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RESUMO 
 

Esta tese tem como objetivo o estudo do processo de construção e apropriação do 
passado ferroviário e da transformação da memória ferroviária como objeto de política 
pública, sobretudo após a edição da Lei nº 11.483/2007. O estudo aborda os papeis 
desempenhados por agentes sociais diversos, como as associações de preservação ferroviárias 
(APF), a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), e suas estratégias de ressignificação e objetificação do passado ferroviário, 
processo que teve início ainda na década de 1970. A pesquisa descreve a implantação da 
malha ferroviária brasileira, de maneira a contextualizar a extinção da RFFSA, em 2007; 
aborda o surgimento e evolução das APFs, e descreve a atuação da Rede na preservação e 
salvaguarda do passado da ferrovia por meio da análise do Programa de Preservação do 
Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe). Por fim, a tese se debruça sobre a atuação do 
Iphan, recorrendo à análise dos processos de tombamentos de bens ferroviários e ao estudo 
dos desdobramentos da Lei nº 11.483/2007 no interior do órgão. O movimento de valorização 
do passado ferroviário contribui para os debates acerca dos processos de apropriação e 
patrimonialização do passado. 
Palavras-chave: Memória ferroviária; Rede Ferroviária Federal S.A.; Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional; Associação de preservação ferroviárias; Lei nº 11.483/2007. 
 

ABSTRACT  
 

This thesis aims at studying the process of construction and appropriation of the railway past 
and the transformation of the railway memory as an object of public policy, mainly after the 
Law n⁰ 11.483/2007. The study approaches the roles played by several social agents, such as 
the railway preservation associations (APF, Brazilian Portuguese acronym), the Federal 
Railway (RFFSA, Brazilian Portuguese acronym ) and the National Historical and Artistic 
Heritage Institute (IPHAN, Brazilian Portuguese acronym), and their resignification and 
objectification of the railway past, processes that started in the 1970s. The research describes 
the implementation of the Brazilian railway, in order to contextualize the RFFSA extinction, 
in 2007, it approaches the APF appearance and evolution and describes the RFFSA work to 
preserve and protect the railway past through the Railway Historical Heritage Preservation 
Program (Preserve, Brazilian Portuguese acronym). Finally, the thesis focuses on the work of 
Iphan, recurring the analysis of the railway property register processes and the study of the 
consequences of the Law n⁰ 11.483/2007 inside the institution. The movement of valuing the 
railway past contribute to the debates around the processes of appropriation and 
patrimonialization of the past. 
 
Key-words: Railway memory; Federal Railway Network (Rede Ferroviária Federal S.A.); 
National Institute of Historical and Artistic Heritage; Railway Preservation Associations; Law 
11.483/2007. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta tese tem como proposta estudar e descrever o movimento de transformação da 

memória ferroviária em letra de lei, envolvendo a sociedade civil e o Estado brasileiro em 

complexo processo de ressignificação do passado ferroviário, que vem se conformando desde 

a década de 1970. A atenção direcionada ao passado ferroviário no decurso de 

aproximadamente 40 anos cresceu exponencialmente, influenciada ora pela criação e profusão 

de associações de preservação ferroviária, ora pela implantação de programas 

governamentais, assim como pelas ações de erigir patrimônios nacionais promovidas pelo 

Iphan. É o processo de participação e interferência das associações preservacionistas, da Rede 

Ferroviária Federal S.A e do Iphan nessa conformação que este trabalho pretende analisar. 

As questões levantadas se conectam a três grandes assuntos e seus entrelaçamentos: 

ferrovia, memória e patrimônio. A questão da ferrovia será abordada por meio de uma breve 

descrição sobre a história das estradas de ferro brasileiras e serve como pano de fundo para o 

debate sobre o surgimento de uma noção de memória e de patrimônio cultural na sociedade 

brasileira. Desde a introdução do transporte sobre trilho no território brasileiro, surgiram 

muitos interesses a esse respeito e a ferrovia esteve na origem de muitos projetos e produtos, 

da literatura à academia, da política às técnicas, dos negócios à cultura. Essa história é 

contada, hoje, por meio de trajetos ferroviários, locomotivas, livros, revistas, filmes, 

documentários, museus, centros de memórias, obras de arte, documentos e, também, por meio 

de trabalhadores que se identificam com esse meio de transporte secular. O trem esteve 

presente na formação de diversas cidades e contribuiu no estabelecimento de um modelo de 

relação trabalhista e sindical que influenciou setores da sociedade, sobretudo no período 

industrial.  

Seria impossível fazer um inventário exaustivo de toda a produção acerca das 

ferrovias e dos ferroviários. Apenas o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) registra 57 trabalhos, entre dissertações e teses, defendidos 

desde 2011,1 e classificados em múltiplas áreas do conhecimento, com predominância das 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias, conforme apresentado no 

quadro abaixo. 

                                                 
1 O banco de teses é um repositório virtual no qual são depositadas as pesquisas desenvolvidas nos programas 

de pós-graduação brasileiros sob a responsabilidade da Capes, agência pública que fomenta pesquisas no 
país. Disponível em:<http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 02 de dezembro 2015. 
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Autores têm se destacado na escrita da história ferroviária, estando alguns acessíveis 

nas prateleiras das livrarias brasileiras. Figura nesse quadro Manoel Rodrigues Ferreira, cuja 

obra A ferrovia do diabo, sobre a E. F. Madeira Mamoré, é referência para o livro de 

Francisco Foot Hardman, Trem Fantasma: a modernidade na selva, publicado em 1988. 

Outra referência importante sobre a ferrovia é a autora Beatriz Mugayar Kühl, que tem 

produzido reflexões sobre a história paulista e o patrimônio industrial. Odilon Nogueira de 

Mattos escreveu o livro Café e ferrovias: a evolução de São Paulo e o desenvolvimento da 

cultura cafeeira, editado em 1990. Jorge Caldeira, com seu livro Mauá- empresário do 

Império, se tornou leitura obrigatória. Além das produções de caráter acadêmico e literário, há 

narrativas ferroviárias influenciadas pela experiência do trabalho exercido em grandes 

companhias ferroviárias. Aqui se encontram obras como as de Eduardo J. J. Coelho,2 Hélio 

Suêvo Rodriguez,3 João Bosco Setti,4 Renê Fernandes Schoppa5 e Ordilei Alves da Costa.6 Há 

                                                 
2 Eduardo J. J. Coelho é pesquisador da história ferroviária, especialista na E. F. Central do Brasil. Entre suas 

obras consta o livro A E. F. Vitória-Minas e suas locomotivas desde 1904, vol. 2, 2003; e o livro Ferrovia 
Centro-Atlântica: uma ferrovia e suas raízes, 2001. 

3 Hélio Suêvo Rodriguez é engenheiro ferroviário e ex-funcionário da RFFSA. Uma de suas obras de maior 
relevância é o livro A formação das estradas de ferro no Rio de Janeiro: o resgate da sua memória, 
publicado em 2004. Em 2014 lançou o livro Manual Básico de Engenharia Ferroviária.  

4 João Bosco Setti é engenheiro ferroviário e ex-funcionário da RFFSA (1985-1997). É cofundador da 
entidade/editora chamada Memória do Trem e integrante da ABPF. Publicou em 2008 o livro Ferrovias no 
Brasil: um século e meio de evolução (2008), entre outros produzidos em parceria como Eduardo J. J. Coelho 
e outros.  

5 Renê Fernandes Schoopa (1934 - 2013) foi engenheiro civil e começou a trabalhar na Rede de Viação 
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ainda produções que podem ser interpretadas como obras memoriais, como os livros de Aury 

Sampaio,7 e os de poesia e contos de Victor José Ferreira.8 Além dessas referências, há 

inúmeros blogs e páginas da Internet dedicados ao mundo ferroviário. 

O outro tema que dá base a esta pesquisa, a memória, é tratado neste trabalho 

segundo a proposição do sociólogo Maurice Halbwachs (2003) de interpretá-la como um 

fenômeno social produzido, sobretudo, no contexto dos grupos e a partir de suas dinâmicas, 

estruturantes das experiências individuais e conformadoras da identidade desses grupos. Esta 

tese também busca estabelecer pontes com a obra do historiador, Jacques Le Goff (2003), o 

qual, ao se dedicar ao estudo do fazer historiográfico, realizou densa investigação sobre a 

noção de memória e as conexões entre documento e escrita da história. Na sua genealogia da 

memória, o autor mapeia como as diferentes áreas das ciências humanas e sociais 

transformam a memória em objeto de reflexão, a partir da segunda metade do século XX. 

Pierre Nora (1993) também orienta as reflexões deste trabalho, sobretudo, no que se refere à 

concepção dos “lugares de memória”. O autor cunha essa expressão para designar espaços 

que permitem vivenciar fenômenos significativos para determinado grupo social, mas que não 

seriam mais acessíveis no cotidiano desses grupos. Para o autor, as sociedades 

contemporâneas constituem lugares para rememorar o que já se tornou ausência. Para Nora, a 

contemporaneidade seria marcada por um processo de construção de lugares para recordar, na 

medida em que a memória e a tradição não seriam mais vivenciadas no cotidiano, sendo então 

relegadas a lugares de representação. Ainda que a “febre” de memória (HUYSSEN, 2000) que 

                                                                                                                                                         
Paraná-Santa Catarina, em 1958. Foi servidor da RFFSA (1966 – 1985) e diretor da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), em 1989. Editou vários livros, entre eles A ferrovia é viável (1985) e 150 anos do 
trem no Brasil: 30 de abril de 1854 (2004). 

6 Ordilei Alves da Costa atuou na área comercial de empresas na região Sudeste do Rio de Janeiro e tornou-se 
consultor e treinador em vendas no ano de 1997. Atualmente é aposentado e pesquisador ferroviária. Integra a 
Academia Friburguense de Letras, a Academia Ferroviária de Letras, esta desde 2011, e a Associação 
Fluminense de Preservação Ferroviária. É editor de contos e publicou, em 2012, o livro O apito do trem. 

7 Aury Sampaio (1923 – 2015) foi engenheiro da E. F. Leopoldina, Superintendente da Rede Viação Cearense 
e trabalhou na Administração Geral da RFFSA. Também foi presidente do Comitê Brasileiro do Congresso 
Panamericano das Estradas de Ferro. Escreveu o livro A estrada que trilhei, lançado em 2008. 

8 Victor José Ferreira (1943 – 2012) formou-se como torneiro mecânico na Escola Profissional Ferroviária de 
Além Paraíba/MG, onde assumiu o cargo de professor. De 1967 a 1982 atuou na área de Pessoal da RFFSA. 
Em 1984 tornou-se diretor de Recursos Humanos da CBTU. Em 1985 retornou para a RFFSA, assumindo 
diversos cargos, como chefe do Departamento de Desenvolvimento da Organização e superintendente-geral 
de Informática e de Recursos Humanos. Aposentou-se em 1994 e tornou-se consultor da empresa Transporta 
– Consultoria em Transportes e Medida Certa, além de diretor-geral, reitor e diretor do Colégio Bennet e 
diretor executivo do Cogeime – Instituto Metodista de Serviços Educacionais, da Rede Metodista de 
Educação. Também atuou como conselheiro da Associação Beneficente São Martinho (ABSM). No campo da 
preservação ferroviária, foi cofundador e presidente do Movimento de Preservação Ferroviária (MPF) e 
coordenador e cofundador do Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária (GFPF) e da Academia 
Ferroviária de Letras. 
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marcou as últimas décadas nos leve a problematizar a crítica de Nora com relação ao 

desaparecimento dos contextos de rememoração (os “milieux de mémoire”), consideramos 

que o conceito permanece válido para pensar os empreendimentos e estratégias por meio dos 

quais o trem e a ferrovia são atualizados no presente. 

Stéphane Michonneau (2000, 2002) e Ulpiano Bezerra de Meneses (1992, 1997, 

2007) também figuram entre as referências desta tese. Michonneau contribui com a reflexão 

sobre a história da memória, adensando o aprendizado da obra de Le Goff (2003), e 

apresentando o conceito de “promotores da memória”, apropriado ao longo do trabalho. O 

texto de Meneses ajuda tanto nas concepções sobre patrimônio cultural quanto na reflexão 

acerca da memória como fenômeno social e sua condição frente à História. Ambos 

contribuem para a compreensão da história da memória e sua apropriação como objeto de 

interesse acadêmico e social. 

As pesquisas acadêmicas no campo da ferrovia que se debruçam sobre a memória, 

comumente o fazem retratando a história das múltiplas estradas de ferro que recortaram o 

país, suas estruturas, culturas e doutrinas com interesse no universo do trabalho, tomando 

como ponto central a narrativa e a experiência de operários da ferrovia, na linha da história 

oral. São exemplos o trabalho de Marco Henrique Zambello (2005), Andrea Casa Nova Maia 

(2009) e José Geraldo Esquerdo Furtado (2009). As pesquisas que tomam a memória 

ferroviária como um problema intelectual são recentes, cenário em que se insere o trabalho 

realizado durante meu mestrado (MATOS, 2010) e aprofundado nesta tese. A dissertação 

defendida por Lucas Neves Prochnow (2014) adensa as investigações recentes sobre o tema. 

O terceiro conceito que sustenta esta tese refere-se ao patrimônio de natureza 

histórica, artística e cultural. Há uma gama enorme de estudos sobre essa temática com uma 

variedade grande de interesses e abordagens. Os interesses recaem sobre a história do 

patrimônio nas diversas sociedades, sobre políticas e práticas de proteção implantadas pelos 

estados nacionais, assim como sobre a trajetória e evolução do próprio conceito. O livro de 

Françoise Choay, A alegoria do patrimônio (2006), reúne amplo estudo sobre os conceitos, 

concepções e políticas de patrimônio construídas na Europa desde o século XVIII. A autora 

aponta para a evolução conceitual da categoria de monumento histórico, seu entendimento 

como patrimônio histórico e, posteriormente, histórico e artístico, tomando como pano de 

fundo eventos importantes, como a Revolução Francesa. A partir da segunda metade do século 

XX emergiu o conceito de patrimônio industrial e ferroviário, em virtude da demolição de 
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referências históricas importantes do período industrial na Inglaterra. Desde então, o assunto 

ganhou importância e motivou a fundação do The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), organismo mundial que promove pesquisas 

e ações voltadas para a proteção de bens industriais. O Comitê Brasileiro de Preservação do 

Patrimônio Industrial representa as questões brasileiras nesse organismo e tem promovido 

debates e agendas significativas. Um ponto importante foi a edição da carta patrimonial de 

Nizhny Tagil sobre o Patrimônio Industrial, em 2003, a qual define o conceito e as 

características do patrimônio industrial e orienta intervenções para preservação. 

No cenário brasileiro, essas abordagens também estão presentes e incluíram 

recentemente o surgimento das categorias patrimônio imaterial. A criação, em 1937, do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e sua atuação ao longo de quase oito décadas são 

objeto de diversas pesquisas acadêmicas. O desenho institucional das políticas de proteção ao 

patrimônio nacional e seus matizes ideológicos e intelectuais sustentam grande parte dos 

investimentos acadêmicos sobre o assunto. A evolução do próprio conceito de patrimônio na 

interação com a sociedade nacional e com as concepções promovidas por organismos 

internacionais, bem como seus efeitos nas práticas dos órgãos de proteção, também estão 

muito presentes nos estudos que se debruçam sobre a temática. 

No Brasil, os debates em torno do conceito de patrimônio cultural normalmente 

tomam como premissa a definição presente no Decreto-Lei nº 25/37, que descreve o 

patrimônio como  

 

Art. 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 
Lei n. 25, 1937, art. 1) 

 

Os bens assim classificados são inscritos em um dos quatro Livros do Tombo, 

compostos inicialmente pelo Livro Histórico, Livro de Belas-Artes, Livro Arqueológico e 

Etnográfico e Livro Paisagístico (OLIVEIRA, 2008, p.120). Atualmente tal composição foi 

redesenhada, permanecendo a seguinte composição: Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo das Belas-Artes e 
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Livro do Tombo das Artes Aplicadas.9 

Márcia Regina Romeiro Chuva (2009; 2014) tem se debruçado sobre o estudo do 

patrimônio no Brasil, tomando como pontos de reflexões tanto a criação do SPHAN, e sua 

atuação desde as décadas de 1930 e 1940 até mais recentemente, como as problemáticas 

atuais do campo. Chuva abordou a consolidação e legitimação das práticas de proteção sob a 

tutela do Estado, fruto das imbricadas relações entre sociedade política e civil. No livro Os 

arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no 

Brasil (anos 1930-1940), de 2009, a autora apresenta um panorama histórico do conceito de 

patrimônio atrelado à construção do Estado Nacional, ressaltando como a prática da 

preservação do patrimônio foi instrumentalizada na produção de um discurso de evocação da 

identidade nacional. A pesquisa indica a extensão no conceito de patrimônio, que agregou as 

categorias de patrimônio ecológico, étnico, cultural, vivo, material, histórico e artístico. 

Mesmo com esse alargamento, o privilégio dos bens tombados sempre recaiu sobre os objetos 

arquitetônicos, possivelmente por ter no corpo profissional dos agentes instituidores das 

práticas de tombamento uma representação substancial dos arquitetos (CHUVA, 2009). Para a 

autora, a consagração da ideia de “patrimônio nacional”, naquela época, foi tão eficaz que 

ficou difícil escapar da sua dimensão inventada, engendrada através da criação do SPHAN. 

Hoje, a discussão em curso diz respeito ao patrimônio imaterial, objeto de novas atribuições, e 

também da atenção da autora em pesquisas que discutem as práticas e problemáticas recentes 

do Iphan. 

Haroldo Leitão Camargo (2002) diz que o conceito contemporâneo de patrimônio 

cultural  

 

[...] é sempre produto de uma escolha e, como toda escolha, tem um caráter 
arbitrário. Resulta da seleção de alguns elementos, enquanto outros seriam passíveis 
de esquecimento e destruição [...] só pode ser entendido como um conjunto de 
símbolos. Os símbolos precisam ser desconstruídos e interpretados para 
apreendermos o seu significado. (CAMARGO, 2002, p.96) 

 

Para Mário Chagas (2005, s/p), o patrimônio cultural “[...] não é um dado, mas uma 

construção que resulta de um processo de atribuição de significados e sentidos [...]”, assim, 

compreendê-lo “[...] permite avançar em direção à sua dimensão política, econômica e social; 

permite compreendê-lo como espaço de disputa e luta como campo discursivo sujeito aos 

                                                 
9 Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608>. Acesso em: 15 de outubro de 2014. 
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mais diferentes usos e submetido aos mais diferentes interesses”. Os estudos de José 

Reginaldo Gonçalves (1996, 2005, p.17), percebem o patrimônio como uma categoria de 

pensamento “[...] extremamente importante para a vida social e mental de qualquer 

coletividade humana” (Idem, 2005, p.17). Para todos esses autores, o patrimônio é um 

fenômeno social que aponta múltiplas dimensões e está submetido a diferentes interesses e 

usos. A tese busca dialogar com esse universo de estudos e pretende introduzir a questão da 

preservação ferroviária nesse contexto. 

