou um somatório de aconteci-

mentos que resultaram na transformação da cidade. A chegada da ferrovia foi apenas 

mais um fato que, junto com o início da construção de Brasília em 1960, trouxe um 

número significativo de migrantes, o que aumentou consideravelmente os índices po-

pulacionais e, consequentemente, o déficit habitacional e o aumento de ocupações 

irregulares. Tal situação levou a mudanças legislativas, como a aprovação do Código 

de Edificações, que incluía toda a Legislação Urbana, liberando o parcelamento da 

terra particular, anteriormente restrito à administração pública. O resultado não pode-

ria ser diferente com vários loteamentos aprovados nos anos seguintes, contrariando 

as intenções do plano inicial de Attílio Correa Lima em adensar os bairros inicialmente 

aprovados antes de aprovar novos parcelamentos. 

 

 
Figura 35: Mapa síntese da mancha urbana até 1959, com base nos índices números relativos aos 
bairros aprovados na década de 1950. Índice populacional. Fonte: IBGE (2010), SEPLANH (2016), 
RIBEIRO (2004). Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

Esse cenário, ilustrado em manchas na figura 35, modificou consideravel-

mente a estrutura urbana, que vivenciou um acelerado programa de parcelamento e 
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expansão do tecido urbano, fruto de pressões por parte de donos de terras, imobiliá-

rias e construtoras que se aproveitaram do momento. O cinturão verde, a ferrovia e a 

própria Região Norte, que se articulavam como elementos de contenção do cresci-

mento não foram suficientes para conter a expansão, que ocorreu com um salto no 

número de parcelamentos passando de 11 até 1940, para 146 em 1950, 30 em 1960 

e 22 em 1970, segundo IBGE (2010) e IPLAN (1981).   

 

 
Figura 36: Loteamentos aprovados no entorno do eixo da estrada de ferro por décadas. Fonte: SE-
PLANH (2016), ARCGIS (2011). Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

Além da mudança legislativa, um dos vetores de crescimento foi a ferrovia, 

que passou de limite para linha de crescimento, induzindo a ocupação do território às 

margens do eixo da estrada de ferro. A chegada dos trilhos até a Região Norte e 

Campinas intensificou o processo de adensamento dos bairros consolidados, além de 
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promover a ocupação dos vazios urbanos, conforme é possível verificar na figura 36, 

que apresenta os bairros ao longo da linha férrea em sua maioria aprovados até 1959. 

Paralelamente, a aprovação de vários bairros, tantos outros foram ocupados de forma 

irregular, processo constantemente verificado pela segurança da ferrovia, segundo o 

Sr. Ronaldo Antônio109, ex-policial ferroviário da RFFSA, no exercício de sua função, 

eram constantes as invasões ao longo do eixo da linha. Cabia a ele retirar as famílias, 

diante do perigo em habitar próximo ao ir e vir dos trens, assim como ocupar ilegal-

mente áreas federais. Tal prática de invasões e ocupações irregulares ao longo da 

estrada de ferro, nos anos seguintes, tornou-se constante. Parte da paisagem dos 

bairros adjacentes e das discussões acerca do planejamento e crescimento da cidade, 

chegaram na década de 1980-1990 a ser pauta frequente nos jornais locais. Inclusive, 

foi registrado o aparecimento de uma das maiores e mais violentas favelas da cidade, 

o Morro do Aranha. 

 

 

2.4. O legado do capitão e a Era RFFSA. 

 

No final de 1954 Mauro Borges Teixeira deixou a administração da E.F.G. 

sob os cuidados do engenheiro Raul Cavalcanti, que a assumiu em outubro do mesmo 

ano. Mas, apesar dos esforços e vários programas de reaparelhamento da “Goiás”, 

somados às grandes obras, realizadas ao longo de toda a via, e às reformas adminis-

trativas, a crise financeira e administrativa da estrada continuou, eram tempos difíceis 

para todo o sistema ferroviário brasileiro. 

Embora Teixeira tenha realizado grandes feitos, sua administração pautou 

por uma conduta populista, com muitos programas de assistência social, sem muito 

rigor com os trabalhos de conservação de linha, operação do tráfego e atenção prin-

cipalmente aos balanços financeiros (FAVARO, 2011). A E.F.G. avançou em todos os 

campos no número de transporte de carga e passageiros, nas receitas, nas despesas 

e nos déficits. A balança nunca fechava positivo, sendo necessários cada vez mais 

reforços federais de verba para pagamento das dívidas. Os resultados negativos se-

gundo Cavalcanti (1954), eram reflexo dos 70% do tráfego paralisado, onde dos 30% 

                                            
109 Entrevista concedida por Ronaldo Antônio. [dezembro 2016] Entrevistador: Simone Buiate Bran-
dão. Goiânia, 2016. 1 arquivo .mp3 (112 min). A entrevista na íntegra encontra-se em mídia digital. 
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em funcionamento, sendo a maioria vagões de passageiros, 576 vagões se encontra-

vam parados nas diversas estações, gerando mercadorias abarrotadas nos armazéns, 

enquanto os ferroviários viviam divididos em grupos neutros, pró e contra a mudança.  

Entretanto, apesar da situação preocupante, os projetos de prolongamento 

do ramal Goiânia-Campinas continuaram. A população aguardava ansiosa a previsão 

de entrega e inauguração do novo sistema de transporte, capaz de vencer num curto 

intervalo de tempo a travessia diária de muitos goianienses. Os primeiros 60 quilôme-

tros foram aprovados por meio do Decreto n. 2.255 de 30 de janeiro de 1951 e, pos-

teriormente, foram feitos acréscimos por meio dos Decretos de ns.31.648 e 31.649 de 

julho de 1952. O trecho foi concluído e entregue em 24 de novembro de 1958, ainda 

sob os cuidados do DNEF, sob supervisão do engenheiro Antônio Nunes Galvão e do 

engenheiro responsável Cyridião Ferreira da Silva. Este fato foi celebrado simultane-

amente com a chegada do primeiro trem à Estação Ferroviária de Campinas, con-

forme figura 37 a 39, onde é possível constatar a festividade por parte da população 

e dos engenheiros, empreiteiros e jornalistas (FREITAS, 2006). A conclusão do trecho 

foi um grande feito da engenharia ferroviária para a cidade, onde foram realizados 

grandes aterros, um viaduto sobre a Av. Contorno - atual Av. Oeste -, e uma ponte 

sobre o Córrego Capim-Puba, afim de que os trilhos pudessem transpor os obstáculos 

até chegar ao novo pátio, que não possuía área para manobras, conforme figura 40. 

 

 
Figura 37: Estação de Campinas, armazém e pátio de manobras, década de 1960. Fonte: Portal 
Estações Ferroviárias, foto Ilber Eurípedes da Silva. 
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Figura 38: Chegada do primeiro trem à Estação de Campinas em 24 de novembro de 1957. Fonte: 
FREITAS (2006:34). 
 

 
Figura 39: Foto da Inauguração da Estação Ferroviária de Campinas, em 24 de novembro de 1957. 
Personalidades presente: João de Paula Teixeira Filho (prefeito de Goiânia), Prof. João de Macedo 
(Chefe do DNEF) e esposa, Eng. Antônio Soares Ribeiro (empreiteira Cia. De Serviços de Engenha-
ria) e esposa e o jornalista do O Popular Joaquim Câmara Filho. Fonte: FREITAS (2006:37). 
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Figura 40: Montagem com aerofotografias de 1961. Vista do trecho Goiânia-Campinas, estações, 
viaduto e ponte. Fonte: SEPLANH, 2016. Org. Simone Buiate Brandão (2016). 

 

Campinas, enfim, passou a abrigar a mais nova estação ferroviária da 

E.F.G., projetada pelo DNEF. Um edifício com características art déco que apresen-

tava um saguão de espera, marcado na fachada pelo uso de uma marquise, que pro-

tegia o acesso aos viajantes, apoiada por elementos estruturais. Tal marquise apre-

sentava um desenho em curvas, bastante arrojado, que se projetava com o mesmo 

recorte no piso da edificação, conforme figuras 41 e 42. Também foram entregues um 

grupo de casas (figura 43), para abrigar os ferroviários, aqueles que ali residiriam pró-

ximos ao leito da ferrovia, um armazém e um pequeno pátio, uma vez que o trem 

seguia até a estação e na ausência de estruturaras que possibilitassem a manobra, 

voltava de ré.  
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Figura 41: Planta da Estação de Campinas. Fonte: Arquivo Público de Goiânia (2016). Org. Simone 
Buiate Brandão (2016). 

 

 
Figura 43: Casas para os trabalhadores na esplanada da Estação de Campinas, 16 de janeiro de 
1956. Fonte: Acervo particular de Lena Castello Brando Ferreira de Freitas (2016). 

 

 
Figura 42: Estação de Campinas, 26 de novembro de 1956. Fonte: Acervo particular de Lena Cas-
tello Branco Ferreira de Freitas, 2016. 
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A conclusão do trecho Goiânia-Campinas não coincidiu com sua inaugura-

ção oficial e o pleno funcionamento. A população continuou aguardando, inquieta-

mente, a circulação da composição que iria atender ao bairro de Campinas. Segundo 

o Jornal O Popular, de 1958110, a composição recebeu o nome de “Uyara”, movida 

pela mais moderna locomotiva, construída de aço com motor a Diesel, flagrada em 

circulação (figura 44). A inauguração ocorreu em 25 de janeiro de 1959, conforme o 

mesmo jornal noticiou,  
 
“Em prosseguimento ao programa oficial de inaugurações de empre-
endimentos federais e estaduais, o Governador José Ludovico de Al-
meida, inaugurará, hoje, dentre outras obras, o trecho da Estrada de 
Ferro “Goias” que liga Goiânia a Campinas. À solenidade daquela inau-
guração comparecerão o diretor da Rede Ferroviária Federal, sr. Re-
nato Fêio, além de outras autoridades”. (O POPULAR, 1959)  
 

A intenção era avançar com os trilhos sobre os mais modernos sistemas 

de transporte da época passando por Trindade até Registro do Araguaia, seguindo o 

Plano Geral Nacional de Viação. Tal projeto, na data de inauguração do trecho Goiâ-

nia-Campinas, já estava em andamento com “[...] praticamente 12 quilômetros con-

cluídos”111, segundo o engenheiro responsável Sr. Cyridião Ferreira da Silva, em en-

trevista ao O Popular (1958). 

                                            
110 Dentro de 10 dias – trem suburbano para Campinas. O Popular. Goiânia, ano XXI, n.3.783, 10 de 
dezembro de 1958; 
111 Concluídos 186 kms da “Goiás” rumo à Nova Capital do País. O Popular. Goiânia, ano XXI, n.3.802, 
10 de janeiro de 1956, p.1; 

 
Figura 44: Flagrante de uma das novas locomotivas de aço da E.F.G., já em pleno funcionamento, 
1958. Fonte: O Popular (1958). 
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 No mesmo ano, no Centro Ferroviário de Goiânia foi inaugurado o Monu-

mento dos Trabalhadores, uma obra com estrutura em concreto com dois murais em 

pastilhas intitulados “O mundo do trabalho” e “A luta dos trabalhadores”, do artista 

plástico Clóvis Graciano. A obra, em homenagem às lutas dos trabalhadores, modifi-

cou uma fração do arranjo espacial do Centro Ferroviário, situada em frente à Estação 

precisamente no ponto central marcado pela torre do relógio (figura 45). A imagem 

aérea (figura 46) permite a identificação do conjunto, painéis e estruturas em concreto, 

mais dois espelhos d’água, que passaram a compor a “porta de entrada” da cidade, 

em frente ao boulevard da Av. Goiás que direcionava o olhar para o Centro Cívico. 

Porém, ao mesmo tempo, o monumento iniciou o processo de fragmentação do es-

paço ocupado pela ferrovia com a implantação de uma via que contornava e isolava 

o arranjo formando uma pequena praça com o objetivo de permitir o acesso à estação 

sem transitar pelo monumento. 

 
Figura 45: Monumento dos trabalhadores em construção, sem data. Fonte: SEPLANH, 2016. 

 
Figura 46: Aerofotografia com vista para a Estação Ferroviária de Goiânia e o Monumento dos Tra-
balhadores (1961). Fonte: SEPLANH, 2016. 
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Simultaneamente, um novo ramal da E.F.G. também se encontrava em an-

damento, partindo de Pires do Rio sentido nova capital do país, Brasília, que estava 

em plena construção. Vale destacar que pouco se comenta sobre a contribuição da 

E.F.G. na construção de Brasília, mas uma transcrição encontrada no acervo Mauro 

Borges, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central - IPEBH-PUC, 

destaca esse fato quando afirma que “pouca gente sabe que a construção de Brasília 

só está sendo possível em grande parte devido à eficiência da E.F.G.”. Na figura 47, 

é possível ver o carregamento de tratores puxados por locomotivas da “Goiás”. O ra-

mal até Brasília chegou a ser concluído em 1968, com a chegada do primeiro trem na 

Estação Bernardo Sayão, localizada no Núcleo Bandeirante. 

 

 
Figura 47: Tratores transportados pela E.F.G., com destino ao Planalto Central para construção de 
Brasília. Foto: Geraldo Vieira. Fonte: PEIXOTO E VIEIRA (2012:107) 

 

Vale retomar que a administração da E.F.G., nesse período, encontrava-se 

sob a supervisão da União. Embora o Estado atuasse de forma indireta, verificando 

as atividades da estrada por meio do Ministério de Viação e Obras Públicas - MVOP 

e o próprio DNEF. O indisfarçável desequilíbrio entre as ferrovias no Brasil levou o 

governo Vargas (1951-1954) a propor a criação da Rede Ferroviária Federal S.A. – 

RFFSA, aprovado no governo posterior de Juscelino Kubitschek, por meio da Lei 



 

108 
 

n.3.115, de 16 de março de 1957. A E.F.G., subordinada ao DNEF, foi incorporada à 

RFFSA no mesmo ano e, assim permaneceu até 1992, quando a rede foi completa-

mente extinta e concedida a várias empresas. O longo período de administração fe-

deral foi dividido em três fases em função da organização estrutural das linhas ferro-

viárias. 

Na primeira fase da RFFSA, de 1957 a 1969, a E.F.G. junto com a Rede 

Mineira de Viação passou a compor a Viação Férrea Centro Oeste, a famosa V.F.C.O., 

e passou por um processo de refuncionalização e reaparelhamento. Nos primeiros 

anos, não faltaram notícias a respeito dos melhoramentos, acerca da “construção de 

variantes e eletrificação de trechos, [...] remodelação de 65 km de trilhos, [...] aquisição 

de novas unidades Diesel-Elétricas em substituição às unidades de vapor, antiqua-

das”112 e “aquisição de carruagens de luxo exclusivamente para os trens noturnos de 

passageiros”113. Assim como também não faltaram notícias acerca da situação finan-

ceira, que sofria constantemente com ameaças de greves dos funcionários, prejuízo 

nas linhas de passageiros, atrasos e vagões insuficientes para transporte de carga. 

Durante esse período, a paisagem do Centro Ferroviário, em Goiânia, per-

maneceu inalterada, com exceção do trecho Goiânia-Campinas inaugurado em 1959. 

Curiosamente, as atividades dos ferroviários expandiram além dos serviços rotineiros 

na estrada, em 1957, foi fundado o Clube Atlético Ferroviário sediado na capital (figura 

48). “O simpático grêmio da locomotiva”114, assim chamado carinhosamente pela mí-

dia, disputou vários campeonatos e revelou inúmeros craques. No decorrer de sete 

anos fez sua melhor campanha em 1964, quando chegou às finais no campeonato 

estadual. Em 1965, o Ferroviário se licenciou, para nunca mais retornar aos grama-

dos, durante o período de grande repercussão na capital lutou por uma praça de es-

portes e conseguiu aprovar um orçamento de 3 milhões de cruzeiros para o início das 

obras do futuro estádio115 da torcida grená, assim chamada em referência à cor do 

uniforme dos atletas, mas o projeto não chegou a ser realizado. 