Lúcia Lippi Oliveira (2008, p.114), autora que também se dedicou ao estudo do 

campo do patrimônio e da cultura, diz que “[...] ao falarmos de patrimônio, estamos lidando 

com história, memória e identidade, conceitos inter-relacionados cujos conteúdos são 

definidos e modificados ao longo do tempo”. Questões presentes na conformação da memória 

ferroviária como veremos nesta pesquisa. 

O interesse pelo tema da pesquisa ocorreu no momento em que o governo brasileiro 

decretava a extinção da Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), em 2007. Fui apresentada à 

luta em favor da preservação da história da ferrovia brasileira pelo Movimento de Preservação 

Ferroviária (MPF) e, desde então, tenho me dedicado a estudá-la. Em 2010, pesquisei a 

estrutura em torno das entidades de preservação ferroviária brasileiras, destacando aquelas 

situadas no Rio de Janeiro (MATOS, 2010). À época, identifiquei 16 grupos ativos, 

funcionando como movimentos sociais, compostos por voluntários e operando de modo 

informal ou constituídos como organizações não governamentais (ONGs) ou organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIPs). Desse conjunto, a Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária (ABPF), fundada em 1977, sobressaía pela trajetória longeva, 

dinâmica de atuação e respeito adquirido junto a instituições públicas. No Estado do Rio de 

Janeiro, os grupos mais atuantes, à época de 2010, eram a Associação Fluminense de 

Preservação Ferroviária (AFPF), criada em 1999, e o Movimento de Preservação Ferroviária 

(MPF), idealizado em 1997. Entre os objetivos dos grupos, estava a intenção de proteger da 

corrosão do tempo e do descaso político um conjunto de peças e materiais considerado de 

importância histórica e cultural. Eles tinham como práticas a construção de museus e/ou 

centros de memórias, a operação de trens turísticos ou, segundo os próprios agentes, “museus 

dinâmicos”, o restauro de materiais (locomotivas, carros, vagões, estações ferroviárias, etc.), a 

realização de eventos (seminários, encontros etc.), além da interpelação de instâncias 

públicas, reclamando delas a preservação, restauração e uso de bens ferroviários. 



 

13 

A ocupação profissional em dois lugares distintos e complementares permitiu-me o 

olhar privilegiado e antecipado sobre os efeitos da Lei nº 11.483, editada em 2007. A essa 

época, exercia o cargo de arquivista no Arquivo Nacional e executava tarefas relacionadas à 

preservação de acervos fotográficos. Por ocasião desse trabalho, tive a oportunidade de 

acompanhar de perto a celeuma que se instalou sobre a transferência de raro acervo de 

negativos de vidros da RFFSA para o Arquivo, questão até o momento não solucionada. As 

reuniões realizadas para orientação da equipe da Rede, incluindo o responsável pelo acervo e 

o inventariante, prenunciavam a problemática absorvida pelo Iphan, que detalharemos a 

seguir. A partir de 2007, passei a integrar o Movimento de Preservação Ferroviária (MPF), 

realizando palestras e oficinas sobre gestão de documentos de arquivo. Nessa atuação, tive a 

oportunidade de participar de eventos e reuniões do grupo sobre o patrimônio ferroviário, 

momentos nos quais era apresentada a problemática em torno do patrimônio histórico e 

cultural da ferrovia. Desse ponto de observação, pude enxergar as operações realizadas pelas 

associações preservacionistas e a recepção da nova medida legislativa, que instituiu a 

“memória ferroviária” como objeto de preservação. A transformação do Iphan em gestor, 

proprietário e guardião dessa memória, definida no mesmo texto legal, é uma das motivações 

desta pesquisa. 

Para que seja possível entender o contexto de promulgação da referida lei, é preciso 

conhecer, ainda que de forma breve e resumida, a história da Rede. Em 1957, o governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) criou a RFFSA, agrupando empresas federais ou sob seu 

gerenciamento em um único organismo. Desde então, a Rede foi responsável pelo transporte 

de cargas e passageiros, atendendo às cinco macrorregiões do país. Alcançou em alguns 

períodos elevado sucesso, porém o número expressivo de dívidas adquiridas pela natureza da 

sua constituição, a deficiência da sua rede operacional, a falta de investimentos e a 

implantação de medidas governamentais equivocadas, problemas vivenciados pela empresa 

ao longo de três décadas, entre outros fatores, criaram um cenário propício para a sua 

inclusão, em 1992, no Programa Nacional de Desestatização (PND).10 A desestatização 

determinou procedimentos como a concessão dos serviços de transporte de carga, e a 

consequente extinção do objeto social da Rede. Em 2007, quando foi considerado o fim do 

procedimento de dissolução e liquidação, e decretada a extinção, foi criada a Inventariança, 

                                                 
10 Criado no ano de 1990 através da Lei nº 8.031, esta revogada pela Lei nº 9.491/1997 dentro do alegado 

projeto de modernização da administração pública, o PND promoveu uma política de transferências de 
serviços prestados pela União para a esfera privada. 
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procedimento responsável pela transferência do espólio da empresa para a União e demais 

agências públicas e privadas envolvidas na extinção, etapa que se estende até os dias atuais. 

O demorado processo de extinção da empresa causou sérios danos aos bens de 

natureza histórica e cultural. Em 2005, a Medida Provisória n. 246, de 6 de abril, estabeleceu 

procedimentos destinados a preservá-los. A MP determinava, no art. 12, que ao Iphan 

competia receber, administrar e zelar pelos bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico 

e cultural da extinta Rede Ferroviária. A partir de então, novas instruções foram sendo 

publicada. Em 31 de maio de 2007, foi editada a Lei nº 11.483/07,11 com o propósito de 

revitalizar o setor. A norma apresenta a problemática que fundamenta esta tese no o art. 9º, ao 

ampliar a responsabilidade dada ao Iphan em relação a memória da ferrovia brasileira. 

 

Art. 9o Caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e 
cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manutenção.  
§ 1o Caso o bem seja classificado como operacional, o IPHAN deverá garantir seu 
compartilhamento para uso ferroviário. 
§ 2o A preservação e a difusão da Memória Ferroviária  constituída pelo patrimônio 
artístico, cultural e histórico do setor ferroviário serão promovidas mediante: 
I - construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de 
museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas 
coleções e acervos; 
II - conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais 
espaços oriundos da extinta RFFSA. 
§ 3o As atividades previstas no § 2o deste artigo serão financiadas, dentre outras 
formas, por meio e recursos captados e canalizados pelo Programa Nacional de 
Apoio à Cultura - PRONAC, instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 
1991. (BRASIL, Lei n. 11.483, 2007, art. 9, grifo nosso) 

 

Como descrito, é orientado ao Iphan que desenvolva um conjunto de estratégias que 

permita preservar e promover a memória. As dimensões e características dos bens oriundos da 

ferrovia são diversas e se transformaram em problema para o instituto. Além de envolver 

diversos agentes públicos, privados e sociais.  

O entendimento da memória ferroviária como um objeto que exigia a implantação de 

medidas destinadas a protegê-la não é resultado da promulgação da Lei n. 11.483/07 ou, pelo 

menos, não pode ser atribuído única e exclusivamente a tal medida. O passado ferroviário 

ganhou novos sentidos entre a década de 1970 e 1980, ora pelo surgimento das associações de 

preservação ferroviárias, como já mencionado, ora pelo desenvolvimento de programas 

governamentais de preservação, tais como o Preserve/Preserfe, implantado nos anos 1980. 
                                                 
11 A Lei 11.483/2007 é resultado da conversão da Medida Provisória nº 353, de 22 de janeiro de 2007, que foi 

regulamentada pelo Decreto nº 6.018, de 22/01/2007. 
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Além disso, os exemplos de bens ferroviários cresceram nos inventários de tombamentos 

realizados pelo Iphan e também pelos institutos municipais e estaduais, permitindo pensar que 

a memória ferroviária ganhou sentidos e contornos distintos há pelo menos quatro décadas.  

As associações de preservação ferroviária, a própria RFFSA e o Iphan 

desempenharam papéis distintos e complementares na genealogia do conceito de memória 

ferroviária e compreender tal processo nos permitirá entender o significado da atribuição 

conferida ao Iphan como gestor da memória do trem, elevada agora ao status de política 

pública.  

Com efeito, a Lei nº 11.483/2007 criou sérias implicações para o Iphan, exigindo a 

adequação administrativa e técnica do órgão para atender à nova atribuição. Não pretendo 

realizar um estudo sobre a edição da lei em seus meandros legislativos, mas compreendê-la 

como elemento, que, comparado a estratégias anteriores – tombamentos de monumentos 

ferroviários e programas preservacionistas -, reconfigurou a participação do Estado na 

arquitetura do passado ferroviário. 

Este trabalho foi estruturado levando em consideração duas perspectivas. Por um 

lado, aborda a construção da relação da comunidade ferroviária com seu passado, por meio de 

publicações e da organização de associações de preservação e, por outro, busca mapear e 

analisar as políticas públicas que tomam o passado ferroviário como objeto, aquelas 

desenvolvidas pela RFFSA e também as que foram colocadas em marcha pelo Iphan. Assim, a 

tese foi estruturada em quatro capítulos, tendo como objetivo maior compreender os processos 

sociais que levaram à edição da Lei 11.483 e seus efeitos no campo do patrimônio. 

O primeiro capítulo pretende contextualizar a implantação da malha ferroviária 

brasileira. Apresento um recorte sucinto da história do sistema ferroviário, situando o 

processo atual de extinção da RFFSA no conjunto de mudanças e reorganizações próprias da 

gestão privada/pública/privada que orientou o setor ao longo de 160 anos. O capítulo também 

contribui para a compreensão da diversidade do universo ferroviário, tornando possível 

perceber a dimensão geográfica, histórica e estrutural do legado que, recentemente, tornou-se 

atribuição do órgão federal do patrimônio. 

O segundo capítulo tem início com a investigação de alguns indícios da valorização 

do passado ferroviário. Nesse ponto, trabalhei com duas revistas produzidas nas décadas de 

1970/1980, direcionadas ao público ferroviário, que refletem os debates e mobilizações 

ocorridos no período. Em complemento, investiguei os primeiros usos da expressão “memória 
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ferroviária” como forma de compreender a apropriação em torno do passado, mas, sobretudo, 

pretendi apontar como o termo se estrutura como uma categoria que serve a múltiplos usos e 

interesses, ganhando a cena pública e política. Na segunda parte do capítulo, apresento as 

associações de preservação ferroviária (APFs), enfatizando os processos sócio-históricos que 

contribuíram para suas fundações, propósitos, estratégias, ações e impactos no jogo de 

valorização e proteção da memória ferroviária. O subcapítulo serve também para evidenciar o 

número de agentes formalmente envolvidos com o passado ferroviário. Nesse ponto, recorri 

em grande medida à pesquisa realizada no mestrado, ajustando e atualizando os dados 

levantados à época. 

O capítulo três inicia as reflexões sobre as ações do poder público na preservação e 

proteção dos bens ferroviários. Trabalho com o projeto governamental desenvolvido no 

começo dos anos de 1980, chamado Programa de Preservação do Material Histórico do 

Ministério dos Transportes (Preserve) e, posteriormente assumido pela Rede Ferroviária 

Federal, que o transformou no Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário 

(Preserfe). Sumariamente, aponto os objetivos e resultados dos programas, realçando os 

fundamentos conceituais e os procedimentos que sustentaram suas atividades e as relações 

com outros organismos públicos, privados e civis. O programa teve como principal projeto a 

implantação de centros e núcleos históricos que serviam à conservação e exposição dos 

materiais históricos. Por meio desses lugares, é possível perceber o perfil dos remanescentes 

históricos que receberam cuidado, aos quais foi atribuído valor de destaque entre os objetos da 

memória ferroviária.  

Por fim, no quarto capítulo, detenho-me no papel do Iphan no contexto de 

valorização do passado ferroviário. Na primeira parte, analisei os processos de tombamento 

realizados pelo Iphan, com o objetivo, similar ao capítulo anterior, de identificar o modelo 

implantado no trato com os remanescentes ferroviários. Investiguei em maior detalhe os 

materiais eleitos como monumentos nacionais e inscritos nos Livros de Tombo do instituto, os 

valores que lhes foram atribuídos e as disputas técnicas e políticas no ato do tombamento. Na 

segunda parte, abordei os reflexos da institucionalização da memória ferroviária no que se 

refere aos impactos para o corpo administrativo e técnico do Iphan pela lei de 2007. Nesse 

ponto, estudei os documentos oficiais do órgão e realizei entrevistas com duas técnicas da 

Superintendência do Rio de Janeiro com o objetivo de identificar as principais mudanças 

implantadas e compreender como o instituto recepcionou a questão. 
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Observa-se que o passado ferroviário, no período estudado, serviu a diversas 

apropriações e adquiriu múltiplos significados. A memória ferroviária motivou mais do que 

debates e ações de restauração e manutenção de materiais vistos como representativos do 

passado. Ela esteve na base de mobilizações sociais e suscitou reconfigurações de políticas e 

agências públicas. 

Um ponto importante observado neste trabalho é a forma como a sociedade se 

relaciona com os tempos históricos. Neste ponto, aproprio-me das concepções de Andréas 

Huyssen (2000) e Francois Hartog (2013). Eles investigam o deslocamento e sentidos do 

passado em períodos recentes, guardados os interesses, objetos de investigação e contextos de 

estudo. O que se observa no estudo da memória ferroviária, por fim, é também a construção 

diferenciada da relação dos grupos sociais com o tempo. A partir da década de 1970, a ideia 

de passado começa a concorrer com a de progresso e desenvolvimento que conduziu por 

décadas o sentido da ferrovia no Brasil. Há pesquisas interessantes sobre essa inflexão no 

meio ferroviário, como as realizadas por Andrea Casa Nova Maia (2009), Pablo Luiz de 

Oliveira Lima (2009) e José Geraldo Esquerdo Furtado (2009). Assim, entendo os processos 

estudados neste trabalho como reflexos de mudanças sociais em relação à percepção do 

tempo, inseridas, elas mesmas, em complexo rearranjo de agentes públicos e privados e de 

suas estratégias de ação. 
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1 MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA: trajetória de um pa trimônio  

 

Estudar a ferrovia no Brasil é se confrontar com um volume gigantesco de dados e 

informações. A reconstrução em uma narrativa linear e contínua demanda um esforço 

hercúleo, haja vista que sua trajetória está representada pela soma de múltiplas e diversas 

empresas e estradas ferroviárias que, a cada trecho, contribuíram na formação de um 

verdadeiro mosaico de ferro. A literatura que aborda a história da ferrovia em escala mais 

ampla, ou seja, distinta dos estudos que repousam sobre a trajetória de estradas de ferro 

específicas, possui intérpretes reconhecidos, os quais utilizarei na construção deste capítulo. 

A alteração constante nos regimes administrativos e a diversidade de estradas e 

personagens produzem um panorama confuso e de difícil assimilação em uma primeira leitura 

histórica. Há dificuldade na consolidação dos dados, apresentados, por vezes, de forma 

dispersa e conflitante entre as fontes. Essa situação deve ser creditada, ao menos em parte, à 

dificuldade de acesso aos registros oficiais. Vale sublinhar os problemas enfrentados com 

relação à salvaguarda e acesso à documentação da Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), 

que acarretaram severos danos à massa documental, sobretudo, no decorrer do processo de 

extinção. Tal apreciação será mais bem debatida nos demais capítulos, que se debruçam em 

maior profundidade sobre o tema da preservação ferroviária. 

A escrita deste capítulo se baseia fundamentalmente em fontes secundárias, algumas 

consideradas clássicas. De modo a complementar as informações, recorri à consulta das 

páginas oficiais, disponíveis na Internet, de organismos públicos responsáveis pelas políticas 

voltadas para a área dos transportes, bem como daqueles que orientam as políticas mais 

globais do Estado brasileiro, como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG). Também recorri à leitura das informações da Rede, disponibilizadas na página da 

Inventariança, assim como das concessionárias e das empresas que operam no segmento 

metroviário. Páginas eletrônicas de municípios e estados da Federação também foram 

consultadas. Outra fonte utilizada foram as páginas eletrônicas particulares denominadas de 

Blogs. Neste grupo, consultei o Blog “Centro-Oeste”, produzido por Flávio R. Cavalcanti,12 e 

também o Blog “Trilhos do Oeste”, gerenciado pelo historiador Welber Santos.13 Além dessas 

fontes, consultei documentos legislativos que normatizam o sistema ferroviário. 

                                                 
12 Disponível em:<http://vfco.brazilia.jor.br/centro-oeste/site/sobre.o.site.Centro-Oeste.shtml>. Acesso em: 10 

de jan. de 2013. 
13 Disponível em :<http://trilhosdooeste.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 de jan. de 2013. 
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O objetivo deste capítulo é apresentar sucintamente um mapa descritivo da ocupação 

das ferrovias no vasto território brasileiro desde a inauguração da famosa E. F. Mauá, de 

modo a apontar o imenso espólio ferroviário com potencial de valoração como bem histórico, 

artístico e cultural, acumulado ao longo da história ferroviária. O quadro apresentado destaca 

momentos significativos na construção e consolidação das principais estradas do país, 

sobretudo a criação e extinção da RFFSA, objeto do qual nascem as indagações centrais desta 

tese. Além disso, faço breves referências aos patrimônios históricos que foram consagrados 

pelo Iphan. 

A ferrovia nasceu por necessidades econômicas com forte presença do capital inglês 

e impulsionada pela demanda de comerciantes e fazendeiros nacionais. Ela favoreceu o 

surgimento de novas cidades e impactou substancialmente o modo de viver das regiões 

cortadas pelos trilhos de ferro. Invariavelmente, pela sua natureza de conectar lugares e 

pessoas, potencializou a troca de experiências e culturas. Durante sua trajetória, deixou como 

legado patrimônios na forma de edificações, equipamentos, maquinários, obras de arte14 e 

naquelas que revelam seu valor mais significante e, mais importante, as memórias e 

lembranças dos seus contemporâneos e herdeiros. Para José de Souza Martins (2008), 

 

O moderno que se arrastava ocultamente se tornou visível, máquina a vapor, 
equipamento, alterações no espaço, outra linguagem, outro modo de ver e ver-se. 
Tornou-se, de fato, o que já era sem poder ser: o tempo regulado pelo custo e pelo 
lucro. O homem deixava de ser o condutor da tropa para ser conduzido como tropa. 
(Idem, p.16). 

 

É de conhecimento que a ferrovia alterou significativamente a conjuntura econômica 

e social de uma época e, ao longo da sua história, assumiu diversos papéis. Contribuiu na 

construção do projeto ideológico e político de transformar o Brasil, considerado arcaico, em 

um país moderno e industrializado, configurando uma imbricada rede de empresas e atores: é 

esse percurso histórico que se pretende percorrer. 

 

1.1 As estradas de ferro do Império 

 

O embrião da malha de ferro do Brasil tem na figura do 

                                                 
14 No segmento ferroviário, a obra de arte é diretamente associada à realização de construções de infraestrutura 

consideradas monumentais, imponentes como viadutos, pontes e túneis. 
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empresário/comerciante/banqueiro, Irineu Evangelista de Souza, sua maior referência.15 

Conhecido como barão de Mauá, título recebido em reconhecimento ao seu entusiasmo 

ferroviário, fundou a Imperial Companhia de Navegação e Vapor e Estrada de Ferro 

Petrópolis, ou simplesmente E. F. Mauá, que foi inaugurada em 30 de abril de 1854 e se 

consagrou como a primeira estrada do país.16 Implantada no Estado do Rio de Janeiro, tinha 

como percurso total o trecho de Porto da Estrela, no fundo da Baía da Guanabara, a Raiz da 

Serra (atual Vila Inhomirim), áreas pertencentes atualmente ao município de Magé. A 

construção da ferrovia tinha como objetivo chegar ao Vale do Paraíba para escoamento da 

produção de café. 

A viagem inaugural contou com a presença do imperador dom Pedro II, da sua 

comitiva e de ilustres convidados. O percurso de 14,5 quilômetros iniciais foi realizado pela 

locomotiva Baroneza - homenagem à esposa de Irineu Evangelista –, em aproximadamente 20 

minutos, com velocidade de 36 km/h, uma proeza para a época. 

A E. F. Mauá experimentou elevado sucesso, transportando em 1855, por exemplo, o 

montante de 658.600 passageiros e 2.200.00 arrobas de café. No ano de 1883, foi adquirida 

pela Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará.17 O trecho da antiga Mauá perdeu significância 

econômica a partir de 1926, quando a E. F. Leopoldina estendeu a linha norte até a Estação 

Barão de Mauá, hoje Estação Leopoldina (RODRIGUEZ, 2004; SCHOPPA, 2008).18 No 

presente, a história da E. F. Mauá está representada pela Estação de Guia de Pacobaíba, na 

localidade de Magé, e na simbólica locomotiva Baroneza, alocada nas dependências do 

Museu do Trem, no bairro do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro, reinaugurado em abril de 

2013. A partir do final dos anos 1920, um variado conjunto de estradas foi criado, 

colaborando na configuração atual do sistema ferroviário nacional. 

A província de Pernambuco se destacou como a segunda localidade a receber uma 

                                                 
15 No livro Mauá: o empresário do Império, Jorge Caldeira narra a trajetória de Irineu Evangelista. O autor 

reconstitui a infância de Mauá e descreve seu êxito e posterior derrocada. 
16 Nos escritos de Eduardo David (2009) e Renê Fernandes Schoppa (2008), é possível identificar menções que 

desvalorizam a E.F. Mauá como primeira ferrovia do país, já que a mesma, segundo os autores, não possuía 
características técnicas e operacionais dignas de uma ferrovia. No seu lugar, David indica a E. F. D. Pedro II 
(Central do Brasil) como a “verdadeira” primeira ferrovia. 

17 Inaugurada em 20 de fevereiro de 1883, pela Cia Grão-Pará, operando o trecho de Raiz da Serra (Vila 
Inhomirim) até Petrópolis. Em novembro de 1888 foi comprada pela The Rio de Janeiro Northen Railway 
Company, que em 1898 a vendeu para a The Leopoldina Railway Company Ltd (E. F. Leopoldina). 
(RODRIGUEZ, 2004) 

18 Descrito também no Blog Estações Ferroviárias. Disponível 
em:<http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_petropolis/efl_petropolis.htm>. Acesso em: 10 de jan. 
2013. 
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estrada no país, a The Recife and São Francisco Raiwail Co. Ltda. (Estrada de Ferro Recife-

São Francisco), inaugurada em 8 de fevereiro de 1858.19 Em 1901 essa linha foi concedida à 

Great Western of Brasil Railway Co, que, por sua vez, foi absorvida pela Rede Ferroviária do 

Nordeste, em 1950. 

Seguidamente, nasceu a Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, em 29 de março de 

1858, que ligou a província do Rio de Janeiro às de Minas Gerais e de São Paulo, episódio 

considerado um avanço na empreitada ferroviária. Essa via representa a tentativa de 

integração por ferrovia prevista na Lei n. 101, de 1835, conhecida como Lei Feijó, como 

explica Welber Santos (2009). Outro destaque na construção dessa via foi a transposição da 

Serra do Mar, entre 1863 e 1864, façanha atribuída à competência do engenheiro e diretor da 

companhia, Cristiano Benedito Ottoni. Em 1865, a estrada passou à gestão do governo, 

tornando-se uma das principais do país. Segundo Rodriguez (2004, p.20), foi a primeira via 

construída exclusivamente para o transporte de café. Em decorrência da proclamação da 

República, seu nome foi modificado para E. F. Central do Brasil, uma possível estratégia de 

retirada dos símbolos da monarquia da história. A ela se incorporaram, em 1891, a Estrada de 

Ferro São Paulo-Rio e, dois anos depois, a Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil. Um 

dos ícones arquitetônicos deixados pela companhia é a famosa Estação Central do Brasil, 

detentora da torre do relógio visualizada pelos transeuntes dos arredores do centro da cidade 

do Rio de Janeiro.20 

Alguns autores interpretam que as estradas de ferro foram se espalhando pelo amplo 

território brasileiro, sem conexões planejadas e sem um plano central que instituísse um 

modelo operacional comum. Porém, Flávio Azevedo Marques de Saes (2002) entende de 

forma diversa. Para o autor, o projeto proposto pelo Governo Imperial e apresentado na Lei n. 

101, que previa a garantia de juros de cinco por cento sobre o capital empregado na 

construção das estradas, aos quais foram acrescidos dois por cento pagos, frequentemente, 

pelo Governo, além de outros privilégios, como a isenção de imposto sobre importação de 

materiais usados na construção de estradas de ferro e o privilégio de zona de exploração, 

indicam o esforço pela integração. José Jorge da Silva (1975) corrobora a interpretação de 

                                                 
19 A obra de Maria Lúcia Lamounier Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do Século XIX. São Paulo: 

EDUSP, 2012 é excelente referência sobre a história dessa estrada. 
20 A estação mudou de nome diversas vezes. Foi primeiramente conhecida como Estação da Corte, 

posteriormente alterada para Estação do Campo. Em 1858 era denominada de Estação D. Pedro II. Com a 
proclamação da República, foi rebatizada de Estação Central do Brasil, nome que vigorou até o ano de 1925. 
Por ocasião das comemorações do centenário de nascimento do imperador, foi novamente nomeada de D. 
Pedro II, permanecendo assim até 1998, quando reassumiu o nome de Estação Central do Brasil. 
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Saes. A E. F. Dom Pedro II, devido à impossibilidade de estender sua rede para o interior do 

país, transferiu a tarefa às empresas constituídas por meio de concessões menores que se 

conectavam à linha tronco da Dom Pedro II, o que atendeu ao projeto de integração, conforme 

explica Silva. 

Ao fim do Império (1889), existiam 66 novas estradas que atendiam às regiões Norte, 

Nordeste, Sul e Sudeste, somando 9.587,2 quilômetros de linhas.21 Desse montante, 22 eram 

administradas pelo governo, que incentivou diretamente vários empreendimentos, carimbando 

a participação da monarquia na abertura do Brasil para o mundo moderno. O próprio 

imperador, D. Pedro II, participou da cerimônia de inauguração de algumas estradas, fato 

destacável em narrativas históricas acerca das ferrovias. (SCHOPPA, 2008; RODRIGUEZ, 

2004). 

Além das três primeiras vias citadas, é desse período a formação de estradas que se 

tornaram importantes na história brasileira, tanto pelo seu potencial técnico no transporte de 

carga quanto pelas suas dimensões sociais, e que legaram aos tempos atuais o conhecimento 

sobre técnicas e culturas próprias do meio ferroviário. Algumas, mesmo com constantes trocas 

na gestão, que optaram por alterar-lhes as denominações, mantiveram uma identidade 

corporativa, sendo reconhecidas ainda hoje pelos nomes originais. É o caso da São Paulo 

Railway Company, também conhecida como “a Inglesa”, inaugurada em 16 de fevereiro de 

1867. Esta é a sétima no rol das estradas do Império. A concessão da empresa encerrou-se em 

1946 e sua operação e patrimônio retornaram para a União. Em 1948, seu nome foi alterado 

para E. F. Santos a Jundiaí. De modo a alcançar pontos de extrema altitude na Serra do Mar, a 

companhia utilizou o sistema de funicular que deu origem ao complexo ferroviário de 

Paranapiacaba. Também faz parte do seu acervo patrimonial a Estação da Luz, que se tornou 

um ponto turístico de São Paulo.22 

Outra estrada é a Companhia Paulista de Estrada de Ferro – a Paulista – também 

conhecida como Estrada de Ferro Jundiaí a Campinas.23 Foi inaugurada em 11 de agosto de 

1872, em Jundiaí, e seu traçado chegou a Descalvado, município do Estado de São Paulo, em 
                                                 
21 David (2009, p.29) descreve 9.583 quilômetros. 
22 Sobre a E. F. Santos a Jundiaí e sobre a Estação da Luz, consultei as obras de Maria Lúcia Lamounier, 

Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do Século XIX. São Paulo: Edusp, 2012; de Antônio Soukef 
Júnior, Preservação dos Edifícios da São Paulo Railway. São Paulo: Annablume, 2013 e de Beatriz Mugayar 
Kühl, Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo: reflexões sobre sua preservação. São 
Paulo: FAPESP; Cotia, SP: Atelier Editorial, 1998. 

23 Dulce Maria Pompêo de Camargo Leme (1986) estudou o movimento operário em São Paulo por meio da 
greve de 1906 ocorrida na Companhia Paulista. A pesquisa apresenta dados históricos importantes para a 
compreensão dessa linha.  
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1876. Em 1891 a Paulista adquiriu a Companhia Descalvadense e a Companhia Ramal Férreo 

de Santa Rita, e, em 1892, a The Rio Claro São Paulo Railway Company. Em anos seguintes, 

a Companhia adquiriu o controle acionário de outras estradas e, em 1961, foi estatizada. Após 

seguidas tentativas de criar uma estatal estadual, em São Paulo, o governador Abreu Sodré 

transferiu a propriedade e administração da Companhia Mogiana, da E. F. Araraquara e da E. 

F. São Paulo-Minas para a Companhia Paulista. Na gestão do governador Lauro Natel, no ano 

de 1971, a Paulista foi transformada em Ferrovia Paulista S.A (Fepasa). Da operação dessa 

empresa na cidade de São Carlos, nasceu o primeiro sindicato ferroviário, o Sindicato dos 

Operários Ferroviários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. As oficinas de Jundiaí e 

de Rio Claro são originárias da Companhia. 

Igualmente relevante no período é a Companhia E. F Leopoldina cujo objetivo era 

ligar Porto Novo do Cunha (divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais) à cidade de 

Leopoldina/MG. Seu primeiro trecho foi inaugurado em 10 de outubro de 1874. Essa linha 

cresceu bastante e adquiriu outras, como a da E. F. Cantagalo e a E. F. Príncipe do Grão-Pará, 

o que lhe permitiu abranger Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos, sendo 

considerada a de maior extensão do país. Welber Santos (2009, p.64), com base nos estudos 

realizados por Peter Blasenheim sobre as ferrovias na Zona da Mata Mineira, explica que a 

Leopoldina, em 1884, “[...] sustentava 60% dos 1006 km de trilhos assentados na província” e 

que neste ano existiam diversas concessões nas províncias, sendo que algumas foram 

encampadas e outras nem existiram. Com base nos relatórios do Ministério da Agricultura 

produzidos entre 1880 e 1890, Santos diz que existiam 

 

[…] 14 ligações por estradas de ferro só em Minas Gerais, das quais três eram 
companhias existentes e o restante eram concessões do governo provincial (a 
EFDPII não entra na relação). As companhias eram: E. F. Oeste de Minas, Minas & 
Rio Railway e E. F. Leopoldina, e as concessões eram: Pitangui, Juiz de Fora e Piau, 
De Pitangui a Patos, De Patos a Paracatu, De Paracatu a Buriti, Estrada de ferro de 
Oliveira, Estrada de ferro do Rio-Pardo, Estrada de ferro Manhuaçu, Jacutinga a 
Lavras, Mariana a Ponte-Nova, Estrada de ferro de Jequitinhonha. (SANTOS, 2009, 
p.64) 

 

De 1898 até 1949, a Estrada foi administrada pela The Leopoldina Railway 

Company Ltd., encampada pelo governo brasileiro no ano seguinte, quando passou a ser 

denominada E. F. Leopoldina (RODRIGUEZ, 2004). Em 1957 foi incorporada à Rede 

Ferroviária Federal S.A. A Estação Leopoldina (antiga Barão de Mauá), fundada em 1926, é 

atualmente um vistoso e abandonado prédio na Av. Francisco Bicalho, na capital do Rio de 
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Janeiro.24 

Também deve ser citada a Companhia E. F. Oeste de Minas. A concessão inicial 

dessa estrada previa a ligação de um ponto da E. F. D. Pedro II, Sítio (distrito de Barbacena e 

atual município de Antônio Carlos), a um ponto navegável do Rio Grande, em Lavras (distrito 

de Ribeirão Vermelho), resultando em 200 quilômetros. Seu trecho foi reduzido, porém, a cem 

quilômetros por conta de ajuste pactuado pelo presidente da companhia, Aureliano Martins de 

Carvalho Mourão, que em 1878 era deputado da província, o que resultou na construção do 

trecho até São João del-Rei,25 em 1881. Depois de 1885, a linha, construída em bitola de 0,76 

centímetro, expandiu-se em decorrência da aquisição de outras companhias como a E. F. 

Pitangui. Segundo Santos (2009), nesse momento a companhia teria cumprido a proposta 

inicial de ligar o trecho de origem ao Rio Grande, em Ribeirão Vermelho. São João del-Rei 

tornou-se a principal estação no trecho que ligava Antônio Carlos a Paraopeba, que ficava no 

centro de Minas Gerais. 

A Oeste de Minas adquiriu a concessão da E. F. Barra Mansa a Catalão, em 1890, 

trecho que conectava a companhia ao tronco da E. F. D. Pedro II, em Barra Mansa, na 

província do Rio de Janeiro, e a E. F. Central do Brasil, por vias do trecho de Catalão, em 

Goiás. Nessa linha, a bitola usada era a métrica, de um metro. Essa configuração, conforme 

explica Santos (2009), gerou as duas denominações para a estrada: a bitolinha, da bitola 

estreita, e a métrica, trecho no padrão nacional. Em 1898 a companhia entra em falência e é 

liquidada em 1899. Em 1903 a União assume a estrada e promove a expansão da malha em 

bitola métrica, rebatizando-a de E. F. Oeste de Minas (ou E. F. d`Oeste). Em 1910, 

concretizou a ligação com Angra dos Reis, a partir de Barra Mansa, período em que foi 

considerada a estrada mais importante de Minas Gerais, devido aos entroncamentos e 

mercadorias que transportava entre os portos de Angra e Santos. Tornou-se a linha de maior 

extensão no conjunto do sistema ferroviário. Em 1931, foi arrendada pelo governo estadual e 

junto com a Rede Sul Mineira (RSM) formaram a Rede Mineira de Viação (RMV).26 Em 

                                                 
24 Sobre a história da E. F. Leopoldina ver o artigo de Peter L. Blasenheim, “As ferrovias de Minas Gerais no 

século XIX”, e o livro de Dilma Andrade de Paula, Fim de Linha: a extinção de ramais da Estrada de Ferro 
Leopoldina (1955-1974), publicado em 2000. Este último analisa a política de erradicação implantada no 
país, comparando-a com as diretrizes para o segmento rodoviário. A autora debate os interesses do Ministério 
dos Transportes e do seu então ministro Mário Andreazza. 

25 Grafado de diversas maneiras nos documentos estudados. Em 2008, a Lei 4.253, de 15 de dezembro, 
estabeleceu que a grafia do nome da cidade é São João del-Rei e o adjetivo gentílico é são-joanense, para 
consolidar o que os documentos oficiais utilizavam desde o século XIX. 

26 Criada em 1931, pela reunião da Estrada de Ferro Oeste de Minas e Rede de Viação Sul Mineira, foi 
transformada em autarquia federal em 1953 e, em 1957, foi incorporada ao patrimônio da RFFSA. 
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1953 foi transformada em autarquia federal e, posteriormente, foi incorporada à RFFSA.27 

Tornou-se a linha de maior extensão no conjunto do sistema ferroviário. Essa estrada 

deixou como um dos seus principais remanescentes o complexo ferroviário de São João del-

Rei, tombado pelo Iphan em 1989, além da Estação de Ribeirão Vermelho. 

Fecho a apresentação das estradas de ferro nascidas no regime monárquico com a E. 

F. Sorocabana. Inaugurada em 10 de julho de 1875, a estrada nasceu na região oeste da 

província de São Paulo. Ligou a cidade paulistana a Ipanema, Sorocaba, Itapetininga (hoje 

Vila Nova de Itapetininga) e Botucatu. Em 1892, a Sorocabana se fundiu com a E. F. Ituana e 

foi formada a Companhia União Sorocabana e Ituana, considerada a maior rede de São Paulo 

(SCHOPPA, 2008, p.103). A companhia estendeu-se a cidades como Bauru, Cerqueira César, 

Itu e Mairinque (grafada também como Mayrinque ou Mayrink). Operou até 1904 sob o 

controle da companhia, quando foi liquidada e apropriada pelo governo federal, que a 

transferiu para o governo estadual em 1905. Dois anos mais tarde, passou a ser administrada 

pela Sorocabana Railway Company, período em que alcançou Presidente Epitácio, às margens 

do Rio Paraná, no estado de São Paulo. Em 1937 chegou ao porto de Santos. 

A Sorocabana utilizou a simples aderência ao transpor o trecho da Serra do Mar entre 

Mairinque e Samaritá.28 Segundo Schoppa (2008, p.105), foi o primeiro uso do concreto 

armado em construções ferroviárias no mundo e representou “uma monumental obra de 

engenharia”, com 135 quilômetros que exigiram perícia e apresentaram grande dificuldade, 

não só pelo seu traçado, mas também pelo clima chuvoso e pela proliferação da malária que 

atingiu muitos trabalhadores, em torno de 12 mil, em 1930. A Estação Júlio Prestes, cartão 

postal de São Paulo, faz parte do legado da Sorocabana, além de outras estações locais como a 

de Mairinque. 

Sistema ferroviário brasileiro até 1889 

Estrada de Ferro 

Amapá (EFA) – 

E. F. Vitória a 

Minas (EFVM) 

Rede Ferroviária 

Federal S. A. 