                                            
112 Ferrovia goiania remodelada junta-se às maiores do País. O Popular. Goiânia, ano XXII, n.3.891, 
23 de abril de 1960; 
113 Carros de luxo circularão breve nas linhas da Goiás. O Popular. Goiânia, ano XXII, n.3.970, 12 de 
fevereiro de 1961; 
114 Ferroviários terá estádio próprio dentro de pouco tempo. O Popular. Goiânia, ano XXIV, n.4.456, 07 
de dezembro de 1962, p.4; 
115 Idem; 
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Figura 48: Clube Atlético Ferroviário. Fonte: João Batista Alves Filho (1975), disponível em Cacellain 
(2015). 

 

Na segunda fase da RFFSA, entre 1969 e 1976, com a forte crise do petró-

leo e as mudanças políticas nacionais, as estradas de ferro de um modo geral deixa-

ram de existir e passaram a incorporar definitivamente os Sistemas Regionais. A 

V.F.C.O. passou a integrar o Sistema Regional Centro – SRC sob a direção da 5ª 

Divisão Regional. Esse período, já no governo militar, foi o ápice da aplicação dos 

projetos de supressão dos ramais chamados antieconômicos, iniciados ainda em 

1956. Tais projetos foram elaborados pelo DNEF, pelo Departamento Nacional de Es-

tradas de Rodagem - DNER116, por consultores estrangeiros e membros da RFFSA. 

Os critérios de viabilidade das linhas férreas passaram a ser medidos pelo volume de 

carga transportado, ou seja, para atingir o patamar financeiro favorável uma ferrovia 

deveria ter no mínimo 420 mil t. km/ano ou seria inserida na lista de extinção reco-

mendada pelos consultores (PAULA, 2000).  

Logo, a V.F.C.O. começou a dar os primeiros sinais do processo de desa-

tivação de ramais, e o primeiro trecho a parar de funcionar foi o trem de passageiros 

                                            
116 Atual Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
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entre Goiânia e Campinas, mesmo com os trens trafegando cada vez mais lotados117. 

Tal fato não pode ser confirmado com exatidão, pela ausência de documentos oficiais, 

mas estima-se, segundo o portal Estações Ferroviárias, que entre 1972-1975 o trem 

fez suas últimas viagens. Em confronto com esta informação, as aerofotografias dis-

poníveis na SEPLANH, datadas de 1975, retratam a ausência de qualquer movimen-

tação de vagões no pátio de Campinas, enquanto o jornal O Popular, publicado em 

2005118, alega que em outubro de 1972, foram encerradas as atividades naquele tre-

cho. 

Enquanto isso, o trecho de Goiânia-Leopoldo de Bulhões, visto como solu-

ção para o transporte de passageiros e carga na capital durante a década de 1950 à 

1960, passou rapidamente, na década de 1970, a grande entrave urbano, uma bar-

reira de crescimento que cortava a Região Central e Norte e impedia o prolongamento 

da Av. Goiás. Nesse período, Goiânia vivenciava um crescimento acelerado em fun-

ção da expansão do tecido urbano e, consequentemente, um problema grave de 

transporte. Enquanto a Região Sul crescia de forma vertiginosa, a Região Norte ficou 

esquecida e desprovida de melhoramentos públicos119. Logo, a estrada de ferro pas-

sou a ser objeto de propostas ousadas de intervenções urbanas como em 1975, sob 

o comando do Prefeito Rubens Vieira Guerra120. Foram propostos a Via Expressa 

Norte, uma plataforma de 45 metros com duas pistas de 16,50 metros de largura e 

uma faixa central de 10 metros para a V.F.C.O, para resolver os problemas de tráfego 

no sentido Leste-Oeste (figura 49); e um novo sistema de trem metropolitano de su-

perfície, prevendo a remoção da estação de carga da estrada para o norte do Setor 

Palmito e os depósitos de combustíveis para o córrego Água Branca, ambas áreas 

localizadas no extremo leste da cidade121. A proposta ousada previa a indenização da 

V.F.C.O. e da Petrobrás, detentora dos depósitos de combustíveis existentes próxi-

mos às áreas do antigo quartel militar, porém não saiu do campo das intenções, mas 

já sinalizava as futuras alterações no Centro Ferroviário. 

                                            
117 Carros de luxo circularão breve nas linhas de Goiás. O Popular. Goiânia, ano XXIII, n.4191, 09 de 
novembro de 1961, p.3; 
118 CUNHA, R. R. Cara renovada para a estação. O Popular. Goiânia, 31 de julho de 2005. 
119 As razões das crises no sistema viário. O Popular. Goiânia, 24 de outubro de 1979, p.11. 
120 Prefeito entre 1974-1975, nomeado pelo governador Leonino Di Ramos Caiado.  
121 BEATRIZ, M. Já está planejada a Goiânia do futuro. O Popular. Goiânia, ano XXXVII, n.8.131, de 
09 de março de 1975, p.25. 
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Figura 49: Perspectiva da Via Expressa Norte e o leito da V.F.C.O., o futuro da estrada de ferro em 
Goiânia. Fonte: O Popular (1975) 

 

Na terceira fase da RFFSA entre 1976 a 1996, a 5ª Divisão passou por 

várias transformações. A crise no transporte a cada ano se intensificava e a estrada 

de ferro, em Goiânia, continuava sendo objeto de estudo para grandes projetos que 

solucionassem o problema que “exigia respostas imediatas”122. Em 1979, as distribui-

doras de combustíveis passaram a impor cotas de consumo, o que resultou no inte-

resse, novamente, pelo transporte de passageiros por trens, numa tentativa de conci-

liar o transporte rodoviário com o ferroviário, um sistema rodoferroviário. Logo, surgi-

ram as propostas, em 1979, sob o comando do governador do Estado, Ary Valadão, 

que encomendou os estudos de viabilidade do sistema rodoferroviário a ser instalado 

na estação ferroviária de Goiânia com abertura de licitação para a elaboração dos 

projetos.  

Uma das propostas partiu do arquiteto Wilmar Cardoso dos Santos, da Se-

cretaria de Ação Urbana, cuja intenção era implantar o novo terminal de passageiros 

da capital exatamente onde se encontrava a Estação Ferroviária, apropriando-se dos 

trilhos já existentes, podendo assim conciliar o transporte por locomotivas e ônibus. O 

projeto previa uma edificação de três pavimentos em forma semicircular, com grandes 

salões de espera, assentos adequados e outros serviços (figura 50). Os estudos de 

                                            
122 Crescimento exige respostas imediatas.  O Popular. Goiânia, 24 de outubro de 1979, p.3; 
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viabilidade do projeto ficaram a cargo da SET – Sistemas de Engenharia de Transpor-

tes sob a supervisão da Superintendência de Terminais de Goiás – SUTEG, em par-

ceria com a consultoria da Anpla – Análise e Planejamento, o Instituto de Desenvolvi-

mento Urbano e Regional – INDUR e o Instituto de Planejamento Municipal – 

IPLAN123. Juntos eles elaboraram os anteprojetos de implantação da Estação Rodo-

ferroviária e a transferência do pátio da RFFSA, além de prever a ocupação do entorno 

do terminal intermodal, que deveria promover uma conexão urbana. Sendo assim, 

foram propostas três intenções de ocupação do pátio da RFFSA, que além do terminal 

deveria prever zonas de comércio, de serviço administrativo - o Paço Municipal, habi-

tacional - mantendo na área a população remanejada, comércio e indústrias, uso misto 

de preferência para hotéis, comércios de pequeno e médio porte, serviços ligados à 

saúde e áreas verdes (IPLAN, 1981).  

A discussão do projeto avançou até 1982, com o Secretário de Transportes 

de Goiás, Salvino Pires, prometendo o início das obras imediatamente, após longa 

negociação com a RFFSA para doação dos 13 alqueires, avaliados em Cr$ 

1.306.118.500,00, em troca de uma grande área próxima à Estação Engenheiro Gal-

vão, em Senador Canedo. O projeto, entretanto, apesar dos avanços, com abertura 

inclusive de licitação e execução do anteprojeto, não chegou a ser executado, mas foi 

amplamente discutido e determinou a negociação dos terrenos da RFFSA para im-

plantação da Estação Rodoviária de Goiânia em 1986. Ainda determinou a transfe-

rência do pool das companhias de petróleo para a Vila Moraes, fato que se concretizou 

em 1981/1982 com sua instalação no bairro Jardim Novo Mundo, liberando a área 

ocupada pela Petrobrás e possibilitando o prolongamento da Av. Goiás em 1987.  

                                            
123 Atual SEPLANH; 
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Figura 50: Montagem com imagens do Anteprojeto da Rodoferroviária em Goiânia. Fonte: IPLAN 
(1981) e O Popular (1982). Org. Simone Buiate Brandão (2017). 

 

Apesar dos projetos audaciosos com o objetivo de integrar o sistema de 

transporte entre trens e ônibus, a década de 1980 foi fortemente marcada pelo esque-

cimento progressivo daquilo que antes era considerado marca pioneira de civilização 

(ASSIS, 1981). A ferrovia em Goiânia passou a ser símbolo de atraso e obsolescência, 

o futuro previsto era a remoção do Centro Ferroviário, agora denominado 4º Distrito 

Ferroviário de Goiânia. Aqueles que ainda optavam pelos trens de passageiros, fa-

ziam-no pelo baixo custo e melhores acomodações, mas reclamavam das longas ho-

ras para percorrer trechos curtos, da ausência de horários fixos e diversificados e da 

inexistência de ligações vicinais com outras regiões124. Aos poucos a “velha” edifica-

ção, para a chefia da RFFSA, como registrado em entrevista para o jornal Diário da 

Manhã (1981), não atendia mais as condições necessárias para operação. O pátio 

acanhado e inserido na malha urbana impedia o desenvolvimento do transporte de 

                                            
124 Trem de Ferro. O transporte que o tempo esqueceu. Diário da Manhã. Goiânia, 27 de agosto de 
1981; 
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carga, foco principal da rede, que apenas transportava passageiros como “serviços 

de cooperação social”, limitando a saída de trens para tal fim apenas às quartas e 

sextas-feiras com no máximo cinco vagões para cada classe125.  

O resultado desse cenário não poderia ser outro se não a desativação do 

4º Distrito Ferroviário em Goiânia, com a desapropriação da área da RFFSA, por meio 

da Lei n.6.345 de 5 de dezembro de 1985, prevendo a reurbanização do pátio e do 

leito da estrada de ferro na sequência em direção a oeste do Distrito, sentido Trindade, 

passando por Campinas.  O objetivo era transformar o eixo em via urbana, sob forma 

de avenida até o limite do perímetro urbano da cidade, além de construir o novo Ter-

minal Rodoviário na Praça do Trabalhador, diferentemente dos projetos previstos de 

integração entre os modais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
125 Trem de Ferro. O transporte que o tempo esqueceu. Diário da Manhã. Goiânia, 27 de agosto de 
1981; 
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3. CAPÍTULO III – Heranças – Rugosidade e decadência 
3.1. O processo de desativação e sobreposição 

 

O processo de desativação, iniciado com o trecho Goiânia–Campinas, so-

mado ao abandono dos doze quilômetros executados entre Campinas–Trindade e às 

novas propostas de transporte rodoviário, impulsionou as transformações no leito da 

estrada de ferro, alcançando as áreas do 4º Distrito e interferindo diretamente na re-

moção dos edifícios e serviços prestados. 

As discussões sobre a questão do transporte, iniciadas na década de 1970, 

avançaram na década de 1980 no campo das ações. Logo, o processo de desativação 

ocorrido em outros trechos chegou ao 4º Distrito definitivamente, onde se encontra-

vam vários edifícios administrativos e operacionais. Com os avanços no Projeto da 

Rodoferroviária, as áreas operacionais deram os primeiros sinais de transferência. Em 

1981, o pool de combustíveis da Petrobrás foi removido para o extremo leste da cidade 

como previsto para o Jardim Novo Mundo, restando o Terminal de Cargas e as áreas 

administrativas (IPLAN, 1981). Em 1984, os departamentos administrativos foram es-

vaziados, numa ação pouco divulgada e sem comunicação oficial. A movimentação 

foi percebida e confirmada pelos próprios funcionários da rede e divulgada nos jornais 

mineiros, enquanto os responsáveis em Goiânia negavam o fato e, enquanto o enge-

nheiro chefe Sr. Pedro Lemos de Macedo, encontrava-se de malas prontas (BOTIJA 

PARDA, 1984). Tal façanha levou a administração da Rede Ferroviária para Araguari, 

para a alegria dos mineiros, sob a alegação de que “Araguari era [é] o centro do sis-

tema, ideal para sediar a superintendência da linha”126. 

Em seguida, restava o Terminal de Cargas, que levou mais um ano para 

ser removido. Em parceira com o IPLAN, o DNER, o Departamento de Estradas Ro-

dagem do Município de Goiânia (DERMU) e a Superintendência de Transportes e 

Terminais de Goiás (SUTEG)127 escolheram uma área situada entre os km 410 e 413, 

em Senador Canedo, para a transferência de todos os edifícios necessários para as 

operações de carga, com previsão para ser concretizada em três fases. Entretanto, 

as etapas nunca saíram do papel, apenas uma nova Estação Ferroviária com os tri-

lhos foi construída, as demais instalações - oficinas, silos, depósitos, armazéns entre 

                                            
126 Goiânia perde Ferroviária para Araguari. Botija Parda. Araguari, ano XIV, n.719, 29 de julho de 
1984, p.1; 
127 Atualmente unidade administrativa da Secretaria de Transportes e Obras Públicas; 
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outros -  não foram executadas. Atualmente, em Senador Canedo constam duas Es-

tações Ferroviárias, a “velha” inaugurada em 1950 e a “nova” na década de 1980, 

ambas em estado de abandono. Mas, apesar da proposta não sair do papel como 

planejado, a Lei n. 6.345, que previa a desapropriação da área ocupada pela RFFSA, 

foi aprovada em 1985, determinando a retirada completa dos edifícios remanescentes, 

incluindo as residências ocupadas. Por meio de negociação ou, quando necessários, 

apelos judiciais, o Município em contrapartida ficaria responsável por instalar as con-

dições de infraestrutura e edificações necessárias para a utilização do Distrito em Se-

nador Canedo128. 

A retirada das atividades operacionais coincidiu com a mudança no go-

verno do Estado e do Município. O então Governador Iris Rezende (1983-1986) no-

meou o prefeito Nion Albernaz (1983-1985), que abandonou o projeto da Rodoferro-

viária e implantou um novo, intitulado Complexo Integrado de Ocupações da Área da 

RFFSA. Tal proposta previa o Terminal Rodoviário de Goiânia, o prolongamento da 

Avenida Goiás e um conjunto habitacional para as famílias dos ferroviários que dese-

jassem permanecer no local, além de intervenções urbanas com todo o paisagismo e 

organização da área (O POPULAR, 1985).  

Logo, o novo Terminal Rodoviário de Goiânia foi projetado pelo arquitetos 

Paulo Mendes da Rocha e Luiz Fernando Cruvinel, em coautoria com Moacyr Freitas 

e Ercílio Gonçalves de Souza (CAIXETA e FROTA, 2013). O novo terminal foi proje-

tado com uma arquitetura que explorava a própria estrutura, uma para cada elemento 

da composição, ora apoiando as vigas que sustentavam a cobertura, ora as passare-

las, com vários sistemas que externamente exprimiam a imagem da caixa suspensa 

(figura 51). Internamente, a fluidez do edifício era regida pelas rampas elevadas, com 

um grande saguão que distribuía os acessos como uma rua interna. O terminal foi 

implantado num local predeterminado atendendo a exigência de abrigar 34 boxes de 

partidas simultâneas para ônibus, o que definia os parâmetros para uma boa circula-

ção, serviços e demais equipamentos necessários para o atendimento da grande de-

manda. Ainda, o projeto previa o prolongamento da Avenida Goiás até a Avenida Pe-

rimetral Norte129, a implantação do eixo Leste-Oeste no antigo leito da ferrovia, a pre-

                                            
128 Decreto n.2.473 de 15 de maio de 1985; 
129 Avenida localizada no extremo norte da cidade; 
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servação da antiga Estação Ferroviária, o tratamento paisagístico com áreas de des-

canso e convivência e um Memorial da Cidade, a ser projeto pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer (O POPULAR, 1985). O projeto do Complexo Integrado de Ocupação da 

Área da RFFSA foi aprovado pelo governador e entregue aos cuidados do secretário 

de Planejamento e Coordenação, engenheiro João Bosco Ribeiro e executado con-

forme figura 52. É possível identificar, na figura, os remanescentes ainda sob o domí-

nio do Município - em amarelo -, sob a tutela da RFFSA - em marrom -, os novos 

espaços públicos - em verde - e o novo Terminal Rodoviário. Além da Estação Ferro-

viária isolada numa pequena fração de área verde entre os eixos da Av. Goiás. 

 
Figura 51: A nova Rodoviária de Goiânia, projetada por Paulo Mendes da Rocha, inaugurada em 
1986. Fonte: O Popular (1986). 

 

 
Figura 52: Projeto do Complexo Integrado de Ocupações da Área da RFFSA, 1985. Fonte: IPLAN 
(1985). Org. Simone Buiate Brandão (20170. 
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O novo Terminal Rodoviário de Goiânia foi inaugurado em novembro de 

1986, conforme noticiado pelo jornal O Popular, 
 
O primeiro dia de funcionamento do novo terminal rodoviário de Goiânia agra-
dou ao público usuário e impressionou o governador Onofre Quinan, que on-
tem à tarde fez uma visita a inspeção ao local em companhia de vários as-
sessores. [...] entra amanhã em funcionamento a nova rodoviária. [...] Goiâ-
nia, enfim, ganhou sua nova estação rodoviária. Um público numeroso, atra-
ído por muita festa, foi ver de perto a entrega da obra, feita pelo governador 
Onofre Quinan, Iris Rezende, dona Lydia e dona Iris. [...] o projeto prevê ainda 
o prolongamento da Avenida Goiás, preservando-se o antigo prédio da esta-
ção ferroviária, onde será instalado o Projeto de Apoio ao Artesão Goiano. (O 
POPULAR, 1986)130  
 

 Após a inauguração, foram retirados os dormentes (figura 53), depois os 

trilhos, para dar acesso privilegiado ao novo Terminal Rodoviário. Por fim, em 10 de 

janeiro de 1987, a desativação da “velha estação ferroviária” 131 foi concluída, encer-

rando as operações no Centro de Goiânia, “o apito final não aconteceu porque no 

pátio do terminal velho ainda havia movimentação de veículos recolhendo dormentes 

e outros materiais” 132.  

                                            
130 Goianiense ganha nova rodoviária.  O Popular. Goiânia, ano XLVIII, n.12.375, de 09 de novembro 
de 1986, p.1 e 24; 
131 Os trilhos da RFF saem da Praça do Trabalhador. O Popular. Goiânia, ano XLVIII, n.12.440, de 25 
de janeiro de 1987, p.1 e 13; 
132 Os trilhos da RFF saem da Praça do Trabalhador. O Popular. Goiânia, ano XLVIII, n.12.440, de 25 
de janeiro de 1987, p.1 e 13; 

 
Figura 53: Primeiro os dormentes, depois os trilhos, o processo de desativação da velha estação 
ferroviária em Goiânia. Fonte: O Popular (1987), fotografia: Lailson Damasio (1987), acervo SE-
PLANH (2016). 
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Em 1988, o prolongamento da Avenida Goiás foi concluído junto com a “re-

modelação de todo o sistema viário da área que incluía uma praça de lazer e vários 

jardins”133. O antigo pátio da RFFSA, antes cercado, passou a estabelecer novas vias 

de conexão como os dois eixos da Avenida Goiás, a redefinição da Av. Oeste, o pro-

longamento da Rua 74, a criação da Viela da Rua 44 e a Rua 67-A, que fragmentaram 

a Praça do Trabalhador em grandes porções de áreas verdes. A Estação Ferroviária 

ficou isolada entre as pistas de rolamento da Av. Goiás e Independência e, de “porta 

de entrada da cidade”, passou a ser inacessível para os transeuntes, com grandes 

vias circundantes de fluxo intenso de veículos. Quanto aos edifícios remanescentes 

da RFFSA, esses, aos poucos, foram demolidos, com exceção da Estação Ferroviária, 

na medida em que as porções de áreas verdes foram ocupadas. As transformações 

na paisagem podem ser visualizadas por meio das figuras 54 a 57, onde é possível 

identificar o pátio por meio de aerofotografias antes da desativação (1975) e depois 

da implantação do Terminal Rodoviário (1988). A desativação do complexo ferroviário 

que antes era limite da cidade, uma barreira de crescimento, que marcava o fim da 

expansão do tecido urbano, passou a induzir a expansão da Região Norte. Nesse 

cenário, o antigo instrumento da modernidade, ícone do progresso, passou a ser visto 

como atraso para o desenvolvimento da região para além dos trilhos da ferrovia. A 

população ansiava pelo crescimento econômico e pela chegada de melhorias.  

 

 

                                            
133 Estado apressa as obras na Av. Goiás. O Popular. Goiânia, ano XLVII, n. 12.107, de 04 de janeiro 
de 1986. 

 
Figura 54: Área do Centro Ferroviário considerada pequena para integração com o transporte de 
cargas, mas suficiente para abrigar a rodoviário de Goiânia. Fonte: O Popular (1979) 
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Figura 55: Aerofotografia de 1975, antes do processo de desativação do Pátio da RFFSA. Fonte: 
SEPLANH (2016). Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
 

 

 
Figura 56: Antiga área do Centro Ferroviário com Terminal Rodoviário ao fundo e Estação Ferrovi-
ária. Fonte: O Popular (1988). 
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Figura 57: Aerofotografia de 1988, depois do processo de desativação do Pátio da RFFSA. Fonte: 
SEPLANH (2016). Org. Simone Buiate Brandão (2017). 

 

Apesar da desativação do Terminal de Cargas, o que poderia ser conside-

rado o sepultamento de uma era, as locomotivas deixaram a área central, mas conti-

nuaram chegando até o Jardim Novo Mundo e a Vila Nova, carregadas de combustí-

veis para a Petrobrás, trigo para o Moinho Goiás – Emegê -, e ferro para a Ferrobrás 

(figura 58), por meio de linhas e desvios que conduziam os vagões até o interior das 

indústrias para descarregamentos134. Os trens de passageiros, que já não circulavam 

em Goiânia, e eram, desde a fundação da estrada até a pavimentação da BR-153, o 

principal meio de transporte entre Goiânia e Araguari, permaneceram em funciona-

mento até 1987, com paradas finais em Senador Canedo. A paralisação do serviço foi 

“confirmada pelo Chefe do Departamento de Comunicação da Superintendência da 

Rede Ferroviária, em Belo Horizonte, Gentil José dos Santos, esclarecendo que de-

pois da transferência do terminal de Goiânia para Senador Canedo o trem estava cor-

rendo praticamente vazio”135, inviabilizando o serviço. 

 

                                            
134 Portal Estações Ferroviárias; 
135 Trem de passageiros faz última viagem. O Popular. Goiânia, ano XLVIII, n.12.554, de 7 de junho de 1987, p.8; 



 

122 
 

 
 

Figura 58: Montagem com aerofotografias de 1988. Fonte: SEPLANH (2016), ARCGIS (2011). 
Org. Simone Buiate Brandão (2017). 

 

Restaram, nesse cenário, as Estações de Campinas (figura 59) e Goiânia 

(figura 60), os edifícios mais simbólicos da estrada de ferro, mas que sofreram gran-

des transformações ao longo dos anos seguintes. Em Campinas, após a desativação, 

sobre a estação imperou o abandono e vários processos de invasões, estado que 

perdurou por longos anos até meados de 2006, quando passou por reforma para abri-

gar o Batalhão da Polícia Militar, onde permanece até os dias atuais. Por outro lado, 

a Estação de Goiânia, passou por várias tentativas de reuso e apropriação: em 1985 
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foi sede do restaurante do Centro de Tradições Goianas; em 1987, abrigou o Centro 

Estadual de Artesanato e Associação e Cooperativa dos Artesãos de Goiás; em 1998, 

acolheu as Bandas Marcial e Municipal de Goiânia e o Coral Municipal; em 2004, abri-

gou a Estação Cultural; em 2006 recebeu o Projeto da Estação Digital de Goiânia; 

posteriormente, foi posto policial da Agência Municipal de Trânsito e, atualmente, en-

contra-se abandonada, com apenas uma das salas utilizadas por uma Organização 

Não Governamental – ONG136, que oferece aulas de violão para a comunidade. 

 

   
Figura 59: Da esquerda para direita, Estação de Campinas antes da reforma (2006), depois da re-
forma (2006) e atualmente (2016). Fonte: Domingos Tiveron (2006 - Portal Estações Ferroviárias), 
Roberto Fonseca Dias (2006 - Portal Estações Ferroviárias) e Arquivo Particular do autor (2016). 
 

   
Figura 60: Da esquerda para direita, Estação Ferroviária de Goiânia em 1988, em 2001 e 2016. 
Fonte: O Popular (1988), Fernando Schmidt (2001- Portal Estações Ferroviárias) e Arquivo Particular 
do autor (2016). 

 

Durante a década de 1990, a Estação de Goiânia foi reconhecida e tom-

bada pelo Município, por meio da Lei n.6.962 de 1991, em função da importante ar-

quitetura no estilo art déco, juntamente com outras obras de valor na cidade que for-

mam um conjunto arquitetônico. Consequentemente, em 1998, por meio do Decreto 

n. 4.943 de 31 de agosto, foi realizado o tombamento na esfera estadual, incluindo a 

Praça do Trabalhador e os murais internos do artista Frei Confaloni. Em 2003, a Es-

tação, como parte do conjunto urbano de Goiânia, que incluiu 22 edifícios e monu-

mentos públicos, um dos mais significativos do Brasil no estilo art déco, foi tombada e 

elevada a Patrimônio Arquitetônico Nacional.  

                                            
136 Dados obtidos em visita à Estação Ferroviária de Goiânia no dia 12 de março de 2016; 



 

124 
 

O tombamento incluiu o perímetro que compreende a pequena porção da 

Praça do Trabalhador entre os eixos da Avenida Goiás. As outras porções, onde en-

contra-se o Terminal Rodoviário, são, atualmente, palco para as atividades da Feira 

Hippie, que começou em 1969, no Parque Mutirama, como feira de artesanatos, de-

pois mudou-se para a Avenida Goiás e chegou a ser transferida para o interior da 

Praça Cívica, mas voltou para a Avenida Goiás137. Após 1995, foi fixada na Praça do 

Trabalhador, sendo hoje considerada a maior feira livre da América Latina. A Feira 

Hippie transformou completamente a paisagem da região, podendo ser considerada 

um fenômeno socioeconômico, diferente do pequeno comércio de artesanato pas-

sando para um grandioso comércio têxtil voltado para o atacado, com centenas de 

barracas, grandes galpões e shoppings varejistas, além de hotéis econômicos, que 

recebem os milhares de visitantes oriundos de vários estados.  

Ainda sobre a RFFSA, em 1992, a rede foi incluída no Programa Nacional 

de Desestatização, ensejando estudos promovidos pelo Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social – BNDES, que recomendou sua transferência para o 

setor privado dos serviços de transporte ferroviário de carga, uma vez que o de pas-

sageiros havia sido desativado. A transferência foi efetivada entre 1996 e 1998, com 

a divisão da rede em 6 malhas regionais, com concessão pela União de 30 anos, 

mediante licitação e arrendamento, por igual prazo. Em 1999, a RFFSA foi dissolvida, 

de acordo com o Decreto n.3.277, de 7 de dezembro, e teve iniciada a sua liquidação 

em 17 de dezembro. Foi um processo que implicou na determinação de arrendamento 

dos ativos operacionais - infraestrutura, locomotivas, vagões e outros bens vinculados 

à operação ferroviária -, às concessionárias, e de transferência dos bens não opera-

cionais para a União. Em 2007, a RFFSA foi completamente extinta, por meio da Lei 

n.11.483, e seus bens imóveis foram transferidos para o Instituto do Patrimônio His-

tórico Nacional – IPHAN e para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-

portes - DNIT, sob a tutela da Superintendência do Patrimônio da União – SPU. 

 O trecho em funcionamento, em Goiânia, foi arrendado pela Ferrovia Cen-

tro-Atlântica –FCA138, subsidiária da Vale Logística – VLI, um seguimento da então 

Companhia Vale do Rio Doce, em agosto de 1996, por meio de processo de licitação. 

                                            
137 FERNANDES, M. Feira Hippie vira o paraíso dos camelôs. O Popular. Goiânia, 24 de outubro 
de 1995, p.6; 
138 Via contrato n.048/96; 
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Logo, adotando a mesma política de avaliação de ramais antieconômicos a FCA, de-

sativou o trecho do pool de combustíveis, no Jd. Novo Mundo até o Moinho Goiás e 

Ferrobrás, na Vila Nova. O trecho permaneceu com os dormentes, trilhos e platafor-

mas e é regularmente monitorado pela FCA, mas encontra-se à mercê do tempo, 

completamente abandonado. 

Na mesma época em que a FCA assumiu o trecho em Goiânia o projeto da 

Via Expressa Norte foi recolocado em prática. Com algumas mudanças, o novo eixo, 

agora denominado Avenida Dona Lourdes Estivalete Teixeira139, popularmente co-

nhecido como Av. Leste Oeste, previa a conexão da Região Oeste da cidade até a 

Região Leste, passando pela Região Central, através de uma via expressa. Tal via 

teria uma caixa de 36 metros, com 6 pistas de rolamento para veículos leves, sem 

previsão dos trilhos, uma vez que eles foram retirados de grande parte do trajeto. O 

objetivo era ocupar o leito da antiga linha férrea com o intuito de estabelecer um eixo 

interligando o lado leste da cidade, a partir do Município de Senador Canedo até o 

lado oeste na divisa com o Município de Trindade, atravessando a cidade de ponta a 

ponta, uma ação em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Goiânia. A 

primeira fase, iniciada em 1997 e dividida em etapas, a oeste da Estação Ferroviária, 

compreendia cerca de 15 quilômetros de extensão, passando por 16 bairros. Entre-

tanto, o primeiro trecho foi inaugurado em 2002140 e compreendia a extensão entre a 

Praça do Trabalhador até a Avenida Bernardo Sayão. Atualmente, encontram-se con-

cluído o trecho no sentido oeste a partir da Câmara Municipal até a Avenida Castelo 

Branco, parcela esta que compreende a extensão para além da Estação de Campinas 

sentido Trindade e o trecho Campinas-Goiânia (figura 61 e 62). O futuro do projeto 

prevê a extensão no sentido leste, conectando o município de Senador Canedo à 

Praça do Trabalhador. 

                                            
139 Aprovada pela Lei 7.764 de 23 de dezembro 1997, antes denominada “Avenida Cinquentenário” 
pela Lei 6.267 de 17 de setembro de 1985, em conformidade com o Projeto da Via Expressa Norte, e 
anteriormente, “Leito da Estrada de Ferro Goiás”. 
140 Primeiro trecho já está liberado. O Popular. Goiânia, 20 de dezembro de 2002; 
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Figura 61: Vista do trecho da Avenida Leste-Oeste inaugurada em 2002, sentido Trindade. Fonte: O 
Popular (2002). 
 

 
Figura 62: Processo de sobreposição do leito da estrada de ferro pela Av. Leste-Oeste. Fonte: Go-
ogle Earth (2004). Org. Simone Buiate Brandão (2017). 

 

A desapropriação do pátio não resultou efetivamente na permanência das 

áreas sob o domínio do Município, pois ao longo dos anos elas foram vendidas. Em 

1988, a empresa Eldorado S.A. Comércio e Importação comprou a área entre a Av. 

Goiás e Av. Oeste, que posteriormente foi vendida a outras empresas e locadas para 

novos empreendimentos na cidade.  São eles: o Shopping Estação Goiânia (2007, 

proprietária), a Leroy Merlin (2008, locatária) e o Hotel Go Inn (2013, locatário). A área 

entre a Rua 74, Av. Independência e Av. Oeste, onde antes existiam os edifícios ad-

ministrativos da RFFSA, passou a pertencer a Pedro Abrão Junior141 e Margarida de 

Castro Azevedo, a partir de 2006, e foi vendida para o Walmart no mesmo ano. A área 

que antes abrigava o pool de combustíveis da Petrobrás foi vendida pela RFFSA, em 

                                            
141 Deputado Federal, de 1991-1999; 
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1989, para a Encol que no local construiu os Residenciais Portal do Oeste e Serra 

Dourada, inaugurados em 1990. Por outro lado, a área entre a Rua 74 e Av. Goiás foi 

doada para a construção da Câmara Municipal, em 1998. 