Ferrovia 

Paulista S.A. 

E. F. Campos do 

Jordão (EFCJ) – 

                                                                                                                                                         
(RODRIGUEZ, 2004) 

27 Estudos mais aprofundados sobre a Oeste de Minas foram realizados por Andréa Casa Nova Maia, Encontros 
e despedidas: história de ferrovias e ferroviários de Minas (2009); e por Pablo Luiz de Oliveira Lima, 
Ferrovia, sociedade e cultura, 1850-1930, 2009. Ambos da Coleção História da Editora Argumento. A 
dissertação de Welder Luiz dos Santos, defendida em 2009, A Estrada de Ferro Oeste de Minas: São João 
del-Rei (1877-1898) também se dedica à estrada. 

28 A simples aderência representa o padrão básico de tração utilizado na construção de ferrovias, não recorrendo 
a cabos de aço, planos inclinados ou cremalheiras – formas de tração utilizadas para transpor terrenos 
inclinados. 
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1957 - carga: 

minério 

– 1903 – carga: 

minério; 

passageiros 

(RFFSA) – 1957 

– carga: diversas; 

passageiros 

(Fepasa) – 1971 

– carga: 

diversas; 

passageiros 

1914 - turística 

 

1.2 A estrutura ferroviária da República 

 

Logo nos primeiros anos da República, a ferrovia sofreu com a crise econômica 

ocorrida entre 1890 e 1892 - conhecida como Encilhamento – e com os conflitos políticos 

próprios da transição, apresentando um crescimento de pouca significância. Porém, após 

1903, esse quadro se reverteu e o parque ferroviário brasileiro fechou a primeira década do 

século XX com 21.325 quilômetros de trilhos, um pouco mais que o dobro do período 

monárquico. Nesse quadro, está inserida a construção da E. F. Caxias a Cajazeiras (atual 

Timon), Maranhão, inaugurada em 9 de junho de 1895. Essa estrada foi construída pela 

Companhia Geral de Melhoramentos do Maranhão e representa a inclusão do estado na 

utilização da tecnologia ferroviária. De início, atendia exclusivamente à produção comercial 

do açúcar e a um engenho local, conforme indica o artigo escrito por Diogo Gualhardo Neves 

(2012). Em 1920 foi encampada pela E. F. São Luís a Caxias e, a partir de então, foi 

denominada E. F. São Luís a Teresina, absorvendo o transporte da produção têxtil e de 

passageiros. A história desta estrada é complexa pelas constantes mudanças administrativas e 

vinculações a outras companhias. Entre os anos de 1942 e 1946, manteve a E. F. Central do 

Piauí vinculada à sua gestão. Após esse período e até a criação da Rede Ferroviária, em 1957, 

a São Luís Teresina ficou sob o controle do Departamento Nacional de Estradas de Ferro 

(DNEF). Belas estações e obras de arte ferroviária são remanescentes dessas linhas, dentre 

elas a Estação Ferroviária de Teresina.29 

A década seguinte deu lugar à instalação da famosa E. F. Madeira Mamoré, que 

possui trajetória peculiar, retratada em livros, documentários e minisséries. Inaugurada 

oficialmente em 1 de agosto de 1912 (seu primeiro trecho foi inaugurado em 1907), foi 

projetada no contexto do conflito territorial entre Bolívia, Brasil e Peru em relação à 

                                                 
29 A história sobre essa estrada contou com dados da Associação Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT). 

Disponível em:<http://www.antf.org.br/index.php/associadas/transnordestina/historico>. Acesso em: 20 de 
maio de 2013. E da página Centro-Oeste. Disponível em:<http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1927-
Estrada-Ferro-Sao-Luis-Teresina.shtml>. Acesso em: 20 de maio de 2013.  
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República do Acre (hoje estado do Acre) e visava atender ao comércio da borracha. Seu 

traçado ligou Porto Velho a Guajará-Mirim, cidades surgidas a partir da construção da estrada, 

que deixou milhares de trabalhadores mortos, entre brasileiros e estrangeiros. As dificuldades 

advindas das características topográficas da região; os problemas financeiros decorrentes da 

decadência da produção da borracha e o ambiente insalubre, infestado pela malária, são 

elementos que contribuíram para que o empreendimento não lograsse sucesso econômico e 

operacional. O ambiente nocivo aos trabalhadores exigiu, inclusive, a colaboração do médico 

sanitarista Oswaldo Cruz no combate às enfermidades. Essa trajetória trágica inspirou relatos 

que transitam entre o real e o sobrenatural. Manoel Rodrigues Ferreira é reconhecido como 

um dos maiores conhecedores e promotores da preservação dessa via, sendo autor do livro 

clássico A ferrovia do Diabo, escrito em 1960, e responsável por constantes ações em favor da 

preservação de materiais históricos e movimentos de valorização e retomada das operações da 

estrada. 

A linha também representa a participação dos Estados Unidos no empreendimento 

ferroviário do Brasil. Após muitas tentativas de outros conterrâneos, o empresário norte-

americano Percival Farquhar assumiu o projeto em 1907, pela Madeira-Mamoré Railway Co. 

Farquar era proprietário da Brazil Railway Company, que controlou importantes estradas de 

ferro no país. Em 1931, após alegação de insustentabilidade da estrada, o governo brasileiro a 

encampa e, em 1966, a sua gestão passa a ser de responsabilidade do 5º Batalhão de 

Engenharia e Construção, subordinado ao Ministério da Guerra. Na década seguinte, 

precisamente em 1972, foi decretada a desativação da linha. A partir de então, mobilizações 

começaram a acontecer contra o sucateamento de materiais e pela sua retomada operacional. 

Entre os anos de 1980 e 1981, alguns trechos foram reabertos, atendendo a demandas 

turísticas. Ela continuou, no entanto, padecendo das mesmas mazelas que a afligiram desde o 

início da sua jornada. Recentemente, a enchente do rio Madeira causou sérios danos aos seus 

bens históricos. 

O período de 1910 a 1920 não foi muito proveitoso para o ramo ferroviário. Houve 

uma desaceleração na abertura de novos trechos e/ou prolongamentos de linhas, apresentando 

um acréscimo, ao fim desses dez anos, de aproximadamente oito mil quilômetros. Segundo 

Schoppa (2008), o mesmo cenário se reproduziu nas décadas seguintes, reflexo das restrições 

à importação de materiais de países envolvidos nas grandes guerras, do aumento do 

combustível e do começo da concorrência com o modal rodoviário. Na década de 1920 são 
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apresentadas as primeiras iniciativas de eletrificação da malha brasileira. A Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro anuncia o uso dessa nova tecnologia pela operacionalização de 

locomotivas elétricas no trecho entre Jundiaí-Campinas, sendo seguida por outras empresas. 

Porém, a opção por esse tipo de tração foi impactada por muitas variáveis e ao longo dos anos 

foi gradualmente deixando de ser utilizada, estando presente atualmente, à exceção de 

pequenos trechos, nas operações de subúrbios e de metrôs. Um dos impactos sofridos pela 

eletrificação foi a introdução da tração diesel-elétrica, que começou na década de 1940 e se 

tornou o padrão mais utilizado nas estradas. (GORNI, 2009; DAVID, 2009).30 

Entre as décadas de 1930 e 1940, o Brasil realizou mais obras de prolongamento de 

linhas do que de abertura de novos trechos, apresentando a extensão da malha total de 32.478 

e 34.252 quilômetros, respectivamente. Também experimentou uma sucessão de encampações 

ferroviárias pela União. (SCHOPPA, 1985, 2008; DAVID, 2009) 

Daí em diante, desencadeou-se um intenso processo de erradicação de trechos 

considerados antieconômicos em conjunção com uma desaceleração na abertura de novas 

linhas, configurando-se a opção do país pelo rodoviarismo (RODRIGUEZ, 2004; SCHOPPA, 

2008). No começo dos anos 1950, segundo Schoppa (2008), o quadro das ferrovias, sobretudo 

as estatais, era de decadência, com material rodante precário e insuficiente. Os problemas se 

apresentavam nas esferas da gestão, das operações, mas, sobretudo, no quesito recursos 

humanos, que para o autor se configura como o maior problema da malha nacional pelo 

elevado número de trabalhadores e a diversidade de vínculos trabalhistas. Note-se que esse 

item é recorrentemente apontado como um empecilho à boa gestão das empresas ferroviárias 

ao longo da história desse transporte - não somente Schoppa menciona essa questão, mas 

também Rodriguez (2004) e Jacob (1982). 

Segundo Célia Lima Paradela (1998), 

 

Nos anos de 1950, as estradas de ferro já não correspondiam às expectativas de 
progresso do momento desenvolvimentista, uma vez que havia desequilíbrio entre a 
oferta e resposta desta modalidade de transporte e a demanda do mercado em 
expansão. Além do mais, os meios de transporte aéreo e rodoviário já ocupavam o 
espaço antes monopolizado pela ferrovia. Estes são os principais fatores que 
apontaram, na época, para a criação da Rede Ferroviária Federal. (Idem, p. 65) 

                                                 
30 Antônio Augusto Gorni produziu o livro eletrônico chamado A eletrificação nas ferrovias brasileiras. O livro 

tem o objetivo de ser uma obra produzida coletivamente e de atualização permanente, por isso está disponível 
eletronicamente. Uma espécie de cocriação se a interpretarmos na linha da gestão do conhecimento. 
Disponível em:<http://www.gorni.eng.br/Gorni_ElectroBras_2003.pdf>. Acesso em: 10 de novembro de 
2013. 
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Em 1955, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE – atual 

BNDES), por meio do Grupo Especial Ferroviário, foi encarregado de redesenhar o setor 

ferroviário. Como resultado o Banco propôs a 

 

[...] consolidação das estradas de ferro da União e redução de sua despesa 
administrativa com a criação da Rede Ferroviária Federal, nos moldes operacionais 
da iniciativa privada; total reaparelhamento das estradas cujo volume de tráfego 
justificasse o investimento necessário; construção de variantes para melhorar as 
condições técnicas de linhas de grande densidade de tráfego, resultando num total de 
1.475 km de novas linhas e eliminação de outras permanentemente deficitárias, em 
virtude de insignificante densidade de tráfego, substituindo 1.956 km de linhas por 
rodovias pavimentadas. (RODRIGUEZ, 2004, p.168-169). 
 

Essas recomendações foram implantadas após um ano de governo do presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1961). A Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, criou a Rede 

Ferroviária Federal S.A. como uma empresa de economia mista, ficando o Estado com o 

controle acionário. A Rede encampou de início 18 empresas, absorvendo posteriormente mais 

quatro. Para Rodriguez (2004), essa foi uma medida acertada do governo brasileiro, haja vista 

que o sistema existente beirava o caos. Havia modelos administrativos e operacionais 

diferentes, os trabalhadores possuíam diversos vínculos empregatícios, criando uma enorme 

dificuldade gerencial, e os equipamentos e materiais não possuíam padrão, contribuindo para 

o quadro de dificuldades. A Rede foi então constituída com um capital financeiro inicial de 

US$ 1,1 bilhão, com uma dívida de US$ 219 milhões e, aproximadamente, 160 mil 

funcionários sob múltiplos regimes trabalhistas. 

Entre suas atribuições, a Rede deveria “administrar, explorar, conservar, ampliar e 

melhorar o tráfego das estradas de ferro da União a ela incorporadas” (BRASIL, Lei nº 3.115, 

1957, art. 7). As estradas que formaram a Rede foram a Rede Mineira de Viação (RMV), a 

Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRG), a E. F. Central do Brasil, a E. F. Leopoldina, a 

Rede de Viação Paraná-Santa Catarina (RVPSC), a Rede Ferroviária do Nordeste (RFN), a 

Viação Férrea Federal Leste Brasileiro (VFFLB), a E. F. Nordeste do Brasil (EFNOB), a Rede 

de Viação Cearense (RVC), a E. F. Bahia a Minas, a E. F. São Luiz a Teresina, a E. F. Goiás, a 

E. F. Madeira-Mamoré, a E. F. Nazaré, a E. F. Sampaio Correa, a E. F. Bragança, a E. F. Dona 

Tereza Cristina, a E. F. Mossoró a Souza, a E. F. Central do Piauí, a E. F. Santa Catarina, a E. 

F. Santos a Jundiaí e a E. F. Ilhéus. 

Essa configuração representava um patrimônio material mensurável em: 
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[...] 2.243 estações, 57 oficinas, 2.627 locomotivas, 3.548 carros, 33.470 vagões. Era 
um enorme patrimônio espalhado por várias regiões de norte a sul do Brasil, 
composto de vias, terrenos, prédios, trilhos, linhas de transmissão, linhas 
telegráficas, oficinas, depósitos, armazéns, almoxarifados, material rodante e de 
tração, equipamentos, máquinas, fornos, estoques e outros. (PARADELA, 1998, 
p.66) 

 

A composição da Rede Ferroviária englobou ferrovias das cinco macrorregiões do 

país, que abrangiam 14 estados. Porém, outras linhas ficaram inicialmente fora desse sistema, 

como a E. F. Sorocabana, a E. F. Paulista, a E. F. Mogiana, a E. F. Araraquara e a E. F. São 

Paulo-Minas, pertencentes à administração estadual paulista ou a concessões estaduais, cujas 

operações não eram consideradas deficitárias ainda. Mais tarde, em 1971, formaram um 

núcleo único e constituíram o sistema da Fepasa, como citado anteriormente e, em 1998, 

foram incorporadas à RFFSA já em processo de desestatização. 

O segundo ano de existência da Rede, 1958, se apresentou como o de maior extensão 

da sua malha e, também, o de maior dimensão da malha nacional. Nesse ano, estavam em 

operação 37.967 quilômetros de trilhos, quadro demasiadamente alterado nas décadas 

posteriores. 

Em 1959 a Rede criou, como sua subsidiária, a Rede Federal de Armazéns Gerais 

Ferroviários S/A (AGEF) com o objetivo de apoiar as operações da Rede no controle do 

escoamento de cargas.31 Em 1960, foi implantado um programa de erradicação de ramais 

antieconômicos, impulsionado no ano seguinte por meio da criação da Comissão para 

Extinção dos Ramais Antieconômicos. Dilma Andrade de Paula (2000) explica que, nesse 

ano, foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de identificar as estradas de ferro ou 

ramais deficitários. A supressão de ramais antieconômicos era vista como pré-condição para a 

recuperação do sistema ferroviário como um todo. Para Jacob (1982), a decisão de erradicar 

ramais não contou com estudos prévios para proposição de outras medidas de contenção e 

isso teria promovido uma espécie de euforia na extinção de linhas. 

Segundo Paradela (1998), até o ano de 1964, ano em se estabeleceu o governo militar 

no país,32 a empresa configurava-se como uma controladora que mantinha a autonomia das 

                                                 
31 Lei nº 46.531, de 30 de julho de 1959. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-

1959/decreto-46531-30-julho-1959-385558-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 23 de maio de 2013. 
32 O governo militar foi um regime instaurado pelos militares em 1 de abril de 1964 perdurando até 15 de março 

de 1985. O período foi marcado por forte autoritarismo e ações ditatoriais que impactou significativamente o 
segmento dos direitos civis e as políticas culturais. A Rede Ferroviária esteve sob o controle dos militares que 
assumiram a presidência da empresa e passaram a intervir diretamente no rumo do negócio ferroviário, fato 
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estradas de ferro absorvidas, o que no campo da administração é denominado de holding. Essa 

situação explica o fato de as estradas manterem suas denominações originais. Ao fim da 

década de 1960, a empresa reestruturou seu modelo de gestão, implantando um sistema 

regionalizado organizado em Divisões sediadas em quatro capitais: Divisão Nordeste – 

Recife; Divisão Centro - Rio de Janeiro; Divisão Centro-Sul – São Paulo; Divisão Sul – Porto 

Alegre.  A estrutura regionalizada objetivava padronizar e dar maior celeridade às atividades 

da empresa. Em 1973, foi criada a 8ª Divisão ou Divisão Especial – Subúrbios do Grande Rio, 

composta por parte do tráfego das malhas da E. F. Leopoldina e da E. F. Central do Brasil que 

atendiam também ao transporte de passageiro. (RODRIGUEZ, 2004) 

Em 1971, o Estado de São Paulo constituiu a Ferrovia Paulista S.A. com o objetivo 

de unificar a gestão de cinco ferrovias paulistas: Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Araraquara S/A, Estrada de Ferro 

São Paulo e Minas e Estrada de Ferro Sorocabana S.A (BRASIL, Lei nº 10.410, 1971).33 A 

Fepasa adquiriu um sistema deficitário e deteriorado com problemas estruturais e com obras 

em andamento, que dependiam de ajustes nos seus projetos e de recursos financeiros 

(JACOB, 1982; SCHOPPA, 2008). Segundo Jacob (1982), o governo de São Paulo adotou 

medidas de soerguimento, como o programa Pró-Fepasa.34 Segundo esse autor, porém, os 

resultados começaram a ser percebidos somente no começo dos anos 1980. Não obstante as 

estratégias implementadas e o conjunto de medidas gerenciais adotadas, a Fepasa foi 

incorporada à Rede Ferroviária, conforme Decreto nº 2.502, de 18 de fevereiro de 1998 

(JACOB, 1982). 

Em 1974, como resultado da crise do petróleo, que encareceu a importação de 

combustível, o Brasil criou o Plano de Desenvolvimento Ferroviário. Nesse mesmo ano, a 

Rede criou outra subsidiária, a Empresa de Engenharia Ferroviária S/A (Engefer), com a 

atribuição de “projetar, construir e fiscalizar os empreendimentos ferroviários constantes dos 

planos e programas aprovados pelo Ministério dos Transportes” (BRASIL, Lei nº 74.242, 

1974, art. 1; SCHOPPA, 1985). Também absorveu as competências do Departamento 

                                                                                                                                                         
similar ao de diversas estatais. 

33 O livro Ferrovia o caminho certo, de Chafic Jacob (1992) detalha os problemas absorvidos pela Fepasa e os 
avanços alcançados, sobretudo, após a segunda metade dos anos 1970. Também apresenta dados estatísticos 
relativos à década de 1980. 

34 Programa de Consolidação e Expansão da Ferrovia Paulista S/A que previa a distribuição de recursos para 
recuperação da malha, reequiparação do parque ferroviário, ampliação da malha, entre outros objetivos, na 
busca de soluções para os problemas remanescentes da empresa. (SCHOPPA, 2008, p.167) 
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Nacional de Estradas de Ferro (Dnef),35 extinto com a edição da Lei nº 6.171, de 9 de 

dezembro de 1974. À RFFSA foram atribuídos a função de fiscalizar os serviços ferroviários, 

incorporar parte do patrimônio material do Dnef, o quadro de pessoal e, ainda, os contratos e 

convênios de construção em vigor. Schoppa (1985) considerou essa nova configuração 

inadequada, haja vista que a Rede recebeu a atribuição de fiscalizar a si mesma e passou a ser 

“[...] encarregada de planejar e coordenar uma operação da qual é uma das executoras, em 

igualdade de condições com as demais ferrovias” (Idem, p.62). Além disso, o desvirtuamento 

do objetivo da empresa acarretou-lhe prejuízos e dificuldades (SCHOOPA, 2008). 