 

 
 
Figura 63: Novas instalações no antigo pátio da RFFSA. Fonte: Google Earth (2010). Org. Simone 
Buiate Brandão (2017). 

 

Em contrapartida ao processo de sobreposição do eixo da antiga Estrada 

de Ferro Goiás, o Ministério Público do Estado de Goiás propôs, em abril de 2015, o 

Projeto Estrada de Ferro, com o objetivo de criar um roteiro histórico que passasse 

pelas cidades da região da antiga ferrovia. O projeto previa a restauração das esta-

ções ferroviárias e um trem de passageiros, uma Maria Fumaça, por meio da parceria 

com a FCA. As estações de Cumari, Goiandira, Catalão, Urutai, Pires do Rio, Orizona, 

Caraíba, Ponte Funda, Vianópolis, Silvânia e Anápolis foram restauradas sob a gestão 

do Iphan, que ainda prevê a restauração das estações de Leopoldo de Bulhões, Bon-

finópolis, Senador Canedo e Goiânia. Tal projeto, ainda em andamento, pode contri-

buir para a proteção do Patrimônio Industrial Ferroviário do Estado, uma vez que as 

ações de tombamento - muitos processos ainda estão em análise e outros tantos por 

solicitar - são insuficientes para estabelecer um valor simbólico, fortalecer uma identi-

dade ou criar um vínculo sociocultural.  
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3.2. Os remanescentes, heranças de uma era 

 

Os doze quilômetros com cortes e aterros executados, no final da década 

de 1950, com a intenção de continuar o trecho até o Araguaia, sob a direção da 

RFFSA, foram completamente abandonados ao longo dos anos. Algumas áreas com 

dormentes, trilhos e os elevados de terras permaneceram na paisagem, ora como 

obstáculos para o ir e vir de pessoas, ora como uma ruptura no tecido urbano, ora 

como um vetor de ocupações irregulares. Situação que se intensificou com a desati-

vação do trecho Goiânia – Campinas, na década de 1970, transformando o leito em 

um grande território desocupado, sem uso e sem qualquer fiscalização. 

A ferrovia nesse quadro era sinônimo de grande transtorno para a adminis-

tração pública. Com a paralisação dos serviços de vigilância das áreas desativadas 

pela RFFSA, surgiram muitas invasões e favelas142, ocupadas por famílias de baixa 

renda, que avançaram até a faixa de domínio ativo, distantes menos de três metros 

dos trilhos (PASTORE, 1981). Cenário que invadiu as páginas dos jornais locais, que 

exploravam a situação evidenciando o papel da estrada de ferro como vetor desses 

acontecimentos,  
 
[...] calcula-se hoje que Goiânia tem, ao longo da estrada de ferro, para o lado 
oeste, a partir do Setor Norte Ferroviário, cerca de mil barracos de invasão. 
As margens do Córrego Capim Puba existem mais de 100 moradias dessa 
espécie.  [...] existe diferença entre favela e invasão. A segunda são os nú-
cleos de curta duração, efêmeros sem vida própria. As favelas, no entanto, 
têm vida própria, e até contornos definidos. Sobre elas o Governo pode pla-
nejar sua erradicação, o que não acontece com as simples invasões. (O PO-
PULAR, 1975)143 
  

O panorama se agravou no início dos anos 1980, levando a Prefeitura de 

Goiânia por meio do Instituto de Planejamento Municipal – IPLAN, atual SEPLANH, e 

em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica 

de Goiás – UCG, atual PUCGO, a realizar um mapeamento das mais de 70 áreas 

ocupadas irregularmente na cidade. No levantamento, o eixo da ferrovia apresentava 

vários trechos ocupados, entre eles: a oeste partindo do 4º Distrito, o trecho com ater-

ros até a Estação de Campinas; assim como às margens do Córrego Capim Puba até 

o Rio Meia Ponte; a leste às margens da linha entre a Vila Nova, Nova Vila, Parque 

                                            
142 Os termos “favela” e “ocupações irregulares” foram fortemente empregados nos anos 1970 à 1980 
e encontrados em vários relatórios do IPLAN, entretanto, atualmente, em Goiânia as autoridades ad-
ministrativas utilizam os termos ocupações irregulares ou ilegais e áreas passíveis de posse; 
143 Mil barracos de invasões no Norte-Ferroviário. O Popular. Goiânia, 12 de junho de 1975; 
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Oeste Industrial, Negrão de Lima, Bairro Feliz e algumas áreas no Jardim Novo 

Mundo, demarcadas com manchas na figura 64 sobrepostas ao leito da estrada de 

ferro. 

 

 
Figura 64: Montagem com bairros loteados ao longo da estrada de ferro e imagens aéreas (1986) 
das áreas invadidas, recorte do mapeamento da PUC e IPLAN. Fonte: SEPLANH (2016), ARCGIS 
(2011). Org. Simone Buiate Brandão. 

 

Algumas ocupações irregulares destacaram-se ao longo dos anos por se-

rem violentas e apresentarem alto nível de precariedade, miséria, pobreza e insegu-

rança, atingindo diretamente os bairros vizinhos. Com a desativação do 4º Distrito, na 
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década de 1980, a situação avançou para a década de 1990, com maior expressivi-

dade, quando se destacaram o Morro do Aranha, a Favela dos Trilhos e a Vila Coronel 

Cosme, invasões localizadas respectivamente no Viaduto do Córrego Capim-Puba, 

entre os Setores Negrão de Lima e Nova Vila, e por último, próximos ao Rio Meia 

Ponte, o Parque Industrial de Goiânia e Bairro Feliz, conforme o mapa de localização 

da figura 65. 

 

 
Figura 65: Localização das ocupações irregulares mais significativas ao longo da estrada de ferro. 
Fonte: ARCGIS (2011). Org. Simone Buiate Brandão (2017). 

 

O Morro do Aranha foi uma das favelas mais expressivas durante a década 

de 1990, localizado no centro de Goiânia, próximo ao Córrego Capim-Puba, em um 

aterro do qual fazia parte o viaduto do Setor Centro Oeste e Marechal Rondon, popu-

larmente conhecido como Fama, no antigo caminho da estrada de ferro. Inicialmente 

foi ocupado irregularmente, no final da década de 1970, mas tomou proporções alar-

mantes, (figura 66) no início da década de 1990, quando passou a abrigar mais de mil 

barracos com cerca de 5 mil pessoas144, que viviam nas piores privações, sem esgoto, 

com escassez de água, constantes cortes de energia, miséria e violência145. A favela 

ganhou vida própria, personalidade, que refletia a dura realidade daqueles que ali vi-

viam. O desemprego e a falta de mínimas condições de vida eram os problemas que 

                                            
144 CARLOS, L. Morro do Aranha. Diário da Manhã. Goiânia, 07 de abril de 1992; 
145 Mil barracos de invasão no Norte-Ferroviário. O Popular. Goiânia, 12 de outubro de 1975; 
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afligiam os moradores, além da violência que era parte do cotidiano, conforme os pró-

prios moradores declaravam, 
 
Na escura noite do morro, maridos espancam suas mulheres e filhos, 
enquanto que, em alguns pontos, alguém compra e vende drogas, dis-
parado um tiro e uma pessoa morre, mas ninguém sabe de onde veio 
ou conhece o morto. “A gente tem medo daqui e tem que ser esperto 
pra ficar vivo, não pode ter olho, ouvido ou boca e quem fala alguma 
coisa não tem muito tempo de vida”, afirmou um morador.146 
 

O morro era dividido em a parte de cima e a de baixo, considerada a mais 

perigosa, onde o tráfico causava medo. E que, segundo alguns moradores, o que deu 

o nome ao morro foi um temido traficante chamado Aranha, que morava no local, além 

da característica da ocupação de difícil acesso por entre as estreitas e íngremes vielas 

(figura 67). 

 
Figura 66: Montagem com aerofotografia (1975, 1986 e 1992) com vista para o Morro do Aranha, 
no viaduto da Estrada de Ferro, em formação e adensamento ao longo dos anos. Fonte: SEPLANH 
(2016). Org. Simone Buiate Brandão. 

 

Em 1995, a prefeitura em parceria com órgãos responsáveis por habitações 

sociais na capital, e em diálogo com os moradores do morro, transferiu147 todas as 

famílias para o Residencial Goiânia Viva, localizado no extremo oeste da cidade. Um 

bairro voltado para o abrigo de famílias oriundas de áreas de risco, fundos de vale e 

demais ocupações irregulares. Apesar dos acordos, foram longos os impasses para 

remover as famílias “[...] oito famílias se negavam [nega] a abandonar suas casas e 

se transferir para o Residencial Goiânia Viva. [...] não aceitavam [aceitam] trocar seu 

lote por uma casa no Residencial” 148.  A distância era o grande empecilho, de mora-

                                            
146 Miséria impera no morro do Aranha. Diário da Manhã. Goiânia, 28 de fevereiro de 1992; 
147 Famílias serão removidas. Diário da Manhã. Goiânia, 03 de agosto de 1995; 
148 LETÍCIA, E. Prefeitura alerta para ameaça de desabamento no Moro do Aranha.  O Popular. 
Goiânia, 31 de outubro de 1996; 
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dores do centro passariam a morar nas margens da cidade. Por fim, todos os mora-

dores foram retirados, dando passagem para a futura Av. Leste-Oeste (1997), a pro-

messa de solução do grande problema viário da capital. 

 

 
Figura 67: Vista do Morro do Aranha, favela próxima ao Centro da Goiânia, sem água e esgoto, com 
alto índice de violência. Fonte: Diário da Manhã (1992). 

 

A Favela dos Trilhos, por outro lado, iniciou o processo de ocupação em 

2002, anos depois do processo de desativação da ferrovia, ocupando o eixo da es-

trada de ferro ao lado do Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, na divisa 

dos bairros Nova Vila e Negrão de Lima. Formada principalmente por catadores de 

papelão, a favela (figura 68) cresceu ao longo dos anos, chegando a 50 famílias em 

2006, ocupando uma pequena porção de terra, onde concentravam barracões, de pa-

pel, madeira e plástico, em meio ao material reciclável. Faltavam energia, água potá-

vel e esgoto, em meio à precariedade e miséria, onde era constante o transitar de 

crianças correndo entre o lixo e o esgoto a céu aberto. A situação aos poucos foi foco 

de algumas reportagens jornalísticas que exploravam o tema sobre exclusão social 

na capital, o que resultou em medidas para remover as famílias para um local apro-

priado. Entretanto, a solução só veio dois anos depois e as famílias foram removidas 
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para o Residencial Buena Vista, uma obra de interesse social municipal, localizada no 

extremo leste da cidade, a 20 km do centro. 

 

 
Figura 68: Montagem com aerofotografia (2004, 2006 e 2008) com vista para a Favela dos Trilhos, 
próximo ao Parque Agropecuário de Exposições de Goiânia, em formação, adensamento e remoção. 
Fonte: Google Earth (2004, 2006, 2008). Org. Simone Buiate Brandão (2017). 

 

A Vila Coronel Cosme, diferentemente das outras ocupações irregulares 

citadas, permaneceu até os dias de hoje. Sua formação iniciou na década de 1960 

entre os leitos da estrada de ferro e o Rio Meia Ponte, próximo ao Bairro Feliz e Parque 

Industrial de Goiânia. A invasão é popularmente conhecida como “Vilinha”, que inici-

almente serviu de moradia para trabalhadores rurais, que vieram em busca de em-

prego na capital e se alojaram próximo a uma antiga metalúrgica, inexistente atual-

mente. Ao longo dos anos (figura 69), com o entra e sai de moradores, resultado das 

ações públicas de tentativa de remoção das famílias, a Vilinha ganhou novos mora-

dores, o que instaurou um novo perfil de violência, tráfego, assaltantes e baderneiros 

(SILVA e MORAES, 2011). Em 2000, chegou a abrigar cerca de 1.534 habitantes, em 

2009, o número caiu para 608 e, em 2011, cerca de 200 famílias foram transferidas 

para o Residencial Buena Vista, para dar lugar à continuação da Avenida Leste-Oeste 

e garantir a segurança das famílias em caso de enchentes. Entretanto, a vilinha ainda 

se encontra ocupada. 
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Figura 69:  Montagem com aerofotografia (2068, 1986 e 2006) com vista para a Vila Coronel Comes, 
próximo ao Bairro Feliz, em formação, adensamento e remoção. Fonte: Google Earth (2017). Org. 
Simone Buiate Brandão (2017). 

 

Historicamente, as três ocupações irregulares citadas anteriormente po-

dem ser consideradas as mais expressivas, que marcaram a trajetória de ocupação 

do leito da estrada de ferro, principalmente no período pós-desativação, mas não ex-

cluem os outros trechos ocupados ao longo dos anos. Com o crescimento da cidade 

e a implantação da Av. Leste-Oeste, várias áreas foram desocupadas, resultado de 

iniciativas tanto privadas como públicas. Tais iniciativas deram lugar a vias e empre-

endimentos, como no Setor Negrão de Lima, onde várias construtoras e incorporado-

ras, a partir de 2006, investiram maciçamente em torres de múltiplos pavimentos, mo-

dificando o bairro antes ocupado por residências térreas.   

A situação sempre foi delicada, uma vez que o território é de direito decla-

rado da União, mesmo após a desativação da RFFSA. Porém, parte dos bens móveis 

e imóveis não-operacionais foram cedidos ao Município para a construção da Av. 

Leste-Oeste, enquanto parte se encontra sob a tutela da FCA, o que resulta quase 

sempre em longas discussões acerca da responsabilidade de fiscalização. Cabe dizer 

que no período pleno de funcionamento da rede, ela tinha um grupo de funcionários 

que exerciam o cargo de Polícia Ferroviária, com a função de vistoriar dia e noite os 

trilhos, vagões e mercadorias da ferrovia. Atualmente, as áreas da União são super-

visionadas pela Superintendência de Patrimônio da União – SPU, que ainda está re-

alizando o trabalho de levantamento do patrimônio completo da antiga rede ferroviária, 

o que dificulta a identificação e fiscalização das áreas e bens remanescentes. 
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3.3. Vidas adormecidas 

 

Entre todas as transformações que a estrada de ferro passou e impulsionou 

em Goiânia pouco se fala dos ferroviários, aqueles que vieram de outras cidades, 

trouxeram suas famílias, instalaram-se em Goiânia e permaneceram ao longo dos 

anos executando os árduos trabalhos da construção a manutenção de linha.     

O tempo da Estrada de Ferro Goiás, de 1906 a 1957, foram anos de muito 

trabalho pesado, de construção da linha com poucos equipamentos adequados. Os 

ferroviários desbravaram o cerrado com picaretas, marretas, serras e soquetes, der-

rubaram árvores, abriram morros e nivelaram terrenos com a precisão dos olhos dos 

feitores de linha, que se deitavam no chão para nivelar os dormentes. Na estrada 

trabalhavam, dormiam e se alimentavam, às vezes voltavam para casa, mas nem 

sempre o penoso trabalho permitia, uma vez que não havia dias ou noites para os 

ferroviários, mas hora e minuto. Os acampamentos eram casas velhas iluminadas por 

lamparinas, com camas feitas de velhos dormentes, colocados lado a lado e forrados 

com capim cobertos por um lençol. As refeições se resumiam, na maioria das vezes, 

a arroz e feijão, pois era difícil manter os alimentos perecíveis (GOMES, 2011). Essa 

situação levava vários ferroviários a se aposentar cedo por invalidez ou problemas de 

saúde irreversíveis.  