Em 1976, uma nova estrutura foi implantada, originando seis Superintendências 

Regionais e uma Divisão: Recife (SR1); Belo Horizonte (SR2); Rio de Janeiro (SR3); São 

Paulo (SR4); Curitiba (SR5); Porto Alegre (SR6); Divisão Operacional de Tubarão. A 

estrutura foi definida visando a um atendimento mais direcionado às questões locais. Em 1979 

nasceu a SR7 em Salvador, pelo desmembramento da SR1 Recife, atendendo à região da 

Bahia e Sergipe. A sede da SR3 foi transferida para Juiz de Fora e foi criada a Divisão 

Operacional de Campos. (SCHOPPA, 1985; RODRIGUEZ, 2004) 

Segundo Rodriguez (2004), a Rede empregou medidas com o objetivo de superar 

deficiências e problemas de gestão, tais como a redução do quadro de pessoal e capacitação 

técnica; erradicação de ramais antieconômicos; substituição da frota de vapor por locomotivas 

diesel-elétricas; remodelação de vagões; substituição dos freios a vácuo pelo de ar-

comprimido; uniformização e priorização de cargas típicas de ferrovias. Porém, essas ações 

não teriam sido suficientes para a superação dos problemas operacionais e administrativos. 

Schoppa (2008) explica que a Rede experimentou um crescimento significativo no transporte 

de cargas, percebido desde os anos 1970, alcançando em 1995 o volume de 83.012 toneladas 

contra os 26.008 de 1957. Esse incremento foi reflexo de medidas governamentais que 

impulsionaram o transporte por trilho, sobretudo o relativo à produção de minério, tais como a 

orientação, ao fim da década de 1970, para a utilização da ferrovia no transporte de produtos 

originados de empresas estatais. Além disso, teria a crise do petróleo contribuído para a 

valorização do transporte sobre trilho, na medida em que a operação era mais viável diante da 

                                                 
35 Órgão originado da transformação da Inspetoria Federal de Estradas (IFE), em 1941, e transformado em 

autarquia federal pela Lei nº 4.102, de 20 de julho de 1962. Entre os seus objetivos estava o de planejar a 
melhoria do transporte ferroviário, construir linhas e decidir sobre os usos do Fundo Nacional de 
Investimentos Ferroviários. Fontes: Lei nº 4.102, de 20 de julho de 1962. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4102.htm>. Acesso em: 23 de maio de 2013; 
Sítio oficial do Dnit. Disponível em:<http://www.dnit.gov.br/ferrovias/historico>. Acesso em: 20 de maio de 
2013.  
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escassez de combustível. Mas, as dívidas e problemas operacionais não permitiram a 

estabilização econômica desse modal. O tráfego de mercadoria se restringiu a uma pequena 

malha e a determinados produtos, como minério de ferro, carvão mineral, grãos, derivados de 

petróleo e produtos siderúrgicos (JACOB, 1982; SCHOPPA, 2008; DAVID, 2009).  

Outro ponto a considerar diz respeito à economia do país, que experimentava um 

crescimento significativo.36 Entravam em vigor planos governamentais que objetivavam 

projetar a infraestrutura do país, incluindo a de transporte, como o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

1971), que vigorou até 1974. David (2009) aponta que a Rede alavancou o transporte de 

cargas em dez vezes, até a sua privatização, mas o de passageiros de longo percurso teria sido 

prejudicado. Nos dias atuais, existem dois trechos que atendem ao transporte de passageiro de 

longa distância e são operados pela Vale S.A. (antiga Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, 

empresa criada em 1942 e privatizada em 1997, dedicada à exploração de minério de ferro). A 

crítica à falta de incentivo ao modal é recorrente na literatura. 

Desde o começo da década de 1980, a Rede possuía planejamento direcionado para o 

transporte urbano e metropolitano, criando subsidiárias e/ou divisões especiais.37 Por meio da 

Lei nº 84.640, de 17 de abril de 1980, constituiu a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre 

(Trensurb).38 Em 1981, iniciou a construção do sistema de Belo Horizonte por meio da 

Divisão Especial do Metropolitano (DEMETRÔ)39 e, em 1982, a cidade de Recife passou a 

ser atendida pelo Consórcio do Trem Metropolitano do Recife (METROREC). 

Posteriormente, esses serviços foram absorvidos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU), criada pelo Decreto-Lei nº 89.396, de 22 de fevereiro de 1984.40 A partir desse ano, 

                                                 
36 O fim dos anos 1960 e começo de 1970 ficou conhecido como o período do Milagre Econômico, expressão 

utilizada para denominar um momento de crescimento acelerado da economia do país. 
37 Em 1975 foi criada a Empresa Brasileira de Transporte Urbano (EBTU) com o objetivo de promover a 

política nacional de transporte urbano. Lei nº 6.261, de 14 de novembro de 1975. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6261.htm>. Acesso em 23 de maio de 2013. Em 
1991 a EBTU foi posta em liquidação, conforme Decreto nº 230, de 15 de outubro de 1991. Disponível 
em:<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/113794/decreto-230-91>. Acesso em: 20 de maio de 
2013. 

38 Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-84640-17-abril-1980-
434192-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 de maio de 2013. 

39 Disponível em:<http://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/sistemas-cbtu/belo-horizonte>. Acesso em: 20 de maio 
de 2013. 

40 A CBTU, empresa subsidiária da RFFSA, originou-se da transformação da Empresa de Engenharia 
Ferroviária S.A. (Engefer), e tinha como objetivos, entre outros, o de executar os planos e programas do 
Ministério dos Transportes no que se referia ao transporte ferroviário urbano de acordo com o Plano Nacional 
de Viação e com o Sistema Nacional de Transportes Urbano. Absorveu as operações metropolitanas operadas 
pela RFFSA. A partir da década de 1990, alguns estados recepcionaram essas atividades, configurando 
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a Rede deixou de operar transporte de passageiro (PARADELA, 1998). 

O sistema ferroviário, na década de 1980, com exceção de estradas particulares, 

como a E. F. Jari, a E. F. Votorantim e a E. F. Perus-Pirapora, era operado por cinco 

subsistemas: 

Sistema ferroviário brasileiro de 1980 

Estrada de Ferro 

Amapá (EFA) – 

1957 - carga: 

minério 

E. F. Vitória a 

Minas (EFVM) 

– 1903 – carga: 

minério; 

passageiros 

Rede Ferroviária 

Federal S. A. 

(RFFSA) – 1957 

– carga: diversas; 

passageiros 

Ferrovia 

Paulista S.A. 

(Fepasa) – 1971 

– carga: 

diversas; 

passageiros 

E. F. Campos do 

Jordão (EFCJ) – 

1914 - turística 

Baseado em: Schoppa (1985) 

À época, a RFFSA possuía 12 escritórios regionais (Recife, Salvador, Fortaleza, São 

Luís; Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo, Bauru, Curitiba, Porto Alegre, Campos, 

Tubarão) e um escritório central, localizado no Rio de Janeiro, estrutura que vigorou até a sua 

extinção em 2007. Para Schoppa (1985), houve diversos impedimentos para que a Rede se 

tornasse viável, como as dívidas absorvidas na realização de “[...] projetos sem retorno 

econômico, de interesse social ou macroeconômico” (Idem, p.74), ou, como indica David 

(2009), aquelas absorvidas pela construção da Ferrovia do Aço.41 Em 1984, o Estado 

implantou medidas visando ao soerguimento do sistema, consubstanciadas no Decreto-Lei nº 

2.178, de 4 de dezembro de 1984, o qual determinava, entre outras ações, transferir para a 

União as dívidas adquiridas pela RFFSA, até o fim daquele ano. O Decreto também criava a 

possibilidade de readequação dos valores das tarifas de tráfego e a permissão para eliminação 

                                                                                                                                                         
administrações próprias: Rio de Janeiro (Supervia Trens Urbanos - 1998), São Paulo (Cia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM - 1992), Salvador (Cia de Transporte do Estado da Bahia – CTB - 1999) e Fortaleza 
(Cia Cearense de Transportes Metropolitanos – Metrofor - 1997). Os demais continuaram sob a coordenação 
da CBTU (Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal). Lei 89.396, de 22 de fevereiro de 1984; 
Sítio oficial da CBTU Disponível em:<http://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/a-cbtu/a-companhia/historico>. 
Acesso em 20 de maio de 2013. Em 2003, a empresa passou a integrar o Ministério das Cidades, conforme 
Decreto nº 4.556, de 1 de janeiro de 2003, revogado pelo Decreto nº 6.129, de 20 de junho de 2007, que 
ampliou o número de empresas integrantes do Ministério. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6129.htm#art3>. Acesso em 20 de 
maio de 2013. 

41 A Ferrovia do Aço foi iniciada em 1974 sob a responsabilidade da Engefer, com recursos do Tesouro e da 
iniciativa privada e tinha inicialmente a aspiração de ligar Minas Gerais a São Paulo e transportar minério de 
ferro. Porém, teve o seu primeiro trecho em operação inaugurado em 1989, entre os municípios de 
Jeceaba/MG e Barra Mansa/RJ – denominado de Ferrovia do Aço Simplificada.  
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de serviços antieconômicos.42 

Enfim, apesar desse esforço e sob o argumento de um novo planejamento para o 

desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário, a Rede foi considerada deficitária. A 

decisão promoveu uma nova configuração na estrutura da malha ferroviária brasileira. 

 

1.2.1 O processo de extinção da Rede Ferroviária Federal 

 

Em 1990 o Brasil reedita o Programa Nacional de Desestatização (PND), que tinha 

como um dos seus objetivos a reordenação da “[...] posição estratégica do Estado na 

economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor 

público” (BRASIL, Lei nº 8.031, 1990, art. 1º, alínea I).43 Nesse sentido, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do PND, contratou estudos que 

recomendaram a transferência dos serviços ferroviários à gestão privada.44 Dentro do projeto 

neoliberal de gestão, no qual era preconizado o Estado mínimo, o presidente Fernando Collor 

de Mello (1990-1992) determinou a inserção da RFFSA45 no PND, em 1992, conforme 

Decreto nº 473, de 10 de março. 

A essa época, a empresa possuía uma malha estendida em 21.993 quilômetros e 

atendia a 18 estados da Federação: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do 

Distrito Federal. O patrimônio da empresa estava avaliado em 14 bilhões dólares. 

(PARADELA, 1998) 

O Conselho Nacional de Desestatização (CND) aprovou o modelo e as diretrizes 

                                                 
42 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2178.htm>. Acesso em: 20 

de maio de 2013. Schoppa, 1985. 
43 O projeto de desestatizar foi assentado, em 1981, pela criação da Comissão Especial de Desestatização. 

Nesse período, um conjunto de empresas foi transferido para a iniciativa privada, em um processo que ficou 
denominado reprivatização. Maiores detalhes sobre esse assunto podem ser obtidos na leitura da dissertação 
de Paradela (1998) e também do livro de Inez Stampa, intitulado Nos trilhos da privatização, editora 
Annablume, 2011. 

44 O BNDES contratou a Associação Nova Ferrovia para a definição do modelo que seria adotado para a 
desestatização ferroviária, e também para a avaliação da situação econômico-financeira, jurídica e 
patrimonial, entre outros, da Rede. SOUSA; PRATES, (1997). Disponível 
em:<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/rev
ista/rev805.pdf>. Acesso em: 23 de maio de 2013. 

45 A Rede foi incluída no Programa pelo Decreto nº 473 de 10 de março de 1992, que inseria, também, a sua 
subsidiária a AGEF – Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., e a VALEC – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A, que posteriormente, foi retirada do PND e responsabilizada pela gestão do 
pessoal ativo da Rede Ferroviária. 



 

36 

direcionadas à Rede, que, segundo Paradela (1998) foram: 

 
• Divisão da RFFSA em seis malhas regionais, dedicadas ao transporte de carga. 
• Conservação da unicidade de funções no âmbito de cada malha regional, 
permitindo-se a terceirização de algumas funções. 
• Transferência da concessão do serviço de transporte ferroviário aos novos 
operadores das malhas. 
• Transferência da posse dos ativos operacionais que compõem a malha, por 
arrendamento (bens imóveis), arrendamento com opção de compra (bens móveis) ou 
venda (bens de pequeno valor). 
• Criação de associação não governamental para integração nacional do conjunto de 
ferrovias de modo que opere como um sistema nacional.  
• Criação de órgão governamental normalizador e judicante, com poderes para 
controlar abusos do poder econômico e solucionar conflitos entre empresas do 
sistema e entre estas e seus usuários ou do poder concedente.  
• Preservação da RFFSA, cabendo-lhe a administração de seus ativos arrendados às 
concessionárias, dos ativos não transferidos e do passivo remanescente, bem como 
funções de fiscalização técnica e de segurança. (Idem, p.128) 

 
Segundo o artigo escrito por Raimunda Alves de Sousa e Haroldo Fialho Prates 

(1997) e publicado na Revista do BNDES, o processo de desestatização da Rede Ferroviária 

exigia um padrão diferenciado dos demais realizados até aquele momento. Os autores 

explicam que as dificuldades esbarravam na provisão orçamentária para sanar o volume 

gigantesco de dívidas históricas da empresa, na proposição de soluções para a manutenção 

dos ativos operacionais inadequados, no realinhamento dos investimentos para a operação 

ferroviária e, sobretudo, nos ajustes da volumosa força de trabalho. Era preciso desenhar um 

modelo que considerasse tais necessidades. Assim, 

 
[...] a melhor forma seria a União outorgar a concessão do serviço de transporte 
ferroviário de carga e a RFFSA arrendar os bens vinculados à operação desse serviço 
e vender os bens de pequeno valor. Por esse modelo, a empresa permaneceria como 
controlada pela União, mas com o objeto social esvaziado, já que sua atividade 
econômica seria transferida ao setor privado. Deveria ser criado um órgão para 
dirimir, no âmbito administrativo, eventuais conflitos existentes entre o poder 
concedente, as concessionárias e os usuários. (Idem, 1997, p.2)46 

 

Atendendo aos princípios da desestatização, o sistema operacional foi concedido para 

a exploração privada. Dessa forma, o modelo de divisão da malha para oferta em leilões 

públicos, realizados a partir de 1996, resultou, inicialmente, no quadro abaixo. 47 

                                                 
46 Disponível 

em:<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Tipo
/Revista_do_BNDES/199712_11.html>. Acesso em: 10 de janeiro de 2013.  

47 As operações de transporte de passageiros urbanos, consideradas de atendimento local, realizadas por metrô 
ou por trem de “superfície”, foram incluídas em outros modelos de concessão. No caso do Rio de Janeiro, por 
exemplo, o Consórcio Opportrans, vinculado ao grupo Opportunity, obteve, em 1997, a permissão para 
administrar o sistema de metrô, enquanto a SuperVia ficou responsável pelos trens urbanos. 
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Malha Data 
oferta 

Antiga Extensão 
km 

Concessionária 

Oeste 01/03/96 SR-10 Bauru  1621 Ferrovia Novoeste S.A. 

Centro-Leste 06/96 SR-2, SR-8 e parte SR-
7 

7080 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) 

Sudeste 09/96 SR-3 e parte SR-4 1674 MRS Logística S.A. 

Sul 01/12/96 SR-5, SR-6 6586 Ferrovia Sul Atlântico FSA 
(posteriormente América Latina 
Logística do Brasil S.A - ALL) 

Nordeste 07/97 Parte da SR-7, SR-11, 
SR-12 

193 (total 
4536) 

Companhia Ferroviária do Nordestes 
(CFN) 
Consórcio Manor 

Tereza Cristina 11/96 E. F. Dona Tereza 
Cristina 

164 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 

Baseado em dados da Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT)48, de Raimunda Alves de Sousa e Haroldo Fialho 

Prates, (1997) e Paradela (1998). 

Posteriormente, outras concessões ocorreram no país. Envolvendo diretamente a 

Rede Ferroviária encontra-se a da malha paulista para a Ferrovia Bandeirantes S.A. (Ferroban, 

posterior Brasil Ferrovias), ocorrido em novembro de 1998. 

Segundo dados apresentados pelo Ministério do Planejamento, no documento 

denominado “Histórico do Processo de Desestatização do Setor Ferroviário”, de 2006, a Rede 

Ferroviária assumiu as atribuições de fiscalizar os materiais arrendados no processo de 

concessões, administrar as obrigações jurídicas, administrar os bens não operacionais, propor 

soluções para o endividamento e buscar atuar na preservação do acervo histórico, artístico e 

cultural.49 

Em 1999, o Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro, decretou o fim da etapa de 

dissolução da Rede e estabeleceu o processo de liquidação,50 fase na qual foi definida a 

obrigação de convocar uma assembleia de acionistas, nomear um liquidante e constituir a 

comissão de liquidação, que teria a obrigação de realizar ajustes patrimoniais – apurar lucro 

ou prejuízo e repassá-lo aos sócios. O liquidante tinha ainda as obrigações de: deliberar sobre 

                                                 
48 Disponível em:<http://www.antt.gov.br/concessaofer/apresentacaofer.as>. Acesso em: 10 de maio de 2013. 
49 Disponível 

em:<http://antigo.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/pac/070122_extincao_RFFSA.pd
f>. Acesso em: 10 de maio de 2013. 

50 A Lei 6.404 estabelece os procedimentos relativos a operações de sociedades anônimas, incluindo as 
diretrizes sobre etapas e obrigações para a extinção de empresas. Segundo essa norma, a extinção ocorre após 
a fase de dissolução e o término da liquidação. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em: 20 de maio de 2013. 
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a permanência do conselho fiscal; estabelecer prazo para finalização do processo de 

liquidação (definido em 180 dias e alterado diversas vezes); fiscalizar o orçamento e as 

finanças; elaborar um plano de trabalho; e emitir relatórios bimestrais. A Comissão de 

Liquidação somente foi definida em 2005, conforme Decreto nº 5.476, de 23 de junho de 

2005.51 

Os ajustes inerentes à liquidação vigoraram até o ano de 2007, quando foi declarado 

o fim dessa etapa, conforme a Medida Provisória nº 353, de 22 de janeiro, e proclamada a 

extinção da Rede Ferroviária. A partir de então, foi inaugurada a fase de inventariança com o 

objetivo de levantar os bens, direitos e obrigações da empresa extinta e transferi-los para a 

União. Essa atividade foi coordenada e supervisionada pelo Ministério dos Transportes. Em 

31 de maio de 2007, a MP foi convertida na Lei nº 11.483, a qual propunha a revitalização do 

setor ferroviário. Vale registrar que a operação de inventariar os bens da extinta Rede se 

tornou uma atividade complexa que até a presente data não foi finalizada. 

A Inventariança da extinta Rede é assessorada por órgãos governamentais com o 

objetivo de apoiar o processo de extinção e resguardar os interesses da União conforme suas 

especialidades. Os órgãos representados na Inventariança são o MPOG, o Ministério da 

Fazenda, Ministério dos Transportes, a Advocacia Geral da União e o Planejamento 

Estratégico. A extinção da RFFSA tornou-se o marco mais importante na história recente do 

setor ferroviário, pois dessa decisão decorreu uma conjuntura diferente no setor e na malha 

nacional e ainda há atividades em curso para encerrar tal processo. 

Atualmente, a malha ferroviária está representada, fundamentalmente, pelas linhas 

administradas pelas concessionárias. Porém, há trechos administrados por pequenos 

operadores e outros vinculados a gestões estaduais, como, por exemplo, o caso do Paraná, que 

opera a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste), posta em operação no ano de 1996,52 

além daqueles voltados para o transporte urbano. Existe também um segmento que tem se 

expandido significativamente e diz respeito às operações turísticas. As linhas voltadas ao 

lazer, que desde a década de 1960 existiam no país, são atualmente operadas por empresas 

privadas e associações de preservação ferroviárias, com destaque para a ABPF, por vezes em 

parceria com municípios e com as concessionárias. 

                                                 
51 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5476.htm>. Acesso em: 

10 de janeiro de 2013. 
52 Disponível em:< http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=55>. Acesso em: 

20 de janeiro de 2013. 
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A Agência Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF), no mapa ferroviário de 

2014, apresenta 11 concessionárias operando no país: Ferrovia Transnordestina Logística S.A. 

(FTL), Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM-Vale S.A.), Estrada de Ferro Carajás (EFC-

Vale S.A.), Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), América Latina Logística Malha Sul S.A. 

(ALL), América Latina Logística Malha Norte S.A (ALL), América Latina Logística Malha 

Oeste S.A. (ALL), América Latina Logística Malha Paulista S.A. (ALL), Ferrovia Tereza 

Cristina S.A. (FTC), MRS Logística S.A., Ferrovia Norte Sul S.A. (FNS).53  

O governo brasileiro tem apresentado uma série de programas e projetos voltados 

para o setor. Em 2012, lançou o Programa de Investimento em Logística (PIL), com o 

objetivo de alavancar o setor de transportes com investimentos em infraestrutura. É 

pretendido para o setor ferroviário o investimento na ampliação, modernização e integração 

da malha existente. O programa conta com recursos do BNDES e é controlado pela ANTT.54 

A máxima governamental presente nas narrativas voltadas para o segmento ferroviário é a de 

integração do transporte de carga. Os discursos assumem a intermodalidade ou 

multimodalidade como estratégia e utilizam a deficiência histórica em operações logísticas 

como fomentadoras dos projetos e programas públicos. É sob essa ideia que tem sido 

apresentado o projeto de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL),55 sob 

responsabilidade da estatal Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Percebem-se 

uma gama de projetos e uma soma considerável de investimentos, respaldadas sobretudo pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal, criado em 2007. Há, porém, 

uma crítica contundente do setor em relação à demora e não conclusão dos empreendimentos. 

A ferrovia é essencialmente um elemento representativo da era industrial. Oriunda do 

berço da Revolução Industrial e construída a partir da mais alta tecnologia da época, nasceu 

para servir ao escoamento de bens e produtos. No Brasil, esteve atrelada à cafeicultura e a 

demais produtos agrícolas. Posteriormente, foi acrescido o transporte de minérios e grãos. No 

entanto, há na história do trem um traço particular que escapa à sua instrumentalização fabril 

e o conecta diretamente com a sociedade, elevando-o em importância social e cultural. O 

papel desempenhado na formação territorial, contribuindo diretamente na criação de cidades 

                                                 
53 Disponível em:<http://www.antf.org.br/images/2015/informacoes-do-setor/mapa/mapa-ferroviario-brasileiro-

agosto-de-2014-m.jpg>. Acesso em: 20 de janeiro de 2013. 
54 Disponível em:<http://pilferrovias.antt.gov.br/index.php/content/view/2002/PIL___Primeira_Etapa.html>. 

Acesso em 10 de maio de 2013. 
55 Disponível em:<http://www.valec.gov.br/acoes_programas/FerroviaIntegracaoOesteLeste.php>. Acesso em 

10 de maio de 2013. 
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ou auxiliando na sustentação das existentes, é um dos elementos que fomentaram uma 

identidade com esse objeto. Outro fator tem relação com a possibilidade de deslocamento e 

comunicação trazida pelo trem. Muitos cidadãos foram atendidos pelo transporte de 

passageiros e, até hoje, essas experiências fazem parte da memória individual e coletiva, 

transmitida, sobretudo, pelo vínculo familiar. Além dos citados, o deslumbramento com a 

máquina e a tecnologia impactou positivamente a leitura social sobre a ferrovia. Todos esses 

elementos são instrumentalizados pelos agentes que, mais recentemente, assumiram o 

discurso acerca do valor cultural do setor ferroviário para a sociedade brasileira. Este capítulo, 

constituído de dados sobre a formação do complexo sistema de transporte ferroviário, 

pretende subsidiar a leitura sobre a apropriação social contemporânea desse veículo. 

O que se pretendeu indicar, por meio da trajetória da malha brasileira, é a origem da 

massa de objetos aos quais se atribuiu valor histórico, artístico e cultural, na atualidade. O 

acervo é o somatório de remanescentes oriundos das primeiras estradas brasileiras e sofreu 

interferências diversas, de cunho estrutural, político e administrativo, até a sua inclusão como 

elemento de atenção social, cultural e política na formação de legislações específicas que 

buscam a salvaguarda desses mesmos objetos. A multiplicidade de bens e referências 

históricas que formaram o sistema ferroviário nacional tornou-se uma problemática que 

precisa ser tratada pelas agências que se debruçaram na fomentação de ações 

preservacionistas, como será apresentado nos capítulos seguintes. Portanto, os dados 

apresentados auxiliam a leitura sobre a atenção moderna imprimida ao campo da preservação 

do patrimônio histórico, artístico e cultural da ferrovia brasileira. 
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2 A GENEALOGIA DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA  

 

Passados 153 anos da inauguração da primeira via ferroviária no país, viu-se, em 

2007, emanar da casa legislativa nacional um projeto voltado para a “perpetuação” da 

memória ferroviária, vinculado ao processo de extinção da Rede Ferroviária Federal S.A., 

detentora da maior malha ferroviária brasileira até esse período. De imediato, seria possível 

supor que se originava nesse momento a atenção política e pública em torno do passado 

ferroviário no país. Porém, o ato legislativo não guarda em si o nascimento da ideia de uma 

memória ferroviária; antes, ele representa a aquiescência a demandas postas em período 

anteriores. Neste trabalho, assumo a interpretação da década de 1970 e 1980 como períodos 

nos quais ocorreu uma inflexão valorativa sobre o passado ferroviário, transmitindo para a 

atualidade a conjuntura social, política e cultural em torno dos bens históricos, artísticos e 

culturais que representam a memória ferroviária. Essa reflexão está pautada, em primeiro 

momento, no conhecimento decorrente da dissertação, realizada em 2010, sobre a formação 

de grupos preservacionistas na sociedade brasileira.  

Na segunda metade de 1970 localizamos a primeira associação preservacionista 

fundada no país – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), precursora do 

panorama atual dos grupos voltados para a preservação ferroviária. Sendo o objetivo desta 

tese a investigação sobre o movimento social e político contemporâneo em torno da memória 

ferroviária, tornou-se obrigatório recuar no tempo para compreender a conjuntura atual. Desse 

modo, busquei fontes que pudessem retratar o contexto da década de 1970, expandindo-as aos 

anos de 1980, no auxílio à leitura sobre o trajeto percorrido pela memória ferroviária até o seu 

assentimento como política pública. O recorte temporal e os objetos de análise permitem 

enxergar o valor cultural e a emergência da noção do passado ferroviário que começava a 

surgir nesse momento. 

Ao desenhar o mapa das fontes que poderiam retratar os pontos buscados, descartei 

de início aquelas produzidas exclusivamente pela Rede Ferroviária, na medida em que 

buscava textos que reproduzissem o cenário público, construído pela interferência da 

sociedade civil. Nessa linha, escolhi duas revistas voltadas para o segmento ferroviário: a 

Revista Ferrovia56 e a Revista Ferroviária.57 São publicações conhecidas no setor e que 

                                                 
56 Fundada em Jundiaí/SP, no ano de 1935, por Carlos Faria e Adail Jarbas Duchos. Serviu de estímulo à 

criação da Associação dos Engenheiros das Estradas de Ferro Santos – Jundiaí (criada em 1954) que se 
tornou responsável pelo periódico. Possuía edição bimestral e era distribuída gratuitamente, até 1979, nas 
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abordam diversos assuntos como infraestrutura, tecnologia, finanças, política e 

desenvolvimento, tanto do contexto nacional quanto internacional. Apresentam edição regular 

e estão ativas desde as décadas de 1930 e 1940, respectivamente. Os periódicos revelam 

propriedade sobre a temática ferroviária representada pelo público leitor, pelo número de 

tiragens e, também, pela permanência em atividade por longo tempo. Observou-se que as 

revistas tiveram uma variedade de diagramações, estruturas e formas de divulgação ao longo 

das suas trajetórias. Não são produtos dispostos em bancas de jornais, são distribuídos para 

um público de assinantes que abarca anunciantes, órgãos governamentais (como a RFFSA), 

indústrias, empresas de transportes, associações classistas e cidadão. As duas revistas 

possuem nas suas origens a interação com associações de classe, porém, ao longo da sua 

existência, a Revista Ferroviária assumiu um perfil comercial, mantendo ainda seu padrão de 

assinatura. Ambas refletem as mudanças do campo ferroviário que interessam a este trabalho. 

Os periódicos podem ser classificados como revistas de negócio, seguindo o parâmetro 

proposto pela jornalista Marília Scalzo (2003), na obra em que investiga o jornalismo 

representado nas revistas. 

Suas editorias contavam com a colaboração regular de convidados: ferroviários 

ativos; editores de livros e/ou pesquisadores do tema e empresários do ramo. Os engenheiros, 

pesquisadores e escritores Renê Fernandes Schoppa, à época ainda funcionário da RFFSA, e 

Eduardo Gonçalves David, então Superintendente da RFFSA, estão entre esses. Alguns 

colaboradores se tornaram preservacionistas, caso de João Bosco Setti – fundador do 

Memória do Trem58 -, e Victor José Ferreira, fundador do Movimento de Preservação 

Ferroviária (MPF), que o presidiu por muitos anos, e fundador da Academia Ferroviária de 

Letras. 

Ter as revistas como fontes insere este trabalho no conjunto de pesquisas que, desde 

a década de 1970, toma esses objetos como referenciais, conforme apresentado pela 

                                                                                                                                                         
estradas de ferro do Brasil, em algumas da América Latina e em associações de classes (engenheiros, 
ferroviários). Em 1976 a editoria era composta por engenheiros e arquitetos. O editorial era escrito sempre 
pelo presidente da Associação. Sua circulação foi interrompida no ano de 1997 e retomada em 2010. Fonte: 
informações coletadas na apresentação da revista. 

57 Fundada no Rio de Janeiro, em 1940, como órgão da Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Central 
do Brasil (EFCB) pela iniciativa do engenheiro Ruben Vaz Toller, funcionário da EFCB e filho de Jacinto 
Toller, proprietário da gráfica Pimenta de Melo. Na década de 1980, tinha filial em São Paulo, Belo 
Horizonte e Paris. Atualmente, é produzida pela Empresa Jornalística dos Transportes Ltda e desde 1984 é 
dirigida por Gerson Toller, filho do Ruben Toller. 

58 Entidade criada em 1992, funciona como editora e serve tanto à publicação de materiais impressos como à 
divulgação de conteúdos pela Rede Mundial de Computadores – Internet. 
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historiadora Tania Regina de Luca (2010), em trabalhos que debatem as fontes utilizadas no 

campo da historiografia. O texto produzido pela pesquisadora aponta o manancial de trabalhos 

e abordagens que busca nos periódicos (jornais, revistas, folhetins, etc.) uma porta de entrada 

privilegiada para o estudo dos fenômenos sociais. A obra de Luca também aponta os cuidados 

que devem ser tomados no uso desse tipo de fonte, os quais foram retidos no processo de 

manipulação e análise dos periódicos tratados aqui. Além desse referencial 

teórico/metodológico, o estudo com as revistas buscou nos pressupostos metodológicos da 

análise de conteúdo, propostos pela professora da Universidade de Paris V, Laurence Bardin 

(2011), o modelo de estruturação dos dados. Bardin indica a descrição, inferência e 

interpretação como etapas para a análise de conteúdos exibidos em instrumentos de 

comunicação. 

Na construção do capítulo, também recuperei os dados estudados no mestrado sobre 

as associações de preservação ferroviária com o objetivo de apontar o papel assumido pelos 

grupos no contexto do nascimento da noção de um passado ferroviário. O levantamento 

realizado em 2010, em função da dissertação, foi atualizado de modo a abarcar entidades que 

porventura tivessem ficado fora da esquematização, o que de fato confirmou-se. 

Inventariar os grupos de preservação tornou-se uma tarefa possível pelo recurso à 

pesquisa pela Internet, haja vista que vários grupos possuem páginas virtuais, nas quais 

disponibilizam informações históricas e respectivas atividades. O recurso à consulta via Web 

tornou-se indispensável, posto que as associações estão dispersas no vasto território nacional, 

por vezes com atuações e representações restritas a municípios e pequenas regiões. O site da 

entidade Memória do Trem apresenta um número significativo de informações sobre outras 

entidades que foi aproveitado. Também consultei a página eletrônica da OngsBrasil que 

contém o cadastro de diversas organizações brasileiras.59  

A leitura de informativos de entidades preservacionistas e documentos sobre eventos 

promovidos pelos grupos também contribuiu para o levantamento da cartografia das 

entidades. Outra estratégia foi o acionamento de uma rede de conhecimento pessoal. Contei 

com o olhar crítico de Antônio Pastori, ferroviarista, pesquisador ferroviário e ex-presidente 

da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF); com a colaboração de Welber 

                                                 
59 Nesse site estão cadastrados a ABPF, a Associação de Preservação Ferroviária Brotoense, Associação 

Memória Ferroviária, Instituto Nacional de Preservação Ferroviária, Associação Catarinense de Preservação 
Ferroviária e a Associação Preservação da Memória da Companhia Paulista. Disponível 
em:<http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=37>. Acesso em: 10 de agosto de 2013. 
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Santos, historiador e pesquisador do Núcleo de Estudos Ferroviários Oeste de Minas 

(NEOM), da ABPF; e de Ewerton Moraes, turismólogo, mestrando da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e integrante do Projeto Memória Ferroviária, 

vinculado à mesma universidade. Também dispus da cooperação de José Cássio Ignarra, atual 

presidente do MPF. Em termos de fontes documentais, optei pelo estudo dos documentos 

oficiais produzidos pelas entidades, localizados tanto em formatos impressos quanto nas 

páginas eletrônicas dos grupos. Também operei com o Informativo AFPF, um folhetim 

produzido pela Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, e com o Jornal AENFER, 

de responsabilidade da Associação de Engenheiros Ferroviários, ambos sustentando tanto o 

rastreamento das associações quanto a compreensão da paisagem estruturada no campo das 

associações ferroviárias. 

Este capítulo tem a pretensão de fornecer um quadro geral que permita entender a 

construção do passado ferroviário como objeto de investimento coletivo. Nesse sentido, os 

periódicos refletem o debate social em torno do passado e acionamentos do poder político, ou 

seja, como a questão dos bens históricos e culturais ascendeu e ganhou importância na 

coletividade da década de 1970 e 1980. Assumo as revistas como canais que repercutem os 

interesses e assuntos vigentes nesse período. Quais personagens, eventos e estratégias 

apresentavam-se e favoreceram as mobilizações pelo “salvamento” do patrimônio ferroviário 

são pontos a serem destacados. Insiro também um debate sobre o nascimento da expressão 

“memória ferrovia”, posto que tal expressão tornou-se lugar comum, especialmente a partir da 

edição da Lei da memória ferroviária – Lei nº 11.483. A perspectiva é identificar atributos e 

associações imputados à expressão. Em seguida, apresento um sucinto inventário das 

entidades de preservação ferroviária existente no território brasileiro. Recorro à apresentação 

dos grupos em ordem cronológica com o objetivo de evidenciar o alargamento da cartografia 

das entidades na conjuntura atual. Essa estratégia também pretende apontar o 

engrandecimento do campo da preservação ferroviária e da memória, e o trabalho 

desenvolvido pelos diversos atores presentes no universo preservacionista. 

É possível defender que a emergência do passado ferroviário como objeto de 

investimento data da década de 1970, tendo os períodos posteriores se configurado em um 

intricado processo de rearranjo das forças sociais e políticas na institucionalização da 

memória ferroviária. A marca indelével registrada na década de 1970 ressoa nas 

manifestações pelo “salvamento” do passado ferroviário e ganhou novas proporções e 
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significados.  

 

2.1 O passado ferroviário em periódicos 

 

O levantamento realizado na base de dados da Biblioteca Nacional apresentou 324 

exemplares das duas revistas.60 Porém, as edições não estavam completas. O acervo da 

Revista Ferrovia continha exemplares somente a partir de 1976, enquanto o da Revista 

Ferroviária possuía desde 1970, mas, também, de modo fragmentado. No entanto, os 

fascículos pendentes não comprometeram a pesquisa, haja vista que o propósito não era uma 

comparação entre os dois veículos e sim a análise da abordagem e percepção social sobre o 

passado ferroviário no período investigado, o que foi possível acompanhar pelo acervo 

consultado.  

O volume de matérias era denso e apresentava, à primeira vista, uma pluralidade de 

abordagens sobre o passado ferroviário. À vista disso, criei categorias para esquadrinhar os 

assuntos das matérias. Defini então cinco categorias, descritas abaixo, que representavam os 

interesses sobre o passado ferroviário, tendo como temática de fundo a história da ferrovia 

e/ou a preservação de bens com valor histórico/cultural. A categorização não é mutuamente 

excludente, serve para facilitar a leitura das matérias e a análise. 