Ainda, durante esse tempo da E.F.G., os salários atrasavam com grande 

frequência, eram meses e até ano sem receber, o que resultava em greves frequentes, 

apesar do aumento nas operações assistencialistas da Rede que, nos anos 1950, 

investiu em residências, cooperativas, incentivo a hortas e pomares, escolas e forma-

ção técnica. Melhorias essas que chegaram efetivamente com a incorporação da es-

trada à RFFSA (1957-1997), quando as locomotivas a diesel-elétricas passaram a ser 

maioria, assim como os equipamentos mecanizados que executavam os trabalhados 

de nivelamento, alinhamento, colocação de trilhos e dormentes. Na década de 1970 

a 1980, as dificuldades do trabalho passaram a ser outras, os serviços árduos eram 

em sua maioria mecanizados, mas frequentemente faltava material. Nesse período, 

os funcionários também passaram a gozar de planos de saúde e tíquete-alimentação 

(GOMES, 2011). 
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A penosidade do trabalho não afastava novos interessados, principalmente 

no início da ferrovia. Para muitos, “virtuoso era aquele que tinha trabalho para susten-

tar sua família, não tinha muita oferta”149.  

Durante a década de 1980 até a extinção da rede em 1997, a situação dos 

ferroviários em Goiânia ficou muito delicada. Com a desativação do 4º Distrito Ferro-

viário e consequente inauguração do Terminal Rodoviário, que para uns era motivo 

de alegria, para os ferroviários era motivo de muita indignação, muitos se considera-

vam expulsos da cidade, como se a ferrovia fosse um empecilho ao desenvolvimento 

da Capital, visão da que discordavam veementemente (O POPULAR, 1987). A situa-

ção levou vários ferroviários à aposentadoria, principalmente aqueles que tinham 

tempo de serviço em áreas rurais antes de entrarem na ferrovia, e assim puderam 

acrescentar mais tempo de contribuição à previdência. Os que permaneceram em 

serviço foram transferidos para outras cidades, mas antes a esses foi ofertado a re-

qualificação do enquadramento funcional para o regime de Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. Aqueles que aceitaram sofreram quando não puderam mais exercer 

suas atividades, no caso de acidentes no trabalho, o que resultava na transferência 

do funcionário para outro departamento gerando incompatibilidade funcional, justifi-

cando a demissão do operário ou a aposentadoria precoce, com base em cálculos 

diferenciados do regime de estabilidade. Tal situação levou vários ferroviários a entrar 

na Justiça coletivamente anos depois. Por outro lado, aqueles que não aceitaram fo-

ram transferidos para cidades distantes de seus familiares esperançosos de que um 

dia voltariam, prática também muito aplicada aos ferroviários grevistas150. 

 Ainda, várias famílias de ferroviários, pessoal de linha e administração, as-

sim como alguns engenheiros, residiam nas mais de 300 casas da rede ferroviária 

existentes em Goiânia, distribuídas no entorno do pátio do 4º Distrito e próximas a 

Estação de Campinas. As residências eram destinadas aos funcionários ativos da fer-

rovia e em caso de viuvês ou aposentadoria, os moradores eram removidos. Tal prá-

tica, apesar de ser regra da rede, era fortemente criticada, chegando inclusive a ser 

discutida no Congresso Nacional, por governadores do Estado, que se solidarizavam 

com aqueles que dedicavam a vida aos trilhos e exigiam o direito de moradia. Entre-

tanto, regras ditavam ações e não poderia ser diferente quando a desocupação do 4º 

                                            
149 Entrevista concedida por Elevertino Lourenço. [março 2017] Entrevistador: Simone Buiate Bran-
dão. Goiânia, 2017. 1 arquivo .mp3 (64 min). A entrevista na íntegra encontra-se em mídia digital; 
150 Idem; 
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Distrito foi concluída. As 300 casas ocupadas por ferroviários seriam totalmente de-

molidas. Em contrapartida, o Município viabilizou doações de moradias151, tipo apar-

tamento, localizadas no Setor Urias Magalhães, na região noroeste da capital. Porém, 

muitos ferroviários recusaram as propostas e mantiveram-se morando nas residên-

cias, levando o Município a tomar medidas judiciais. Fato era que, para alguns ferro-

viários a situação era desvantajosa, uma vez que residiam em casas amplas com 

quintal e pomar, próximas ao centro, enquanto os apartamentos eram pequenos e 

distantes, localizados no extremo norte da cidade. Porém, aqueles que não saíram de 

forma voluntária sofreram constantemente com corte de fornecimento de energia e 

água152, na tentativa de pressionar a saída das famílias, até as últimas medidas 

quando foram executadas ordens judiciais de despejo153, “numa sexta-feira, com a 

chegada de caminhões para retirar os pertences e tratores para imediata demolição, 

sem tempo de ação dos ferroviários, que poderiam recorrer da decisão”154. As casas 

foram completamente demolidas e tal fato foi pouco documentado nos jornais locais, 

mas foi inesquecível para os ferroviários, muitos não falam do assunto, outros apenas 

comentam superficialmente155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
151 LEMES, M. Rodoferroviária poderá ter início ainda este ano. Diário da Manhã. Goiânia, 2 de feve-
reiro de 1982; 
152 Em entrevista concedida por Mirene dos Santos Alves Cavalcanti, filha do Ferroviário Adenor dos 
Santos Alves. [fevereiro 2017] Entrevistador: Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2017. 1 arquivo .mp3 
(44 min). A entrevista na íntegra encontra-se em mídia digital. 
153 Em entrevista concedida por Luiz Carlos Silva, filho do Agente da Estação de Goiânia Luiz Carlos 
Silva. [março 2017] Entrevistador: Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2017. 1 arquivo .mp3 (34 min). A 
entrevista na íntegra encontra-se em mídia digital. 
154 Em entrevista concedida por Elevertino Lourenço, mecânico aposentado da RFFSA. [março 2017] 
Entrevistador: Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2017. 1 arquivo .mp3 (68 min). A entrevista na ínte-
gra encontra-se em mídia digital. 
155 Em entrevista concedida por Luiz Carlos Silva, filho do Agente da Estação de Goiânia Luiz Carlos 
Silva. [março 2017] Entrevistador: Simone Buiate Brandão. Goiânia, 2017. 1 arquivo .mp3 (34 min). A 
entrevista na íntegra encontra-se em mídia digital. 
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4. CAPÍTULO IV – Desconstrução da Paisagem 
 

Em síntese o processo de inserção da estrada de ferro em Goiânia, que 

partiu dos anseios políticos passando pela realidade do vai evem dos trens de passa-

geiros e cargas com os trilhos implantados até sua desativação resultou na modifica-

ção constante do espaço, das relações com a sociedade ao longo dos anos e da pai-

sagem. Assim como a representatividade da ferrovia, enquanto valor simbólico passou 

de vetor do progresso e instrumento de modernização para símbolo de abandono, 

obsolescência, destruição e sobreposição. 

Desvelar a ferrovia na história não permitiu conhecê-la como ela “de fato 

foi”, mas possibilitou apropriar de reminiscências, que relampejam num momento de 

perigo, tal como lampejos de outros tempos (BENJAMIN, 1987). A história não cons-

titui uma cópia fiel do que foi o passado, mas é uma representância156 que permite 

resgatar do passado aquilo que pode cair no esquecimento (SILVA, 2015). Todo con-

junto de técnicas, assim como a ferrovia, aparece em um dado momento e mantém-

se hegemônico por certo tempo, estabelecendo a base material da vida na sociedade, 

para um determinado grupo de pessoas, até que outro sistema de técnicas toma o 

lugar, num ciclo ininterrupto de evolução e transformação, seguindo a lógica da própria 

existência (SANTOS, 2012). Cabe identificar a verdadeira imagem do passado que 

passa veloz, no momento em que ele se deixa fixar e permite ser reconhecido (BEN-

JAMIN, 1987).  

Nesse sentido, as formas fixadas da Estrada de Ferro em Goiânia, que 

ainda insistem em permanecer no espaço, proporcionaram a compreensão dos even-

tos em diferentes escalas até o presente. Compreende-se aqui como escala o enten-

dimento das variáveis envolvidas na produção dos eventos e o impacto na realização 

dessas ações, definição que George Bertrand explora. Aqui é adotada como metodo-

logia de análise tempo-espacial e Milton Santos (1996:121 e 126) complementa 

quando afirma que “a escala é um dado temporal e não propriamente espacial, a es-

cala varia com o tempo, já que a área de decorrência é dada pela extensão de even-

                                            
156 Kelly Cristina Rodrigues Silva (2015) aborda o termo representância apresentado originalmente no 
texto do filósofo francês Paul Ricoeur que aborda três dimensões do tempo e do espaço, sendo a 
representância algo que chega ao historiador do passado, não sendo literalmente o que foi, é uma 
permanência que perpassa o tempo e se transforma em narrativa, cabe ao historiador a mediação entre 
o tempo dos fatos ocorridos em si e o tempo da narração desses fatos por aqueles que os descrevem. 
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tos”, “os eventos não são sucessivos, mas concomitantes, como num eixo de coexis-

tência”. Entretanto, não há evento que não se desenrole num determinado espaço, 

por isso a inseparabilidade dos termos. O que transforma as coisas são os eventos, 

que não se repetem, uma vez que as circunstâncias não são as mesmas duas vezes. 

Os eventos são singulares mudam os objetos, dissolvem as identidades propondo 

outras novas, com novas características, submetendo as coisas ao texto do saber, ou 

seja, objetos capazes de reconstituir o passado a partir do presente por meio da per-

cepção de um conjunto de coisas e de eventos (SANTOS, 1996).  

Segundo Santos (2012) o espaço é testemunho dos modos de produção, é 

a memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem criada, sendo assim 

durável, porém adaptável às formas preexistentes enquanto continuamente se cria 

novas formas para se inserir. Logo, “o espaço não é jamais um produto terminado, 

nem fixado, nem congelado para sempre” (SANTOS, 2012:189), está em constante 

transformação. Por outro lado, existem formas espaciais criadas por outras gerações 

ou herdadas, com diferentes idades, que têm características singulares. Mas tais for-

mas não dispõem de autonomia de comportamento, elas têm autonomia de existência, 

uma vez que permanecem como formas, objetos, que articulam o presente e o pas-

sado, assim como o presente e o futuro, pelo simples fato de sua própria existência 

(SANTOS, 2012).  

Esses espaços que carregam memórias de outros tempos são rugosida-

des, tempo histórico que se transformou em paisagem, incorporado ao espaço, sendo 

assim espaço-paisagem (SANTOS, 2012). Esse espaço possui características de agir 

e reagir sobre as demais estruturas da sociedade, uma vez que as novas formas e 

determinações sociais não podem ignorar as condições espaciais pré-existentes.  

É nas rugosidades que também são reconhecidas “as marcas dos futuros 

do pretérito, marcas que compareceram como ausências, o que deveria estar ali e não 

mais está ou que deveria ter estado e que nunca esteve” (RIBEIRO, 2012:69). É nas 

rugosidades que se identificam as resistências, onde coexistem ordens e organiza-

ções acumuladas de espaço usado e herdado. São espaços que resistem à hegemo-

nia dos espaços luminosos, racionais, legíveis, valorizados e sempre mais modernos, 

carregados de técnicas que propõem uma visão do futuro, onde vivem os mais ricos 

e mais rápidos, aqueles que têm pressa na cidade (JACQUES, 2012). São espaços 

opacos, sobreviventes, com menos técnica e mais apropriação, com menos controle 
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e mais domínio, onde vivem os mais pobres e lentos, espaços constituídos de formas 

não atualizadas (JACQUES, 2012).  

Milton Santos traduz claramente a oposição entre esses espaços quando 

afirma que, 
 
[...] na cidade, hoje, a naturalidade do objeto técnico – uma mecânica 
repetitiva, um sistema de gestos sem surpresa – essa historização da 
metafísica, crava no organismo urbano, áreas “luminosas”, constituí-
das ao sabor da modernidade e que se justapõem, superpõem e con-
trapõem ao resto da cidade onde vivem os pobres, nas zonas urbanas 
“opacas”. Estas são os espaços do aproximativo e não (como as zonas 
luminosas) espaços da exatidão, são espaços inorgânicos, abertos e 
não espaços racionalizados e racionalizado-res, são espaços da lenti-
dão e não da vertigem. (SANTOS, 1994:41) 

 

Nessa mesma concepção, esses espaços opacos detentores do saber car-

regados de outros tempos são para Deleuze e Guatarri espaços lisos, indeterminados, 

em oposição ao espaço estriado, racionais. O nômade transita pelo espaço liso, num 

processo contínuo de desterritorializações em contraponto com o espaço sedentário 

territorializado, de tempo rápido, pré-definido.  
 
[...] ao contrário do mar, [ a cidade] é o espaço estriado por excelência, 
porém é o espaço liso que se deixa fundamentalmente estriar, a cidade 
seria a força de estriagem que restituiria, que novamente praticaria es-
paço liso por toda parte, na terra e em outros elementos – fora da pró-
pria cidade, mas também nela mesma. A cidade libera espaços lisos, 
que já não são só os da organização mundial, mas os de um revide 
que combina o liso e o esburacado, voltando-se contra a cidade: imen-
sas favelas móveis, temporárias, de nômades e trogloditas, restos de 
metal e de tecido, patchwork, que já nem sequer são afetados pelas 
estriagens do dinheiro, do trabalho ou da habitação. Uma miséria ex-
plosiva que a cidade secreta, e que corresponderia à fórmula matemá-
tica de Thom: um alisamento retroativo. Força condensada, potenciali-
dade e de um revide. (DELEUZE e GUATTARI, 1997:165) 

 

Logo, a cidade está inserida num processo contínuo e ininterrupto de ilumi-

nação de espaços e aparecimento de espaços opacos, que podem ocorrer ou não, 

por meio de processos de longa ou curta duração. Para Ribeiro (2012:68), “o espaço 

opaco instaura o enigma da invisibilidade do muitíssimo visível”. A importância dos 

movimentos de iluminação dos espaços opacos, no caso da estrada de ferro em Goi-

ânia, pode ser identificada na sobreposição ao leito da ferrovia pela Av. Leste-Oeste. 

Esse processo também pode ser compreendido como um processo de reterritorializa-

ção.  

Tal condição reflete o que Milton Santos (2012:231) expõe sobre a impor-

tância do Estado nas transformações espaciais, uma vez que suas atividades refletem 
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muito uma “fluidez permanente das ações com o objetivo de adaptar-se a cada dia às 

condições novas da vida internacional”, que impõe novos modos de produção, cria 

novos objetos, insere uma nova ordem espacial num processo contínuo em busca da 

modernização. Logo, o Estado pode “criar ou contribuir para reforçar o caráter das 

rugosidades existentes, ainda que isso implique mudança de natureza das rugosida-

des em questão” (SANTOS, 2012:232). O comportamento do espaço depende das 

ações passadas e atuais do Estado, que refletem diretamente no futuro. 

Nesse sentido, a estrada de ferro em Goiânia, um espaço rugoso criado 

pela ação do Estado e reforçado constantemente pelas inúmeras tentativas de sobre-

posição e reusos dos objetos remanescentes, narra a sequência de eventos que cul-

minou na paisagem atual. Espaço-paisagem, carregado de lugares específicos que 

marcam um instante no tempo e um ponto do espaço. Verdadeiras relíquias e vestí-

gios físicos que guiam, de alguma forma, numa ação conjunta com outros artefatos 

de épocas remotas, (LOWENTHAL, 1998) as apropriações por parte da sociedade.  

Cabe identificar esses pontos, lugares que ainda permanecem na paisa-

gem como relíquias visíveis, algumas ainda invisíveis, em constante desgastes físicos, 

de significado e de importância, numa cartografia que permita evidenciar as possíveis 

relações espaciais. Todavia, pensar apenas nas formas restringe a narrativa a um 

quadro meramente físico. Por outro lado, associar as formas no espaço com a locali-

zação desdobra a ideia de organização, nesse caso, a interferência direta daqueles 

que vivem nas rugosidades. Nessa perspectiva, Ana Fani Alessandri Carlos (2011:63) 

esclarece organização como acomodação, “feita a partir das necessidades da comu-

nidade local, do mosaico constituído pelo espaço bruto diferenciado”, ou seja, “a cada 

tipo de sociedade, a cada etapa da evolução histórica correspondem formas de orga-

nização do espaço, que podemos agrupar em famílias, embora por vezes de maneira 

algo arbitrária”. Por esse ângulo, o desafio é: Como produzir uma cartografia das aco-

modações ou ações? 

Ribeiro et al (2002) propõem uma nova cartografia da denúncia, que oriente 

a ação social no sentindo de desvendar os contextos e reconhecer os atos ou cada 

ato. Uma cartografia que vai além da função como instrumento isolado com imagens. 

Uma ferramenta analítica que sustenta a memória dos outros enquanto uma cartogra-

fia prática, que vai além da identificação dos usos e das funções do espaço, e também 

identifique o usável, as tentativas, a plástica, a organização e acomodação que se 
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manifestam por meio da sincronia do espaço-tempo. Uma cartografia da ação que 

reflete a apropriação do espaço sendo considerado um território usado.  

Tal proposta se articula com o pensamento de Milton Santos sobre os ho-

mens lentos, aqueles que vivenciam e conhecem em maiores detalhes e riqueza dos 

espaços opacos.  
 
A força é dos “lentos” e não dos que detêm a velocidade elogiada por 
um Virilio em delírio na esteira de um Valéry sonhador. Quem, na ci-
dade, tem mobilidade – e pode percorrê-la e esquadrinha-la – acaba 
por ver pouco da Cidade e do Mundo. Sua comunhão com os mundos 
com as imagens, frequentemente pré-fabricadas, é a sua perdição. Seu 
conforto, que não desejam perder, vem exatamente do convício com 
essas imagens. Os homens lentos, por seu turno, para quem essas 
imagens são miragens, não podem, por muito tempo, estar em fase 
com esse imaginário perverso e acabam descobrindo as fabulações. 
[...] os homens lentos acabam por ser mais velozes na descoberta do 
mundo. (SANTOS, 1994:41)  
 

 

A prática do homem lento se aproxima muito da figura clássica do flâneur, 

que caminhava lentamente pelas ruas, passagens e galerias de Paris como um dete-

tive, um vigilante observador ao ritmo da cidade, que capta as coisas em pleno movi-

mento (BENJAMIN, 1989). Caberia ao homem lento a produção de uma cartografia 

do saber, na intenção de entender apropriação dos espaços que, de alguma forma, 

foram contaminados pela presença e retirada da estrada de ferro. Nesse sentido, foi 

necessário recorrer ao homem lento voluntário, proposto como metodologia por Paola 

Berenstein Jacques (2012) no seu livro Elogio aos errantes. A autora caracteriza o 

errante urbano como um homem consciente de sua lentidão intencional, que transita 

pelos espaços opacos se negando a entrar num ritmo mais acelerado, por ter convic-

ção da prática da lentidão como exercício do saber.  

Sendo assim, o homem lento é capaz de traduzir o caminhar por meio de 

uma cartografia da ação, como possibilidade de dar conta das relações espaço-tempo 

do percurso, como um modo de contar, de forma coerente, as acomodações. De certo 

modo, uma narrativa cartográfica157, elaborada a partir do movimento e das passa-

gens percorridas. Entretanto, nesta pesquisa, cabe ressaltar que o percurso possui 

                                            
157 Schavarsberg (2012) propõe uma narrativa cartográfica como uma das possibilidades de se apren-
der as relações do espaço-tempo como uma narração do próprio movimento, da trajetória percorrida 
ao caminhar, com um roteiro inventado à medida que se percorre o território; 
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um fio condutor real, que rasga o território formando um longo caminho. Diferente-

mente, do homem lento, ou do errante urbano ou o flâneur que se perdem pela cidade, 

sem medo de perder tempo. 

Assim sendo, o entendimento da paisagem reflete a dinâmica de ocupação 

e transformação do espaço ao longo do eixo da ferrovia e passa obrigatoriamente pela 

compreensão dos elementos que se apresentam como as casas, as indústrias, as 

áreas verdes, as relíquias, as ruínas, as formas resistentes, os resíduos ferroviários, 

as plataformas, estações e demais objetos e representações.  

Logo, no exercício do homem lento voluntário e do instrumento da carto-

grafia, foram realizadas três visitas ao local158, tendo o leito da estrada de ferro como 

guia, não como limitador, nem barreira, mas como norteador do percurso, o fio con-

dutor da narrativa que conduz a ação. As visitas foram realizadas percorrendo-se toda 

a extensão da ferrovia, capturando imagens com o intuito de entender além da cena 

real isolada, o resultado do conjunto da criação da natureza e as ações do homem, 

estabelecendo assim uma relação entre as diversas partes, que expressam uma di-

mensão histórica e simbólica com significados diferentes. As visitas foram realizadas 

em três momentos diferentes e permitiram a coleta de informações e a produção de 

aproximadamente 1085 imagens. 

A preocupação em estabelecer critérios para compreensão dessas ima-

gens resultou na aproximação com o filósofo e historiador das ideias Foucault, que 

propõe uma taxinomia, em seu livro As palavras e as coisas. O autor tenta estabelecer 

um ordenamento do saber, isto é, tenta pôr em ordem naturezas complexas, ou seja, 

representações em geral dadas pela experiência. Melhor dizendo, ele tenta estabele-

cer a ordem das coisas em estado de desordem, quando em quebra de identidade e 

até ausência de espaço. Para Foucault,  
 
[...] seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande nú-
mero de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem geometria, do he-
teróclito; [...] não há, mesmo para a mais ingênua experiência, ne-
nhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma operação 
precisa e da aplicação de um critério prévio. Um “sistema de elemen-
tos” – uma definição dos segmentos sobre os quais poderão aparecer 
as semelhanças e as diferenças, os tipos de variação de que esses 
segmentos poderão ser afetados, o limiar, enfim, acima do qual haverá 
diferença e abaixo do qual haverá similitude – é indispensável para o 
estabelecimento da mais simples ordem. A ordem é ao mesmo tempo 
aquilo que se oferece nas coisas como sua lei interior, a rede secreta 

                                            
158 As visitas foram realizadas nos dias 7 de novembro de 2015 (sábado), 12 de março de 2016 (do-
mingo) e 19 de julho de 2016 (terça-feira); 
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segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras e aquilo 
só existe através do crivo de um olhar, de uma atenção, de uma lin-
guagem; e é somente nas casas brancas desse quadriculado que ela 
se manifesta em profundidade como já presente, esperando em silên-
cio o momento de ser enunciada. (FOUCAULT, 2000:10, grifo nosso) 

 

A taxinomia permite “um certo continuum das coisas - uma não desconti-

nuidade – pois, no exercício de fazer aparecer as relações, traz à luz o contínuo, es-

condido no saber das coisas da própria existência” (FOUCAULT, 2000:90). A taxino-

mia estabelece um quadro de leituras possíveis daquilo que é visível e invisível até 

certo momento, por meio de diferenças e similaridades estabelecendo signos que pos-

sam operar representações que se revelam complexas, nesse caso, ao espaço e ao 

tempo.  

Seguindo essa abordagem, foi elaborada uma taxonomia159 a partir dos 

elementos encontrados no mosaico de fotos, revelado no caminhar pelo eixo dos tri-

lhos da ferrovia. Foi preciso estabelecer uma ordem com o intuito de avaliar as indivi-

dualidades dos elementos encontrados, permitindo agrupá-los a um conjunto de ter-

mos que representassem os aspectos de um grupo de elementos. Isso possibilitou, 

identificar as semelhanças e diferenças nos modos de acomodação que se estabele-

ceram ao longo das transformações ocorridas ao longo dos anos.  

Nessa sequência de abordagem, os modos de produção e acomodação do 

espaço no eixo da ferrovia foram catalogados seguindo dois critérios de classificação: 

o primeiro identifica as particularidades do próprio eixo em toda a sua extensão, par-

tindo da divisa do município de Goiânia com Senador Canedo, passando pela Estação 

de Goiânia até a Estação de Campinas, numa macrotaxonomia; o segundo implica na 

compreensão das partes da macrotaxonomia, em suas particularidades de apropria-

ção, numa microtaxonomia.  

Seguindo essa lógica, a macrotaxonomia permitiu a classificação do eixo 

da ferrovia levando em consideração todo o processo que se estabeleceu ao longo 

dos anos que implicou diretamente na mudança do espaço estabelecendo uma nova 

paisagem na atualidade. Ao percorrer toda a extensão do trecho foi possível classificar 

                                            
159Foucault em sua obra As palavras e as coisas utiliza o termo taxinomia, por outro lado, George 
Bertrand adotado o sinônimo taxonomia ambos com o mesmo significado aqui foi utilizado as duas 
nomenclaturas respeitando a linguagem dos autores.  
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perímetros que apresentam certas similaridades em decorrência dos múltiplos even-

tos e outros que se diferem totalmente. Sendo assim, o trecho foi dividido em quatro 

categorias e ilustrado nas figuras 70 e 71: 

• 1° Macrotaxonomia: o eixo da sobreposição - trecho que se estende 

desde a Estação de Campinas até a Rua 74 no Setor Central. O percurso 

foi concluído em 1959, com a instalação dos dormentes e substituído 

pela Avenida Leste-Oeste, iniciada em 1997, quando da retirada com-

pleta dos elementos ferroviários do eixo, restando apenas a estação de 

Campinas e alguns galpões dotados de plataformas elevadas para o 

acesso aos trens. O trecho entre a Estação de Campinas e Av. Castelo 

Branco não foi explorado, uma vez que não houve instalação efetiva da 

ferrovia, restando apenas os cortes e aterros, atualmente também ocu-

pados pela Av. Leste-Oeste. 
 

• 2° Macrotaxonomia: o eixo da destruição - trecho que se estende desde 

a Rua 74 até a Av. Eng. Fuad Rassi localizada no Setor Nova Vila, pró-

xima ao Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, onde os trilhos, 

viadutos, pontes e aterros foram complemente removidos, sem deixar 

vestígios. O edifício isolado da estação ferroviária de Goiânia, localizada 

no antigo pátio de manobras da RFFSA, foi o único remanescente; 
 

• 3° Macrotaxonomia: o cemitério dos dormentes – trecho que se estende 

do Parque de Exposições Agropecuária de Goiânia até as proximidades 

da BR457, onde os trilhos em desuso foram abandonados. Grande parte 

do trecho ainda apresenta os dormentes instalados, apesar do estado 

de deterioração avançado; 
 

• 4° Macrotaxonomia: o eixo da resistência - trecho que se estende das 

proximidades da BR457 até o fim do perímetro do munícipio de Goiânia, 

por onde o trem ainda se desloca no sentido do Terminal de Combustí-

veis da Petrobrás até Senador Canedo. 
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Figura 70: Mapa com os trechos da Macrotaxonomia. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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Figura 71: Mapa com os trechos da Macrotaxonomia – narrativas cartográficas. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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Após experimentar a intensidade do estado do eixo da ferrovia numa escala 

macro, legível, em virtude do conhecimento prévio das transformações que ocorreram 

ao longo da história da ferrovia, fizeram-se necessário os agenciamentos possíveis 

entre os trilhos e as acomodações do entorno. Reconhecendo indícios entre lugares 

com trilho, sem trilho e com trem; lugares onde a velocidade voltou a imperar, lugares 

onde só é possível o exercício da lentidão; lugares onde os trilhos se fundem com o 

asfalto; lugares onde as casas se fundem com os trilhos; e demais possibilidade de 

apropriações. Para isso, foi necessário atentar no caminhar para a prática dos sujei-

tos, daqueles que de alguma forma, estão em contato com esses objetos residuais, e 

que tiram partido, em busca de uma composição que refletisse as similaridades e di-

ferenças de acomodação no espaço.  

Sendo assim, a microtaxonomia levanta os elementos que se apresentam 

ao longo dos trechos categorizados na macrotaxonomia. Uma categorização das aco-

modações identificáveis no espaço que reflete a apropriação dos sujeitos ao longo 

dos anos em relação à ferrovia. Cabe destacar que as categorias podem aparecer em 

todas as quatro macrotaxonomias na tentativa de aproximar os elementos semelhan-

tes ou diferentes, porém não é regra. Sendo assim, definiu-se a microtaxonomia em 

nove grupos: 

• 1° Microtaxonomia: o encontro dos trilhos com o asfalto, trechos que os 

trilhos em uso ou desuso se mesclam à massa asfáltica, produzindo 

um só elemento; 

• 2° Microtaxonomia: edificações - residências, serviços e comércios - 

com acesso pelo eixo da ferrovia – o eixo como rua de acesso e deslo-

camento das pessoas; 

• 3° Microtaxonomia: elementos ferroviários compondo a paisagem 

como plataformas, dormentes, trilhos e estações; além da apropriação 

desses elementos, principalmente dormentes, como parte da constru-

ção da casa ou como delimitador de espaço;  

• 4° Microtaxonomia: edificações - residências, serviços e comércios - 

sem acesso pelo eixo da ferrovia, com vista para o eixo, mas sem a 

possibilidade de transitar; 

• 5° Microtaxonomia: becos, trechos de acesso de pedestres ao eixo; 

• 6° Microtaxonomia: indústrias, galpões e grandes lojas; 
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• 7° Microtaxonomia: pontes, viadutos e travessias; 

• 8° Microtaxonomia: eixo isolado em área verde; 

• 9° Microtaxonomia: edificações recuadas do eixo com área verde. 

A cartografia produzida, apresentada nos próximos subtópicos do capítulo, 

permitiu ver a paisagem da cidade além da situação real em que se encontra, como 

um elemento que conta a história e informa o tempo. Por meio das imagens foi possí-

vel compreender as relações que foram construídas entre as ações do homem, o sis-

tema ferroviário e a natureza. Em todo o eixo, os vestígios e rastros marcam a noção 

do espaço-tempo de uma era ferroviária, ainda que breve, no solo goiano. A substitui-

ção dos trilhos pelo asfalto não foi suficiente para apagar as relações que outrora 

existiram. A leitura das imagens deixou evidente que ainda há muito o que se revelar 

presente principalmente nos resquícios, na paisagem gerada pelos processos de su-

pressão, acumulação e superposição.  Nas palavras de Milton Santos (1997) naquilo 

que ficou do passado que corresponde, no momento, a uma função e significados 

muito específicos, e que está em constante processo de ressignificação. 

 

 

4.1. O Eixo da Sobreposição 

 

O Eixo da Sobreposição (figuras 72 a 74), estende-se desde a Rua 74 até 

a Estação de Campinas trecho que corresponde a fração da Av. Leste-Oeste em pleno 

funcionamento com as seis caixas viárias e canteiro central que sobrepondo o antigo 

leito da ferrovia. 

O vai e vem de trem cessou, a aparente desordem causada pela desativa-

ção da linha férrea e o aumento das ocupações irregulares, que sucederam nos anos 

de 1990, foram substituídas pelo transitar dos inúmeros carros em alta velocidade. 

Não há mais trens, não há mais trilhos, há agora o trânsito rápido que dificulta o exer-

cício do homem lento, uma vez que há poucas áreas seguras por onde caminhar. Os 

escassos pontos de travessia impõem uma leitura “do lado de lá” e “lado de cá”, se-

parados em grande parte por um canteiro central.  

A trajetória iniciada na Rua 74 no sentido Estação de Campinas revela de 

antemão a imposição dos carros na paisagem. O ordenamento é imposto pela distri-

buição dos carros nas vias largas e extensas que parecem rasgar o entorno com a 
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mesma velocidade dos veículos. O percurso se inicia com uma grande abertura e 

revela no entorno as áreas antes da RFFSA ocupadas agora pelo Wallmart e Resi-

denciais Portal do Oeste e Serra Dourada, ambos sem acesso pelo antigo eixo, sub-

metidos às condições de luminosidade.  

Seguindo em frente, onde antes se aglomeravam os inúmeros barracões 

do Morro do Aranha, o recorte nas quadras do entorno proporcionou largas calçadas 

onde novas edificações se acomodaram. Próximo à Av. Oeste, alguns estabelecimen-

tos concentram a oferta de serviços mecânicos que se abrem para a via e se fazem 

visíveis. Mais adiante, próximo ao Córrego Capim-Puba, várias residências, algumas 

parecem lutar pela existência, resistem ao desnível imposto pela grande via exibindo 

apenas o telhado. Parecem soterradas na paisagem, esmagadas pelo próprio asfalto. 

Em frente, muitas áreas sem qualquer ocupação, grandes áreas livres verdes em fun-

ção da proximidade com o leito do córrego.  