Categoria Descrição 
Histórica Matérias cujo objetivo principal era a apresentação/análise da trajetória de 

estradas de ferro brasileiras ou estrangeiras. 
Comemorativa Matérias sobre aniversários de estradas de ferro, datas e fatos importantes. 
Preservacionista Matérias que relatavam obras ou projetos de restauração de caráter 

histórico. 
Homenagem Matérias que destacavam e valorizavam personalidades e vultos históricos. 
Entretenimento Matérias que tomavam as práticas de lazer como instrumentos de 

preservação/salvaguarda de objetos ferroviários. 
Após a definição das categorias, fiz uma busca por palavras-chaves - estratégia que 

Bardin (2011) denomina como a identificação de unidades de registro -, identificando as 

matérias que continham os léxicos que representavam o interesse de estudo. Palavras como 

história, memória, comemoração, homenagem, evento, restauração, preservação, conservação, 

recuperação, patrimônio, museu, acervo, passatempo, turismo, abandono, perda, risco, 

reclamação e denúncia orientaram a leitura. Foram excluídas as matérias relacionadas 

                                                 
60 Foram estudados 240 exemplares da Revista Ferroviária (1970 a 1989) e 84 da Revista Ferrovia (1976 a 

1989). Não existem publicações da Revista Ferrovia anteriores ao período aludido na Biblioteca Nacional. A 
consulta da Revista Ferroviária do período de 1980 a 1989 foi realizada duas vezes, a primeira na sede da 
empresa, em São Paulo, e a segunda na Biblioteca Nacional. 
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diretamente com a operação ferroviária, ou seja, relativas ao desenvolvimento da indústria 

ferroviária no sentido econômico, financeiro, operacional e tecnológico. O estudo resultou na 

consulta de 247 matérias, sendo 130 da Revista Ferroviária e 117 da Revista Ferrovia. 

As matérias classificadas na categoria Histórica relatavam a trajetória das estradas 

de ferro, sublinhando a atenção para um conjunto de linhas: a E. F. Mossoró/RN61, E. F. 

Morro Velho/MG62, o grupo da Fepasa (E.F. Paulista, Mogiana, Sorocabana, Araraquara e São 

Paulo Minas), e a E. F. Santos Jundiaí. Também foi apresentada a vida de personagens 

históricos. A título de exemplo, foram localizadas citações sobre George Stephenson, inventor 

da locomotiva a vapor, e James Brunlles, engenheiro inglês construtor de ferrovias na 

América Latina, além de uma gama de personagens nacionais. Nessa situação, observa-se que 

há um destaque significativo à classe dos engenheiros como grandes homens do 

empreendimento ferroviário. Nessa categoria, observou-se também uma associação direta do 

passado com lugares e espaços, tanto no sentido de áreas urbanas quanto de estruturas físicas, 

estações e prédios, por exemplo. Dessa feita, foram destacadas a história da Vila de 

Paranapiacaba, na região de Santo André/SP, e a Estação da Luz, na capital paulista. Outra 

combinação identificada faz vínculo com as técnicas empregadas ao longo da história do 

segmento ferroviário. Nesse sentido, há uma proliferação de matérias abordando a história da 

eletrificação no Brasil e em países como Espanha e França. 

A categoria intitulada de Comemorativo agrega reportagens que associam o passado 

à celebração de datas e eventos como aniversários de linhas férreas. Uma amostragem dessas 

matérias está descrita abaixo. 

- Internacionais: 250 anos da Great Western Railway – britânica; 60 anos da ligação 

Liverpool-Manchester; 160 anos de ferrovias no mundo; 150 anos de ferrovia na Áustria. 

- Nacionais: 12 e 29 anos da RFFSA; 113 anos da E. F. Central do Brasil; cem anos da E. F. 

Sorocabana, da Rede de Viação Cearense, da E. F. Tereza Cristina da E. F. Rio Grande-Bagé e 

da ligação S. Paulo-Rio; 117 e 118 anos da E. F. Santos-Jundiaí; 99 e cem anos do trecho 

Curitiba-Paranaguá; 130 anos da E. F. Mauá; 98 anos da E. F. Mogiana; 90 anos da E. F. 

Centro-Oeste; 80 anos da E. F. Noroeste do Brasil; e, dois e cinco anos da CBTU.  

Também versam sobre aniversários de técnicas ferroviárias: 40 anos do primeiro 

                                                 
61 O artigo de Alysson Paulo Holanda Lima apresenta a história dessa estrada. Disponível 

em:<http://www2.uern.br/index.php/sertoes/article/viewFile/128/121>. Acesso em: 20 de setembro de 2013. 
62 Sobre a história dessa estrada, ver Antônio Augusto Gorni. Disponível 

em:<http://www.gorni.eng.br/Gorni_ElectroBras_2003.pdf>. Acesso em: 20 de setembro de 2013. 
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trilho laminado no Brasil (na linha Montes Claros a Vitória da Conquista/BA); 50 anos da 

eletrificação do subúrbio da linha da Central (comemorado pela CBTU); e os dez anos do 

sistema de cremalheira de São Paulo. Também figuram matérias sobre celebrações que 

envolvem os trabalhadores ferroviários, como os 25 anos da União dos Ferroviários do Brasil, 

o dia do ferroviário (promovido em São Paulo) e os 30 anos da Associação dos Engenheiros 

Ferroviários, além de datas relacionadas mais diretamente com eventos nacionais, como o Dia 

da Pátria, em São João del-Rei, quando a Locomotiva nº 1 da E. F. Oeste de Minas, após sua 

restauração, realizou um percurso simbólico/festivo. 

Sobre aquelas classificadas na categoria Homenagem, o destaque é dado ao 

ferroviário, com proeminência novamente da classe dos engenheiros, referenciados como 

profundos conhecedores da história e operação ferroviária. Outros eram reconhecidos como 

atores importantes no desenho assumido pela ferrovia no país, sendo merecedores, portanto, 

de justa deferência e respeito. Nesse grupo, localizei referências ao eng. Horácio Antônio da 

Costa; eng. Walter Luz; eng. Eduardo Antônio de Camargo Fidelis; eng. Joaquim de Assis 

Ribeiro; eng. Ruben Vaz Toller (fundador da Revista Ferroviária); Januário Agripino de Jesus, 

que completou cem anos - exceção ao padrão de destacar engenheiros; eng. Civil Guilherme 

de Souza Campos Neto; eng. Alexander M. Wellington; e eng. Denisar Zanello Miranda, 

conhecido pela produção de charges de humor ferroviário e também pela coparticipação 

editorial na revista Correio dos Ferroviários. 

Pontualmente, sobre a abordagem e destaque dados aos personagens ferroviários, 

verificou-se que a Revista Ferrovia iniciou na edição de número 49, de julho e agosto de 

1976, a seção intitulada “Vultos”, mantida até o número 58, de janeiro a fevereiro de 1978. 

Esse espaço tinha o objetivo de “[...] realçar pessoas que de alguma maneira tenham 

contribuído com o transporte ferroviário, equacionando seus problemas em função do 

desenvolvimento do Brasil” (REVISTA FERROVIA, ano 38, nº 49, jul./ago., 1976, p.30-31). A 

seção descrevia a biografia resumida desses personagens, apresentada como “Perfil 

ferroviário”, e foi inaugurada com o eng. Paulo de Frontin, seguido do eng. Francisco de 

Monlevade; Visconde de Mauá (que não era engenheiro); eng. João Teixeira Soares; eng. 

William J. Sheldon. Três anos após o seu encerramento, foi editada, por curto período (Idem, 

ano 45, nº 80, set./out., 1981 ao ano 46, nº 86, set./out., 1982), a seção escrita por Marina 

Costa Manso T. De Mello, na qual era descrita a biografia de outros homens do trem. João 

Conde (maquinista); Pedro de Andrade Carvalho e Oswaldo Marques Cardeal figuraram nas 
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páginas de Marina de Mello. Pelo que pude compreender, tal seção representa uma tentativa 

de inclusão de outras categorias no “panteão” ferroviário. A editora da seção já havia escrito 

uma matéria em exemplar anterior do periódico (ano 45, nº 77, mar./abr., 1981), na qual 

abordava o trabalho realizado pelos “voluntários da ABPF” no “Museu Dinâmico” de 

Campinas-Jaguariúna.63 Na matéria, a redatora apresentava as dificuldades para a preservação 

dos materiais, suplantadas pela dedicação dos colaboradores da Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária (ABPF). 

Foram localizadas matérias que destacavam o lançamento de selos homenageando 

personalidades e/ou valorizando datas históricas. As referências à filatelia passaram a ser 

localizadas na segunda metade de 1970. A Revista Ferrovia editou a seção filatelia entre 1976 

e 1977, delegando-a a Washington Simões, diretor do Clube de Filatelia Jundianense 

(FIJUN).64 O movimento foi seguido pela Revista Ferroviária que publicou seção similar 

entre 1987 (nº 2, fev.) e 1989 (nº 9, set.), com algumas interrupções. Antes, porém, reproduziu 

uma matéria pontual, em 1977 (nº 8, ago.), em alusão ao lançamento do selo comemorativo 

dos cem anos da ligação S. Paulo-Rio. A seção regular de 1987 era escrita pelo engenheiro 

Carlos Eduardo Oliveira, que definia a função filatélica como representativa de “[...] eventos 

oficiais e importantes do país que o emite. É veículo cultural. É relevante marca do 

patrimônio histórico e do desenvolvimento dos povos. É arte. Alcança alto valor comercial” e 

acrescentava que a seção pretendia alcançar o público colecionador, os preservacionistas e os 

modelistas (REVISTA FERROVIÁRIA, nº 2, fev., 1987, p.33). 

As matérias se referiam à emissão de selos que eternizavam eventos e temas 

históricos, estrangeiros e nacionais, como a história do café, o centenário da E. F. Central do 

Brasil, da E. F. Santos-Jundiaí e da E. F. Madeira-Mamoré, e os 130 anos da E. F. Central do 

Brasil, cuja ausência de comemorações recebeu crítica na Revista Ferroviária. Também foram 

apresentadas matérias com selos sobre personagens ferroviários estrangeiros, George 

Stephenson- 200 anos de nascimento; Richard Trevithick, inventor de veículos a vapor; 

Niklaus Riggenbach, inventor de um sistema de cremalheira; Marc Seguin, inventor da 

caldeira tubular; tais matérias simbolizavam o reconhecimento da categoria. Nas referências 

nacionais, destacaram-se as figuras de Irineu Evangelista de Souza, Paulo de Frontin, D. 

                                                 
63 O Museu Dinâmico Viação Férrea Campinas – Jaguariúna é composto por 24,5 quilômetros de linha na qual 

a ABPF opera, desde 1979, uma locomotiva a vapor realizando passeios turísticos. 
64 Edições: ano 40, nº 50, set./out. até a do ano 41, nº 55, jul./ago. Em 1979, ano 43, nº 66, mai./jun., publicou 

uma matéria avulsa. 
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Pedro II, eng. Aarão Reis e o eng. Adel Pinto, considerados como os pioneiros ferroviários. 

Nesse recorte, há uma crítica à ausência de Benedito Ottoni nas ilustrações dos selos, exibida 

na Revista Ferroviária de 1989.65 Os selos também estamparam a imagem de outros atores do 

meio ferroviário, como os trabalhadores de linha, assim como eventos e construções 

consideradas de relevância histórica, como a ligação S. Paulo-Rio, já referenciada, e a Estação 

da Luz, que ganhou um selo em 1984. Em 1983 foi lançado um selo em alusão à inauguração 

do Centro de Preservação Ferroviária de São João del-Rei e chama a atenção por assinalar o 

destaque adquirido pelos projetos preservacionistas que envolviam a RFFSA. 

As três categorias apresentadas, Histórico, Comemorativo e Homenagem, 

conservam certa semelhança na medida em que assumem o passado ferroviário na linha 

daquilo que ficou conhecido como história factual ou positivista, a qual valoriza os grandes 

vultos e acontecimentos importantes das sociedades. 

A categoria Entretenimento foi subdividia em dois grupos: Turismo e Passatempo. 

No conjunto, observa-se o interesse em torno do passado como um recurso para sustentar a 

prática das viagens, da produção literária e do colecionismo. As matérias que apenas 

apresentavam o percurso e calendários dos passeios de trem, que utilizavam as revistas como 

espaço para propaganda e divulgação, não foram contabilizadas. Assim como aquelas que 

apenas reproduziam maquetes ou ensinavam sobre montagem de minimodelos e, ainda, as que 

divulgavam o lançamento de livros e eventos voltados para a operação ferroviária. Foram 

incluídas aquelas que recuperavam o passado como estratégia para incrementar as atividades 

apresentadas, ou seja, que descreviam, por exemplo, o passeio turístico realizado nas marias-

fumaças como uma experiência diferenciada, com potencialidade para a preservação e 

proteção da história e dos bens históricos.  

A subcategoria Turismo reúne um conjunto de matérias tratando das experiências 

internacionais como referências às práticas nacionais. As que se referiam à realidade brasileira 

apontavam uma mescla de iniciativas que objetivavam a implantação de trens turísticos ou o 

aperfeiçoamento dos existentes. Nesse sentido, foram abordados os casos da E. F. Campos do 

Jordão, da Companhia Paulista e dos Inconfidentes. Além de projetos que atenderiam a 

algumas regiões do país, como a citação sobre o percurso entre as cidades do Recife e 

Caruaru, em Pernambuco, e outro que atenderia ao estado do Ceará. As matérias também 

descreviam os projetos conduzidos pela ABPF, como o do Parque Ecológico do Tietê, o de 

                                                 
65 Revista Ferroviária, nº 5, mai., 1989. 
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Amparo-Jaguariúna e o da E. F. Perus-Pirapora; além dos administrados pela RFFSA, como 

os da região de Curitiba e de Conrado e o de São João del-Rei. As referências aos casos da 

Rede já assumiam o destaque ao passado, principalmente após a implantação do Programa de 

Preservação do Patrimônio Histórico do Ministério dos Transportes (Preserve), 

posteriormente capitaneado pela Rede e transformado no Programa de Preservação do 

Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe). 66 

Nota-se que entre as propostas de implantação de passeios ferroviários ou de 

museus-dinâmicos, como são denominados pelas associações de preservação, o interesse 

recaía sobre o uso das locomotivas a vapor ou marias-fumaça. Esses veículos foram tirados de 

circulação a partir da década de 1950, quando começaram a ser implantados os sistemas 

diesel-elétricos, como apresentado no primeiro capítulo. Portanto, utilizá-los acionava o 

sentimento nostálgico e romântico estruturado em torno das locomotivas a vapor. Por outro 

lado, apropriando-me da leitura de Eric Hobsbawm e Terence Ranger (2015) sobre a invenção 

de tradições, entendo que há no uso das marias-fumaça um esforço de construir uma tradição 

ferroviária assentada no ideal do retorno ao passado tal qual experimentado pelos nossos 

antepassados, no qual o maquinista usava traje impecável e o apito e a fumaça davam o 

charme e a elegância dos passeios das elites brasileiras, como fazia o imperador e sua corte. 

Nesse mesmo sentido, as locomotivas a vapor acionam o sentimento do encanto e beleza do 

manejo da máquina, pois é possível visualizar as engrenagens e técnicas desprendidas na 

operação da peça. A esse tempo, 1970, existiam poucos exemplares de locomotivas a vapor 

em operação no pais, como o caso da E. F. Oeste de Minas, que foi desativada no começo de 

1980. 

O texto de Gentil José dos Santos, assessor de Relações Públicas do Sistema 

Regional-BH da RFFSA, publicado nos dois periódicos, em 1976 e 1977, exemplifica o 

sentido produzido pelas viagens turísticas. A matéria intitulada “Um trenzinho quase 

centenário” tratava do trem de São João del-Rei e nela lê-se o sentido atribuído ao uso da 

maria-fumaça, carregando sua bandeira amarela, comandada pelo chefe do trem, e ouvindo o 

bater do sino e o som do apito, como dito pelo produtor da matéria. 

 

                                                 
66 O Preserve foi uma iniciativa do Ministério dos Transportes, criada em 1980, com o objetivo de implantar 

medidas de preservação direcionadas ao acervo histórico do sistema de transporte nacional, envolvendo 
vários segmentos. E o Preserfe foi uma reprodução do programa do Ministério voltado exclusivamente para a 
Rede Ferroviária. Esses Programas serão abordados no terceiro capítulo. 
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Viajar no trenzinho da Regional-BH, da RFF, em São João, é realmente voltar ao 
passado. Faz qualquer saudosista tremer e chorar de emoção. 
Até o maquinista do trem tem uma história para contar: somente ele dirige a sua 
locomotiva e faz isto já há quase 40 anos, no mesmo percurso sinuoso em direção ao 
histórico Rio das Velhas, Tiradentes, Barroso até atingir Antônio Carlos. Limpa sua 
locomotiva diariamente, tratando-a como se fosse um filho. 
Ela abriga [a Estação de São João del-Rei] a carruagem que conduziu D. Pedro II, 
que você poderá também conhecer. (REVISTA FERROVIA, ano 40, nº 51, nov./dez., 
1976, p. 23) e (REVISTA FERROVIÁRIA, vol. 38, nº 3, 1977, p.12)  

 

O Brasil editou, em 1977, a Lei nº 6.505, que regulamentava as atividades e serviços 

do setor turístico.67 Também, na década de 170, a Rede Ferroviária operava trechos dedicados 

exclusivamente ao turismo,68 como aqueles divulgados em propagandas elaboradas pela 

Agência Nacional em 1971 e 1975,69 cujos atrativos principais eram a paisagem regional e as 

obras de arte da arquitetura ferroviária existentes no trajeto. O percurso de São João del-Rei 

ganhou diferentes contornos em decorrência de ser um dos poucos trechos do país que ainda 

utilizava locomotiva a vapor. Encontram-se na subcategoria Passatempo matérias que focam 

a prática do ferreomodelismo.  

Por fim, na categoria Preservacionista, que agrupa o maior volume de matérias 

(122), também optei por criar subcategorias, dado o espectro variado de assuntos. Temáticas 

que englobam exposições, museus, manifestações em prol de materiais interpretados como 

históricos, restaurações, conservações, programas de preservação, tombamentos de bens 

ferroviários, interpelações do poder público indicando o quadro de abandono e deterioração 

em curso, entre outras, configuram o repertório de pautas enquadradas nesta categoria. Assim, 

defini as subcategorias Museu, Preservação e Nostalgia, tendo sempre como horizonte de 

pesquisa a compreensão dos sentidos adquiridos pelo passado ferroviário. 