O encontro com a Alameda P-2 permite observar, de um lado uma sequên-

cia de muros sobre muros carregados de propagandas, do outro lado, mais residên-

cias. Essas parecem melhor resistir e é possível ver seus grandes portões e suas 

portas de entrada. Próximo aos cruzamentos com as vias perpendiculares, o comércio 

se faz presente.  A sequência de residências adiante é predominante, o que reflete na 

quantidade de pessoas que transita pelo lugar, são poucas, mas visíveis.  

A aproximação do cruzamento com a Rua L e Rua Dr. Zacarias abre novos 

espaços para o comércio, agora mais intenso e presente. É possível ver o vai e vem 

de pessoas e os veículos estacionados. Ainda, o cruzamento impõe novos parâmetros 

viários, as seis pistas se alargam para acomodar mais dois eixos em função do viaduto 

da Av. Bernardo Sayão, três canteiros dividem as pistas em pares, e o desnível acen-

tuado direciona o percurso até o trecho emparedado do viaduto. Sobre o viaduto o 

arranjo de lojas reflete o domínio do comércio têxtil no local, exposto nas vitrines e 

nos letreiros luminosos e chamativos. 

Adiante, o cruzamento com a Av. Senador Jaime faz o ritmo de lojas e re-

sidências cessar, surgem novamente os muros que formam em conjunto, grandes pa-

redões, recuados o suficiente para acomodar as antigas plataformas elevadas, um 

anúncio da chegada à estação, que quase passa despercebida. A velocidade elevada 

dos carros impõe um ritmo que, no trecho entre muros, gera insegurança, o ruído 

aumenta e os vultos dos carros são constantes. De repente, uma pequena área verde 

surge e apresenta a estação, com plataforma de embarque elevada, pintada nas cores 
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branco, cinza, azul e verde, carregada de símbolos da Polícia Militar do Estado de 

Goiás. Uma grande marquise circunda toda a edificação que carrega grades nas ja-

nelas que não se abrem mais para o eixo. As áreas verdes que resguardam a lateral 

da edificação são cercadas, internamente é possível avistar alguns veículos da cor-

poração. No entorno, é difícil identificar qualquer outra edificação remanescente da 

estrada de ferro, é o ponto final do percurso, o último fragmento. 

 

 

...pausa para reflexão sobre o eixo da sobreposição 
 

Nesse percurso é possível compreender a ideia de iluminação dos espaços 

opacos, processo discutido por Milton Santos em suas obras Técnica, Espaço, Tempo 

(2013) e A Natureza do Espaço (1997). A sobreposição do antigo leito da estrada de 

ferro evidencia a ação do Estado, responsável em muitos casos, pela transformação 

de áreas opacas em espaços aptos a outras atividades econômicas. 

Lugares antes opacos, vivenciados pelos homens lentos, contrários à ló-

gica da velocidade, sofreram ações de assepsia promovida pela lógica de muitos pro-

jetos urbanos de mobilidade que visam uma racionalização do espaço objetivando um 

interesse especulativo no futuro. O que antes parecia resistir à lógica imposta pela 

cidade, como um ato de sobrevivência, passa a seguir a racionalidade imposta pela 

velocidade e pelo exercício da visão subjacentes às propostas de evolução e pro-

gresso como diria Ribeiro (2012), resultando em espaços visíveis e desejáveis. 

Contudo, é impreciso dizer que o processo de iluminação foi capaz de ces-

sar a natureza do espaço que um dia foi opaco. Para Ribeiro (2012:67), “a própria luz 

também escolhe, seleciona e oculta, engrandecendo espaços, transformados em es-

paços luminosos, e esmaecendo ou esquecendo outros, abandonados em sua opaci-

dade”. Em outras palavras a própria velocidade e luminosidade produzem cegueira.   

Nesse sentido, impor o ato de caminhar no trecho explorado permitiu visu-

alizar relances daqueles que ainda resistem ao processo de iluminação. Indivíduos 

que seguem uma outra dinâmica, aqueles que se apropriam da calçada para ver o 

tempo passar, crianças que correm de um lado para outro e que utilizam as áreas 

gramadas para brincar, pequenos comércios que expõem seus produtos na calçada 

e com letreiros feitos à mão, entre outros. Nessa mesma lógica, segue a Estação Fer-

roviária de Campinas que, mesmo adaptada para o novo uso e quase despercebida, 
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ainda carrega evidências muito reais como a plataforma de embarque elevada e a 

marquise, pequenas sutilezas que se sobressaem aos olhos de quem anda pela re-

gião.  

Ainda sobre o próprio processo de iluminação fica evidente que a ferrovia 

que antes delimitava um “lado de cá” e um “outro lado de lá” dos trilhos, como uma 

grande linha que rasgava o tecido, com a inserção da Av. Leste-Oeste, tomou novas 

dimensões, engrandecendo os espaços e comprometendo grande parte do entorno 

que cedeu lugar para as novas pistas. As vias que se fazem visíveis hoje, impondo-

se a partir de um discurso do progresso ocultam na realidade a mesma problemática 

de ruptura do espaço urbano agora numa escala muito maior. 
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Figura 72: Cartografia do Eixo da Sobreposição. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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Figura 73: Mosaico da cartografia do Eixo da Sobreposição. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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Figura 74: Mosaico da cartografia do Eixo da Sobreposição. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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4.2. O Eixo da Destruição 

 

O Eixo da Destruição (figura 75), estende-se desde a Av. Eng. Fuad Rassi 

até a Rua 74 passando pela Estação Ferroviária de Goiânia na Praça do Trabalhador. 

O menor trecho analisado apresenta o maior símbolo da ferrovia e revela um objeto 

isolado sem qualquer resquício da antiga linha férrea. 

Identificar o antigo eixo na paisagem atual requer muita atenção, o percurso 

iniciado na Rua 74 não expõe sequer um fragmento da era ferroviária, nem os trilhos, 

tampouco os dormentes e sequer o vazio deixado pela remoção. O início do percurso 

começa a partir do grande edifício da Câmara Municipal que ocupa uma porção ge-

nerosa do antigo pátio, um grande obstáculo que impede até a visualização do que há 

do outro lado. É preciso contornar a área de todo o edifício, passando pela Av. Inde-

pendência, percorrendo entre os carros divididos em quatro faixas de rolamento e 

duas de estacionamento nos dois sentidos com canteiro central para alcançar a Av. 

Goiás e a Praça do Trabalhador. 

Nesse trecho os carros também são maioria, o cruzamento das duas Ave-

nidas, Goiás e Independência, dificulta o acesso à grande área onde se encontra a 

Estação, visível entre as copas das árvores que se impõem à frente. A estação, que 

se encontra abandonada, aparenta resistir à ação do tempo, quase sem movimento 

se não fosse pela ONG instalada em uma das pequenas salas, por alguns moradores 

de rua, que se apropriam da marquise da plataforma de embarque e por um agente 

de segurança.  De um lado, a torre do relógio abre as portas da cidade ao nível da 

rua, do outro, está a grande plataforma de embarque e, um pouco mais à frente no 

sentido norte, estão um grande talude que impede o acesso à Av. Goiás e a Leroy 

Merlin. Não há dormentes, não há trilhos, há apenas a velha locomotiva n.1, a primeira 

a cruzar a ponte metálica do Paranaíba e chegar às terras goianas, exposta a poucos 

metros da estação. Tudo isso, numa porção de terra separada pelos eixos da Av. 

Goiás.   

Adiante, a Praça do Trabalhador revela uma grande área verde com inú-

meras barracas com lonas azuis e ambulantes. Esse é o cenário da Feira Hippie que 

acontece aos finais de semana e atrai pessoas oriundas de todas as partes do Brasil 

em busca das mais variadas opções de produtos têxteis. Essa multidão de pessoas 

transita entre as barracas, as lojas da Feira da Estação e na Rua 44 com grandes 
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malas e carrinhos carregados de roupas. Inúmeros carros e ônibus utilizam qualquer 

espaço não ocupado por barracas para estacionar. Mas, apesar da multidão, a esta-

ção permanece distante, são poucos os que se atrevem a aproximar.  

Ao norte é possível avistar o Terminal Rodoviário, a Leroy Merlin e a Feira 

da Estação, três grandes edificações que compõem a paisagem, na grande área do 

antigo pátio da RFFSA. As áreas ajardinadas são pouco preservadas, é possível notar 

alguns bancos dispostos em meio ao abandono de todo cenário. O cessar da feira 

resulta numa quantidade absurda de lixo por todos os lados. Durante a semana, a 

grande área verde é utilizada como estacionamento para ônibus coletivos e demais 

carros particulares, o que evidencia uma constante disputa por espaços.  

Um pouco mais à frente, no cruzamento com a Rua 44 alguns galpões se 

fazem presente na paisagem, mas é difícil identificar com precisão se já estavam há 

muitos anos naquele lugar. De um lado, uma faculdade, a Estácio de Sá, do outro, 

uma igreja, depósitos e um estacionamento. O trajeto é interrompido por uma grande 

concessionária à frente. Em seguida, já não é mais visível a ponte sobre o córrego 

Botafogo, que agora canalizado abriga a Marginal Botafogo. Um pouco adiante, a che-

gada na Av. Eng. Fuad Rassi parece revelar uma nova dinâmica com os trilhos ainda 

visíveis, mesmo que fundidos ao asfalto, é o início do percurso do eixo dos dormentes. 

 

 

...pausa para reflexão sobre o eixo da destruição 
 

Não se trata de uma evocação do passado, mas ao contrário, da difi-
culdade de tornar novamente vivo aquilo que aconteceu há muito 
tempo. (PEIXOTO, 1996:246) 

 

O trecho percorrido parece exemplificar as constatações de Milton Santos 

(1997) quando afirma que um objeto tomado isoladamente tem um valor de coisa, mas 

o seu valor como dado social vem de sua existência relacional e não da sua presença 

física, que não tem outro significado senão o paisagístico.  

A estação ferroviária, nesse sentido, apresenta-se como um objeto que 

marca a paisagem, uma verdadeira rugosidade cristalizada no tempo por meio do 

tombamento, mas sem aparente representação. Por outro lado, Jodelet (2011:5) 

afirma que não há objeto sem representação, até mesmo quando esses estabelecem 

uma relação de esquecimento ou ausência.  
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A força de tais representações advém do seu valor simbólico, ou seja, cada 

lugar não é regulado somente pelos objetos, mas compreende formas afetivas, emo-

tivas, rituais, ou seja, que promovem conexão, aproximação, vizinhança, apropriações 

e usos distintos (SANTOS, 1997:86).  

A estação ferroviária, em meio ao contexto da Praça do Trabalhador, ilhada 

numa pequena porção de área circundada pela Av. Goiás, distancia-se dos demais 

objetos, resultando num isolamento que favorece o fracasso das inúmeras tentativas 

de reuso. Apesar do valor simbólico, enquanto objeto tombado e representante de 

outros tempos, a estação, como objeto isolado, não tem vida própria, nem se explica 

por si mesma.  

Sua representação respaldada na importância enquanto obra arquitetônica 

do estilo art déco não foi suficiente para manter e estimular novas apropriações. Re-

flexo, em partes, da falta de empatia da população com a obra e seu valor simbólico, 

assim como a iniciativa de campanhas educativas.  

O esquecimento reflete o aspecto de coisa, onde o passado é mal produ-

zido e insuficiente para que o objeto se enquadre num quadro vivo como uma coisa 

viva de outros tempos.  
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Figura 75: Cartografia do Eixo da Demolição. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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4.3. Cemitérios dos Dormentes 

 

O Cemitério dos Dormentes (figuras 76 a 78) se estende da Av. Eng. Fuad 

Rassi, passando pela BR-153, até a Estrada B, onde a estrada de ferro encontra-se 

em funcionamento. O maior trecho analisado que ainda carrega os trilhos e dormentes 

implantados é conhecido como a Rua da Antiga Ferrovia. 

Nesse momento identificar os trilhos e dormentes já não exige um olhar 

aguçado basta seguir um resquício da linha metálica que se mescla com o asfalto logo 

no início do trecho no cruzamento da Av. Eng. Fuad Rassi e Rua 250, que avança em 

direção ao viaduto da Av. 5º Avenida. É sob o viaduto que os trilhos percorrem e se 

apresentam em meio a uma grande ruptura no tecido. Seguir em frente requer descer 

alguns níveis abaixo dos carros e das edificações que se apresentam no entorno ime-

diato. O percurso é estreito, de chão batido. De um lado, aparecem várias casas, fruto 

de ocupações irregulares, de outro lado, alguns grandes galpões ainda apresentam 

as plataformas que se conectavam aos trens. Ao fundo, é possível ver os grandes 

silos da antiga Emegê.  

O estado de abandono transformou o lugar num grande depósito, é possí-

vel identificar muito lixo, entulhos e até carros abandonados. Adiante, o caminho es-

treito se fecha como um beco e por alguns metros, é possível identificar apenas o 

fundo das edificações até onde é possível visualizar a Rua 206-A, onde as casas se 

posicionam permitindo o acesso dos veículos pelo leito da ferrovia. Em frente, o cami-

nho se estreita ainda mais e apenas residências de ambos os lados agora parecem 

lutar contra o desnível imposto pelos trilhos é preciso descer alguns degraus para 

entrar.  

Apesar do aspecto inóspito e pouco convidativo aqueles que parecem co-

nhecer a região transitam pelo leito e o utilizam como uma grande via, que conecta os 

bairros adjacentes. Mas, apesar do ir e vir de pessoas, o cenário não parece favorável 

à grande maioria, pois não há iluminação pública e a área é pouco visível nos percur-

sos mais estreitos, onde o mato alto atrapalha a visibilidade.  

Adiante, um grande empreendimento residencial, Recanto Praças Residen-

ciais, apresenta-se à esquerda e este parece o motivo do sumiço dos trilhos no trecho 

seguinte. Esse se apresenta num grande vazio, sem marcas evidentes, mas apenas 
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como um rasgo no tecido, como uma trilha, que agora acompanha o desnível acentu-

ado, imposto pela proximidade com o Rio Meia Ponte e seu afluente o Córrego Onça.  

Os trilhos reaparecem no cruzamento com a Rua 01, que impõe novas di-

nâmicas. Nesse ponto, a grande ocupação da Vila Coronel Cosme começa a apare-

cer, os trilhos agora recuados da via, dividem, de um lado, as áreas legitimadas e, do 

outro, as áreas ilegítimas. Sendo assim, os trilhos se impõem nas portas das casas, 

assentados em meio a um desnível na área verde. Nesse trecho, a rua permite o 

trânsito de dois veículos, enquanto o recuo na frente das edificações estabelece um 

novo eixo informal que percorre toda a Vila, em meio a áreas destinadas a depósitos 

e entulho. Tal dinâmica persiste até o cruzamento com a Rua L-8, onde uma grande 

área verde passa a proteger os antigos trilhos e dormentes, agora quase intactos, 

passando inclusive pelo viaduto da rodovia BR-153 e chegando à BR-457, ou GO-

010. Nesse local, os trilhos novamente se fundem com o asfalto e seguem até a Es-

trada B, onde o trem ainda realiza manobras para entrar no pátio da Petrobras.  

 

 

...pausa para reflexão sobre o cemitério dos dormentes. 
 

O trecho Cemitério dos Dormentes aproxima da discussão de terrain vague 

explorada por Ignasi Solá-Morales em sua obra Territórios (2002), onde conceitua o 

termo como lugares que parecem fora do contexto das estruturas produtivas, ausentes 

de atividades, em estado de obsolescência, abandonados, verdadeiros vazios urba-

nos que parecem a contraimagem da cidade. 

 Solá-Morales explica que esses lugares primeiramente chamaram a aten-

ção dos fotógrafos pós-guerra e que, hoje, na contemporaneidade estão presentes 

nas galerias ao redor do mundo exibindo áreas abandonadas e em ruínas, como a 

cidade de Detroit, os vários shopping centers abandonados, as diversas linhas ferro-

viárias desativadas entre tantos outros lugares.  

Tais lugares refletem o resultado de vários processos que expressam a 

ideia de movimento, essencial na ontologia do terrain vague, da ruína e do estado de 

abandono. “A ruína pode ser descrita como o rastro deixado por um movimento, e, 

portanto, a forma como um abandono se inscreve fisicamente na paisagem, (BRITO-

HENRIQUES, 2016) como um legado da transformação pelo homem que sofre a ação 

do tempo.  
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O movimento expressa a busca incessante por melhores condições de acu-

mulação, como afirma David Harvey (1992). A modernidade nesse viés é sinônimo de 

busca pelo novo que proporcione o progresso, assim como a velocidade. Represen-

tando nesse sentido uma velocidade constante que reflete sobre o sistema ferroviário 

em Goiânia, que passa pelos motores a vapor, para diesel e elétrico e muda radical-

mente para os motores rodoviários, o resultado é a transfiguração rápida e fácil de 

uma modernidade, mesmo que tardia, para uma brusca transformação daquilo que 

era novidade em ultrapassado e obsoleto. 

Logo, o trecho Cemitério dos Dormentes reflete o processo de transforma-

ção incessante em busca de melhores condições econômicas, provocado primeira-

mente pela desativação do trecho e pela ausência de qualquer atividade ferroviária. 

O resultado não poderia ser diferente se não a devastação visível nos fragmentos que 

ainda resistem na paisagem, abandonados e em estado de arruinamento. Diferente 

do Eixo da Sobreposição, onde os restos daquilo que um dia foi o eixo da ferrovia 

foram apagados dando lugar à Av. Leste-Oeste, apesar da estranheza com que a via 

se insere no lugar, rompendo com as estruturas pré-existentes. O estado de abandono 

tem avançado ao longo dos anos e isso reflete em muito a marginalidade do lugar com 

presença forte de áreas historicamente ocupadas irregularmente em grande parte do 

percurso. 

Entretanto, cabe ressaltar que tais lugares são a morada dos homens len-

tos para Milton Santos, são as zonas urbanas opacas, onde vivem os pobres. São 

espaços aproximativos, inorgânicos, abertos do homem lento e fraco (SANTOS, 

2013:79-80). Daqueles que vivem a lentidão como um processo de descoberta e so-

brevivência na cidade, numa cidade viva e intensa, que exige táticas de resistência, 

preferindo a invisibilidade na própria opacidade.  
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Figura 76: Cartografia do Cemitério dos Dormentes. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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Figura 77: Mosaico da cartografia do Cemitérios dos Dormentes. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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Figura 78: Mosaico da cartografia do Eixo da Sobreposição. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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4.4. Eixo da Resistência 

 

O Eixo da Resistência (figura 79), se estende da Estrada B até a proximi-

dade com a Colônia Santa Marta na rodovia GO-403, onde o trem ainda percorre em 

função do pool de combustíveis instalado no bairro Novo Mundo. 

Nesse percurso, os trilhos estão expostos a todo instante inseridos no meio 

da vegetação que cresce no entorno e delimita a área com mais precisão. É possível 

ver dormentes implantados no solo e instalados como estacas fincados no chão como 

uma cerca. Agora é possível seguir três eixos, dois em perfeito estado de conservação 

e um em degradação. Os trilhos seguem a extensão do muro que fecha o pool de 

combustíveis e adentra o perímetro edificado. De longe é possível ver vários vagões 

enfileirados paralelamente aos trilhos do lado de fora. O que não é possível ver com 

nitidez do lado do muro, do outro lado é possível ver toda a dinâmica vivenciada roti-

neiramente por várias pessoas, o ir e vir de caminhões carregados de combustíveis e 

óleos que chegam nos inúmeros vagões distribuídos em duas linhas, que avançam 

até uma grande plataforma por onde se faz a transferência. Não há hora marcada, 

nem distinção de dia ou noite para o trem chegar, depende unicamente da demanda 

das inúmeras empresas que ali operam e levam combustíveis para as cidades do 

entorno.  

Retomando o percurso do lado de fora do muro, o eixo degradado vai fi-

cando para trás enquanto os outros dois eixos continuam o percurso até a Av. Pam-

pulha. Ali parecem adentrar por um túnel formado pela vegetação que alcança, no 

outro extremo, um clarão oferecido pelo encontro com a Avenida Buenos Aires. O 

cruzamento com as vias permite a identificação, pela primeira vez, dos sinalizadores 

de alerta para a linha do trem. Em seguida o eixo encontra novamente com a vegeta-

ção nativa um pouco mais densa até a ponte sobre o Rio Meia Ponte próximo à Colô-

nia Santa Marta, o ponto final que delimita o perímetro do município de Goiânia. 

Nesse curto percurso é facilmente possível ver elementos ferroviários por 

toda parte, de sinalização a aparelhos de mudança de via. Difícil é saber os dias e a 

hora que o trem passa, se antes os horários eram marcados, o ponto de parada é um 

marco na paisagem, agora apesar do ruído da chegada do trem, tudo parece muito 

silencioso.   
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...pausa para reflexão sobre o eixo da resistência. 
 

O Eixo da Resistência é o passado que está por se tornar visível, um trecho 

onde é possível ver o passado no presente, mas em estado de profundo desgaste de 

significados e importância.  

Tal constatação se aproxima muito da discussão de relíquia de Lowenthal 

(1998) apresentada em seu livro Como conhecemos o passado, quando afirma que 

tais objetos que existem simultaneamente no passado e no presente são verdadeiras 

relíquias, despertam um sentimento de perdura, permanência através do tempo. Se-

gundo o autor, as relíquias podem emergir de uma outra época e podem ou não con-

servar suas funções originais, marcando no tempo as características de outras gera-

ções, mesmo que, de alguma forma tenha sofrido um processo de evolução. 

Nesse trecho há os trilhos e dormentes preservados, em alguns momentos 

até três linhas passam paralelamente, mas é preciso ficar atento para reconhecer as 

pequenas diferenças entre os materiais remanescentes e os reais, aqueles em pleno 

funcionamento. Como afirma Lowenthal (1998:153), “a rápida obsolescência e fre-

quentes substituições nos encorajam a identificar as coisas como “antigas”; depara-

mos facilmente com anacronismos que nasceram, por assim dizer, no dia de ontem”. 

Por isso, é tão difícil precisar a época das linhas que correm nesse pequeno trecho, 

com a intenção de separar o presente do passado, até mesmo porque num determi-

nado momento tudo se transforma em um único eixo em funcionamento e sob os cui-

dados e manutenção da VLI.  

Nesse momento, não parece ser importante entender o passado distante 

do presente, até mesmo porque o passado parece ter encolhido, na medida em que 

os anos foram passando e esse objeto que se tornou tão presente, ainda em funcio-

namento, foi aos poucos perdendo sua importância adquirida de outros tempos. Nesse 

sentido, o seu encantamento como um dos símbolos indispensáveis para o progresso 

(LOWENTHAL:1998). Existe uma tensão clara em especificar aquilo que se vê daquilo 

que um dia existiu, e que de certa forma, mesmo que fragmentada, ainda existe. Seria 

imprudente dizer que tal trecho pertence ao passado, assim como dizer que cabe ao 

presente sua significação. 
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Figura 79: Cartografia do Eixo da Resistência. Fonte: Org. Simone Buiate Brandão (2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Estrada de Ferro Goiás foi analisada neste trabalho como um instrumento 

da modernidade que transformou a paisagem na cidade de Goiânia ao longo dos anos, 

mesmo após a desativação parcial do seu ramal. Apesar da ferrovia ser uma só, o 

processo de inserção desse objeto gerou também diversidades espaciais em razão 

das relações estabelecidas com o entorno e a população. 

A análise da E.F.G. em Goiânia considerou suas influências na organização 

do espaço, e, sobretudo sua formação desde as intenções políticas passando pelos 

tempos “áureos” em funcionamento, até seu processo de desativação.  

O caminho inicial revelou que a política precedeu e fundamentou o objeto 

técnico ferroviário em Goiânia. Essa situação não é muito diferente de outros elemen-

tos técnicos como eletricidade, rodovias e grandes indústrias, como afirma Castilho 

(2014). Entretanto, o mesmo autor reconhece que a implantação desses elementos 

está ligada, na maioria das intenções, a áreas de produção de grãos. Goiânia, neste 

caso, diferentemente, recebeu a ferrovia em resposta ao discurso da modernidade, 

que revelava o atraso do Estado, que buscava o progresso a qualquer custo, mesmo 

que de forma tardia. Nesse contexto, a nova capital, ainda muito nova, sequer apre-

sentava indústrias de médio e grande porte, assim como não se configurava como um 

ponto central de distribuição de grãos do Estado, diferentemente das cidades de Aná-

polis, Rio Verde e outros municípios ligados aos diversos setores da economia agro-

pecuarista, que dependiam de um sistema de transporte mais eficiente.  

Além desse fato, a narrativa deixou evidente que a modernização é acima 

de tudo, uma questão desigual.  Visto que a ferrovia foi implantada como um instru-

mento de controle e manutenção de vantagens de determinados grupos, sejam esses 

econômicos, políticos e/ou sociais. Fato observado nas disputas no final do século 

XIX pela efetivação da E.F.G. no território goiano, com o objetivo de transferir a in-

fluência política e econômica antes exercida pelos mineiros, para Goiás.  

Nesse mesmo sentido, anos depois a Cidade de Goiás perdia sua influên-

cia perante a ideologia da mais moderna cidade do Estado para a futura capital, Goi-

ânia, “a representação da modernidade que se edificava em oposição ao passado”160 

                                            
160 CHAUL (1997:149); 
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e “vinha pelos trilhos do trem”161. O interventor Pedro Ludovico Teixeira em seu rela-

tório, segundo Oliveira (2011), alertava de forma categórica a impossibilidade de ade-

quar aquele núcleo urbano para os novos tempos, era necessário a transferência do 

poder para o desenvolvimento e crescimento do Estado. “Goiânia nos seus primórdios 

era vista como a porta de entrada de Goiás à modernidade”162, “possibilidade anunci-

ada pela chegada dos trilhos”163. A questão, nesse cenário, era muito mais política do 

que econômica, os trilhos foram uma das principais razões da mudança, sendo reflexo 

do progresso e desenvolvimento.  

Anos se passaram após a criação de Goiânia e a ferrovia chegou na dé-

cada de 1950, 17 anos depois dos discursos mudancistas.  Coincidentemente, Pedro 

Ludovico Teixeira exercia novamente a função de interventor, enquanto o Major Mauro 

Borges Teixeira dirigia a E.F.G., e logo transferiu a administração da ferrovia para a 

capital. Essa ação reflete a utilização da ferrovia por conveniência, do poder público 

como um instrumento para consolidar vantagens econômicas e políticas. Com a ad-

ministração em Goiânia, as decisões certamente favoreceriam o Estado, contrariando 

as vontades dos opositores de Minas Gerais. 

Enquanto isso, em Goiânia, apesar do entusiasmo e anseio da população, 

a chegada tardia do transporte ferroviário coincidiu com o desenvolvimento e cresci-

mento do rodoviarismo não só no Estado como em todo país. Cabe destacar que tanto 

o aeroporto como a rodoviária funcionavam na capital. E, apesar de os vagões de 

passageiros e de carga estarem sempre lotados, outros modais os superavam em 

relação ao tempo de transporte e capacidade, enquanto a ferrovia convivia com a 

obsolescência do material rodante e uma grave crise financeira. Contudo, é inquesti-

onável a importância dos trilhos na cidade para comunicação com os principais cen-

tros econômicos e a circulação de mercadorias e principalmente pessoas.  

Além do mais, os trilhos contribuíram para o processo de expansão do te-

cido urbano, principalmente dos bairros próximos existentes que foram adensados, e 

das áreas adjacentes que foram parceladas. Assim como, ao longo de quase 30 anos, 

a paisagem da Região Norte – atual Setor Central – e posteriormente de Campinas, 

foi sendo construída pelos objetos espaciais que serviam à ferrovia. O imenso Centro 

                                            
161 OLIVEIRA (2011:192); 
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Ferroviário da E.F.G. com suas oficinas, escola, armazéns, administração, residên-

cias, entre outros estabeleceu a dinâmica da região até a década de 1980, afetando 

diretamente a criação dos bairros vizinhos, o Setor Norte Ferroviário I e o Setor Norte 

Ferroviário II. Fato esse que carece de mais dados e profundidade na pesquisa, como 

um novo campo de análise da paisagem numa escala dos bairros e da vida social das 

pessoas residentes, muitos ex-ferroviários que aposentaram e ali permaneceram pelo 

resto de suas vidas.  

A construção e modificação dessa paisagem foram reveladas nesta pes-

quisa por meio das transformações do espaço e dos objetos. Porém, a dimensão da 

influência da E.F.G. na cidade, além dessas modificações exploradas, tais como as 

relativas aos ferroviários, os eventos sociais entre outras interferências que a ferrovia 

induziu foram superficialmente exploradas, em virtude da escassez de fontes. Por isso 

a análise apresentou mais consistência na verificação da formação do espaço e da 

paisagem ao longo dos anos com foco no presente. 

Ainda, sobre o Centro Ferroviário, sua desativação foi mais uma decisão 

política, que convenientemente coincidiu com a intenção da estrada de ferro em elimi-

nar os trajetos antieconômicos e viabilizar futuras ampliações. Restaram desse pro-

cesso os objetos remanescentes - as estações, os trilhos e o trem que ainda circula 

compondo quatro paisagens categorizadas nesta pesquisa, que no decorrer dos anos 

sofreram diretamente influência da ausência e/ou da presença dos elementos ferrovi-

ários.  As distintas paisagens foram capazes de contar a história da ferrovia, enquanto 

elemento de transformação do espaço, mas sobretudo evidenciam os eventos que 

ocorreram após sua desativação, que resultou em um eixo da sobreposição, um eixo 

da destruição, um cemitério dos dormentes e, por fim, um eixo da resistência.  A dis-

tinção entre uma paisagem e outra é reflexo do processo de acomodação e apropria-

ção do espaço, após a desativação e os sucessivos eventos. Um dos mais importan-

tes desses eventos foi a implantação da Av. Leste-Oeste, que resultou na perda de 

valor e significado da ferrovia, assim como dos elementos ferroviários residuais inca-

pazes de exprimir uma identidade como a Estação Ferroviária de Goiânia. 

Contudo, tais paisagens foram reveladoras quando evidenciaram que, por 

mais que um elemento da modernidade interfira numa cidade como um tudo ou uma 

área - especialmente pelas transformações dos espaços, pelas novas dinâmicas eco-

nômicas entre outros -, o objeto tecnificado não existe para satisfazer as necessidades 

da população, mas para atender aos interesses de grupos hegemônicos que precisam 
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manter o poder ou impor novas organizações. As adaptações e acomodações da po-

pulação com o objeto é indiferente, para não dizer insignificante, para uma decisão 

política.  

A busca incessante pelo progresso e desenvolvimento reflete a velocidade 

com que a modernidade, mesmo que tardia, foi sobreposta e superada antes mesmo 

de se efetivar, por uma nova dinâmica na tentativa de se adaptar às novas exigências 

da contemporaneidade, no caso o rodoviarismo. Tais eventos elucidam um planeja-

mento à mercê de intenções políticas em prol do fortalecimento de poderes. Isso foi 

notável no descarte imediato do projeto da Rodoferroviária e na rápida execução do 

Complexo Integrado de Ocupação da Área da RFFSA.  

Cabe constatar que na contramão do discurso atrelado a modernidade, a 

ferrovia como instrumento promotor do progresso e do desenvolvimento, intensificou 

os processos de ocupações irregulares na cidade, abrigando no trecho inúmeras fa-

velas e assentamentos que resistem na atualidade. Porém, dizer que a ferrovia foi o 

único vetor que provocou esse resultado, que gerou pobreza e problemas sociais seria 

uma conclusão precipitada e perigosa. Nessa lógica, Milton Santos (1997) deixa claro 

que o objeto técnico não decide seu valor, ainda que materialmente seja sempre o 

mesmo, é preciso se atentar por quem é produzido, para quem, a que finalidade e 

principalmente os eventos que podem alterá-lo provocando alteração e até sua morte.     

Nesse sentido, a pesquisa não se encerra aqui, uma vez que a paisagem 

se modifica constantemente em função dos sucessivos eventos. Por isso, ficam aber-

tos o debate e a constante análise acerca das quatro paisagens constatadas. Elas 

carregam parte dos elementos essenciais para evocar do passado a narrativa da Es-

trada de Ferro Goiás, que atualmente corre perigo com o processo de sobreposição e 

com o falecimento daqueles que guardam na memória os tempos que viveram como 

ferroviários.  

   

.  
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