No grupo das matérias sobre Museu, a tônica empregada reforçava os valores desses 

espaços para a salvaguarda do acervo ferroviário, recorrendo a experiências estrangeiras para 

corroborar tal ideia. Nesse sentido, as práticas desenvolvidas em Portugal, Suíça, Grã-

Bretanha e Estados Unidos serviam como parâmetros, visto que indicavam modelos e 

operações desejadas. Com relação ao Brasil, as matérias acompanharam as iniciativas 

promovidas no país e registraram o crescimento desses espaços, sobretudo após a inauguração 

                                                 
67 Essa legislação foi revogada pela Lei n° 11.771, de 17 de setembro de 2008. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6505.htm>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 
68 Em 1975 o Brasil possuía passeios de trem nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 

Mato Grosso, Distrito Federal Goiás e Espirito Santo. (REVISTA FERROVIÁRIA, vol. 36, n 12, dez., 1975, 
p.15) 

69 Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=emr5Gd9ckss>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 
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das associações preservacionistas e dos programas governamentais. A matéria que inaugura 

esse espectro foi apresentada pela Revista Ferroviária, ao divulgar, em janeiro e julho de 

1973, a primeira investida brasileira no que se referia à implantação de um museu exclusivo 

para o segmento ferroviário.70 A cidade de Recife recebia o Museu do Trem, implantado pela 

RFFSA na Estação Central do Recife, inaugurado em 1972. 71 Em novembro do mesmo ano, 

foi noticiado o projeto de instalação do Museu Ferroviário Barão de Mauá, em Jundiaí/SP, 

inicialmente proposto pela prefeitura. Em 1979, outra matéria dá conta da inauguração desse 

espaço, também abordado em 1985.72 

Em sequência, foram noticiadas as inaugurações do Museu Ferroviário de São João 

del-Rei, em 1981; do Museu Ferroviário do Rio de Janeiro, em 1984;73 do Museu Ferroviário 

de Itapetininga/SP, em 1984;74 do Centro de Preservação da História Ferroviária de São 

Leopoldo/RS, em 1985, que desde 1976 abrigava o Museu do Trem – citado novamente em 

matéria de 1987;75 do Museu Ferroviário Regional de Bauru, inaugurado em 1989.76 Ainda 

noticiou em 1986 o projeto de instalação do Centro de Preservação da História Ferroviária, 

em Paranapiacaba/SP;77 e, nos meses de setembro e novembro de 1989, informações sobre o 

Núcleo Histórico de Belo Horizonte.78 Após a experiência de Recife, um número significativo 

de espaços museológicos voltados para o segmento ferroviário foi estruturado. Além disso, os 

museus eram administrados pela Rede, mas havia iniciativas promovidas por municípios, 

como o de Jundiaí. Após a criação da ABPF, algumas iniciativas foram capitaneadas pela 

associação. A implantação do Preserve/fe, em 1980, reestruturou os museus existentes e os 

rebatizou como centros históricos ou núcleos, acomodando as estruturas e diretrizes exigidas 

pelo programa do Ministério dos Transportes.79 

A inauguração do Museu do Trem de Recife recebeu uma nota elogiosa do sociólogo 

                                                 
70 A primeira matéria citando museu no Brasil e envolvendo ferrovia foi localizada na Revista Ferroviária (vol. 

31, n.7, 1970), porém tratava-se da transformação de uma usina em museu, no município de São João de 
Ipanema, no estado de São Paulo. O museu teria uma locomotiva utilizada pela usina. Essa notícia não foi 
considerada por não se referir especificamente à ferrovia. 

71 Revista Ferroviária, vol. 34, n. 1, jan., 1973, p.18; vol. 34, nº 7, jul., 1973, p.9. 
72 Revista Ferroviária, vol. 34, nº 11, nov., 1973, p.36; Revista Ferrovia, ano 43, n. 65, mar./abr., 1979, p.37; 

ano 48, n. 95, mar./abr., 1985, p.25. 
73 Revista Ferroviária, nº 3, mar., 1984 
74 Revista Ferroviária, nº 5, mai., 1984. 
75 Revista Ferrovia, ano 50, nº 101, mar./abr., 1985. e Revista Ferroviária, nº 3, mar., 1987. 
76 Disponível em:<http://hotsite.bauru.sp.gov.br/museuferroviario/Sobre.aspx>. Acesso em: 15 de agosto de 

2013. 
77 Revista Ferrovia, nº 106, jan., 1986. 
78 Revista Ferroviária, n. 9, set., 1989, p.70; nº 11, nov., 1989, p.27. 
79 No próximo capítulo serão apresentadas as ações promovidas pela Rede Ferroviária dentro do 

Preserve/Preserfe. 



 

53 

Gilberto Freyre. A nota, compilada do folhetim O Jornal, de novembro de 1972, foi divulgada 

na Revista Ferroviária, de janeiro de 1973. A matéria também informava que o sociólogo 

havia sido designado patrono do Museu.80 

 

Iniciativa de nítido valor cultural partiu do engenheiro Emerson Jatobá que teve a 
feliz lembrança de convocar para a realização de sua ideia a ciência e a técnica do 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. A técnica do museólogo do Instituto: 
museólogos formados em Museologia no Rio de Janeiro depois de cursos brilhantes. 
A inauguração, na capital do Nordeste, do Museu do Trem – talvez o único, pelo seu 
caráter e pela sua amplitude, da América Latina – marca um acontecimento 
verdadeiramente significativo para a atual cultura brasileira. É recreativo, lúdico, 
educativo, histórico, sociológico – juntando, assim, as características dos melhores 
museus culturais. (REVISTA FERROVIÁRIA, vol.34, nº 01, jan., 1973, p.18) 

 

A proposta de criar o Museu Ferroviário Barão de Mauá, em Jundiaí/SP, denominado 

em 1995 de Museu da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, foi amplamente apreciada.81 

A reportagem da Revista Ferroviária, de 1973, destacava a aprovação da população local, 

que, em tempos anteriores, havia se posicionado contra a transferência de uma antiga 

locomotiva para a cidade de São Paulo. 

 

MUSEU FERROVIARIO EM JUNDIAI 
Os jundiaenses estão muito satisfeitos, pois as ferrovias sempre constituíram um de 
seus principais interesses. Recorda-se que, há alguns anos, quase houve uma greve 
da cidade, quando foi tentada a transferência para os jardins do Palácio dos 
Bandeirantes, sede do Governo paulista, em São Paulo, da velha locomotiva que a 
Paulista mantinha no pátio das antigas oficinas. (REVISTA FERROVIÁRIA, vol. 34, 
nº 11, nov., 1973,  p.36) 

 

A matéria era recheada de concepções contemporâneas do campo museológico, 

classificando os museus existentes no Brasil em três categorias: “tradicionais”, que possuem 

mostras “estáticas”, “museus vivos” e os “operacionais”. Os ferroviários eram associados às 

duas últimas concepções. A inauguração do museu ocorreu seis anos depois, em 9 de março 

de 1979, como anunciado na mesma revista. A novidade não escapou à Revista Ferrovia, que 

republicou a matéria “Hoje, o primeiro museu ferroviário paulista”, originária do jornal A 

                                                 
80 A informação foi confirmada no Portal da cultura do estado de Pernambuco. Disponível 

em:<http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/espacosculturais/museudotrem/>. Acesso em: 10 de setembro de 
2014. 

81 Informações sobre o museu foram confirmadas no site oficial. Disponível 
em<http://museudacompanhiapaulista.jundiai.sp.gov.br/>. A dissertação de Aline Zandra Vieira Bartcus 
aprofunda o estudo sobre esse museu. Disponível 
em:<http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/93340/000706964.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 20 de setembro de 2014. 
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Gazeta. O autor, engenheiro Antranik Karabachian, explicava a estrutura e o funcionamento 

do espaço administrado pela Fepasa. O museu exibiria metade do seu acervo de mil peças, 

desde sinaleiros até locomotivas a vapor, e estava sob a coordenação do prof. Pedro Oliveira 

Ribeiro Neto. Além da exposição de objetos, contava com uma linha turística entre Jaguariúna 

e Anhumas, operada em regime de comodato pela ABPF.82  

Na subcategoria Nostalgia, classifiquei as matérias que possuíam um conteúdo de 

cunho saudosista, referenciando um passado distante. Novamente países estrangeiros, EUA e 

França, por exemplo, serviram de contraponto à realidade brasileira. A saudade da locomotiva 

a vapor e das prazerosas viagens ferroviárias foi constantemente referenciada. A citação 

abaixo representa de forma singular as narrativas apresentadas nas matérias. 

 

A Estação. A imagem do trem aparecendo na curva, soltando aquela fumaça branca 
do apito que se mistura à fumaça mais escura da linha da caldeira. Gente importante 
– O chefe da Estação tinha debrum dourado no quepe, dava ordens, sem sua 
bandeira e seu gesto, sem o seu sopro na Latinha, o trem não se punha em marcha. 
Revejo agora a Estação: reduzida a frangalhos, sucata, vagões abandonados onde 
moram pessoas sem nenhuma autoridade sem nenhuma esperança. Ninguém espera 
mais o trem. Ninguém reclama. Ninguém chega com Jacás de frango. Ninguém 
conta as novidades da roça. Gente na beira da estrada e à beira da vida. (REVISTA 
FERROVIA, ano 41, nº 52, jan./fev., 1977) 

 

A outra subcategoria deste grupo, chamada de Preservação, detém matérias sobre o 

estado de conservação/manutenção dos bens de natureza histórica e cultural. Destacam-se 

abordagens denunciando a venda de peças e locomotivas, por vezes em estado de sucata, 

ofertadas em leilões.83 E também sobre a instalação de disputa, como a ocorrida entre a 

RFFSA e o Museu Mariano Procópio, em 1976, pela apropriação de um vagão imperial.84 A 

Estação da Luz, também nesta categoria, foi objeto de várias matérias, em maior proporção na 

Revista Ferrovia. Obras na Estação, iniciadas em 1976, foram o principal motivo para as 

indignações expostas nos periódicos.85 Reformas pontuais realizadas pela RFFSA e atividades 

da ABPF também foram divulgadas. Ao fim da década de 1970, e mormente na seguinte, os 

debates e atividades em prol da recuperação de bens ferroviários tomaram proporção 

                                                 
82 Revista Ferrovia, ano 43, nº 65, mar./abr. 1979, p.37 
83 São exemplos mais enfáticos os localizados em matérias da Revista Ferroviária, nas seguintes edições: caso 

da E. F. Madeira-Mamoré (vol. 32, nº 09, set., 1972, p.14); da E. F. Bragança (vol. 38, nº 11, nov., 1978, 
p.19); e da E. F. Mogiana (nº 01, jan., 1986, p.27). 

84 Revista Ferroviária, vol. 37, nº 01, jan., 1976. 
85 São exemplos das matérias da Revista Ferrovia: ano 40, nº 48, mai./jun., 1976; ano 40, nº 49, jul./ago., 1976; 

ano 42, nº 58, jan./fev., 1978; ano 43, nº 67, jul./ago., 1979; ano 44, nº 72, mai./jun., 1980; ano 44, nº 75, 
nov./dez., 1980. 
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significativa. Nesse sentido, compreendo que o surgimento da ABPF, em 1977, e a 

implantação dos programas de preservação (Preserve/Preserfe) impulsionaram os debates em 

torno do passado ferroviário.É reflexo dessa questão a criação da seção “ABPF” na Revista 

Ferrovia de 1979, com o propósito de apresentar as atividades da associação. A seção foi 

editada por três anos, de dezembro de 1979 a dezembro de 1982, e era escrita pelos diretores 

do grupo. 86 Na segunda edição de 1980 (ano 44, nº 71, mar./abr., p.34), Patrick Dollinger, 

então presidente da ABPF, descreveu-a como sendo “[…] o fruto da colaboração de todas as 

pessoas preocupadas com o destino de nosso patrimônio ferroviário com valor histórico”. 

Alguns textos assumiam um tom de resposta a críticas ou indagações sobre a atuação da 

entidade. No número 73 (ano, 44, jul./ago., 1980), Dollinger redigiu um texto justificando a 

necessidade de a associação possuir ramais ferroviários. Segundo o presidente, recuperando o 

estatuto da entidade, a posse dos ramais servia para a operação turística, que exigia materiais 

resistentes. De modo geral, a seção servia como um canal de divulgação da ABPF, por meio 

do qual a entidade enumerava o repertório de ações voltadas para a proteção dos bens 

ferroviários. Também estruturou-se como lócus de denúncia sobre o descaso com o 

patrimônio. Ademais, funcionava como um espaço para convocar a coletividade a participar 

do movimento preservacionista que se instaurava a partir de então.87 A ABPF, pelo que 

indicam as matérias, passou a disputar o passado ferroviário, posicionando-se como defensora 

desse passado e apresentando um conjunto de soluções para sua preservação.88  

Em 1988, a Revista Ferroviária criou a seção editorial denominada “Preservação”. O 

cenário em torno desse assunto já estava posto e consolidado, representado no conjunto de 

interações, programas preservacionistas e entidades de preservação. A seção foi iniciada em 

abril 1988 (nº 4, abr.) com publicação até dezembro 1989 (nº 12, dez.). A produção do 

conteúdo foi incumbida ao engenheiro Eduardo José Jesus Coelho, identificado pela revista 

como preservacionista, ferreomodelista e diretor de promoções da ABPF.89 A primeira 

                                                 
86 Referência: ano 43, nº 69, nov./dez, 1979 - ano 46, nº 87, nov./dez., 1982. 
87 Na próxima parte do capítulo, recuperarei a seção da Revista Ferrovia para discutir a entrada da expressão 

“memória ferroviária” identificada na narrativa de Patrick Dollinger. 
88 Em seguida, discutirei pontualmente o mapa das associações ferroviárias que se formou no país, tendo a 

ABPF como predecessora. 
89 Eduardo J. J. Coelho é pesquisador da história ferroviária, especialista na E. F. Central do Brasil. Os dados 

sobre o colunista foram copilados das matérias da Revista Ferroviária: sobre a diretoria da ABPF (nº 2, 
fev.,1988, p.15); sobre ser preservacionista e ferreomodelista (nº 04, abr., 1988, p.42). Coelho editou, em 
conjunto com João Bosco Setti, o livro A E. F. Vitória Minas e suas locomotivas desde 1904, vol. 2, 2003; e o 
livro Ferrovia Centro-Atlântica: Uma Ferrovia e Suas Raízes, 2001, que contou com a colaboração José 
Emílio de Castro Horta Buzelin. Ambos publicados pela Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem, 
entidade preservacionista que será apresentada na próxima parte deste capítulo. 
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reportagem relatou a restauração da locomotiva da E. F. Central do Brasil, de nº 122. Em 

seguida, abordou o estado de conservação dos carros do trem Cruzeiro do Sul, também da E. 

F. Central do Brasil. A seguir, foi iniciada uma sequência de matérias sobre a eletrificação da 

ferrovia nacional nas quais foram abordadas a E. F. Corcovado, a Companhia Paulista, a E. F 

Campos do Jordão, a E. F. Votorantim, a E. F. Oeste de Minas, a Rede Mineira de Viação, a 

Viação Férrea Centro Oeste e, por fim, a Ferro de Engomar – locomotiva 2001, primeiro 

veículo ferroviário elétrico a operar no país. 

Outro ponto interessante a ser destacado diz respeito às mensagens encaminhadas 

pelos leitores à Revista Ferroviária, na década de 1980. A seção “Cartas” apresentou um 

volume considerável de elogios pela publicação da seção “Preservação”, além de requerer 

informações sobre a história de algumas ferrovias, como a da E. F. Perus-Pirapora. A seção 

divulgava pedidos de alguns leitores, alguns vinculados à ABPF, que solicitavam ajuda para a 

recuperação de peças e que, também, se ofereciam a colaborar com a revista no envio de 

materiais (fotos, documentos, textos, etc.) para divulgação. Como exemplo, foi localizado o 

pedido de ajuda para recuperação de uma locomotiva encaminhada por Sérgio Feijão Filho 

(presidente da Associação de Preservação da Memória Ferroviária). Alberto H. Del Bianco 

(estudioso das ferrovias) também encaminhou carta à Revista disponibilizando documentos 

do seu acervo privado para uso nas matérias.90 Tais pedidos foram, por vezes, respondidos por 

outros leitores em edições seguintes. Em algumas cartas, observou-se o envio de notas de 

apoio e enaltecimento às atividades da ABPF. Alguns missivistas se identificavam como 

integrantes de grupos de preservação. A seção “Carta”, em alguma medida, aponta o alcance 

das matérias e a repercussão que o tema preservacionista adquiriu, pois é o espaço de 

apresentação direta dos leitores.91 

Os periódicos apresentaram um campo fértil sobre a temática preservacionista. 

Inicialmente, percebe-se que o assunto era apresentado em tom de apelo e manifestações 

motivadas pelo descuido com os materiais operacionais e arquitetônicos da ferrovia. Os textos 

exigiam atitudes e indicavam urgência na implantação de ações de preservação, dado o 

cenário vigente e crescente. No decorrer dos anos, percebe-se que as notícias tomam outro 

                                                 
90 Ambos serão apresentados em maior detalhe na próxima seção deste capítulo. 
91 As citações referem-se às matérias da Revista Ferroviária. Sobre disponibilidade de materiais, documentos e 

fotografias (nº 4, abr., 1987; nº 3, mar., 1988; nº 9, set., 1989). A respeito da solicitação de assunto e temas (nº 
2, fev., 1988). Sobre elogios à revista (nº 2, fev., 1988; nº 8, ago., 1989); sobre elogia à ABPF (nº 6, jun., 
1989); sobre a disponibilidade dos leitores (nº 8, ago., 1989). Sobre as conexões (nº 8, ago., 1989; nº 11, nov., 
1989) 
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rumo: soluções e medidas práticas assumem as páginas das revistas, sem que se perca o tom 

denuncista. Há, sobretudo na década de 1980, uma constância de matérias anunciando 

restaurações, recuperações, inaugurações e projetos, e nas quais os “benefícios” da retórica 

preservacionista são enaltecidos. Como exemplo, é possível citar os casos da restauração das 

estações de Caieiras e Jaguará, que sofreram um incêndio e foram restauradas com ajuda de 

documentos preservados.92 Outro é o caso do acervo da E. F. Perus-Pirapora, tratado em 1981, 

e cujo tombamento foi relatado em 1987, e o da Vila de Paranapiacaba, denunciada em 1980 e 

recuperada em 1986.93 Há casos emblemáticos que merecem ser abordados com um pouco 

mais de detalhe.  

As intervenções na Estação da Luz constituem um deles. A celeuma se estabeleceu 

por conta do entendimento de que teria havido remoção de características arquitetônicas 

originais do bem. Os denunciantes reclamavam que a restauração indicava a falta de 

conhecimento sobre a história das estradas de ferro na capital paulista, o que vinha se somar à 

perda de marcas originais ocorridas em reformas anteriores.94 O episódio levantou dúvidas 

sobre a competência dos técnicos responsáveis pela preservação de patrimônios públicos, no 

caso do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo (Condephaat) e do Iphan.95 E, também, sobre a proprietária do bem, a 

Rede Ferroviária, conforme apresentado na matéria redigida pelo arquiteto Franco Polloni, em 

1976.  

O texto expõe o despreparo no tratamento dado à obra, considerada como uma 

agressão a um legítimo representante da técnica britânica no Brasil. Sua indignação se volta 

contra a leniência dos profissionais do patrimônio histórico, como já apontado, que teriam se 

omitido durante os processos de reformas da Estação histórica. 

 

4- ONDE ESTAVAM OS DEFENSORES DO PATRIMÔNIO? 
- Quando eles podiam ter tombado a Estação da Luz há pelo menos 20 anos! 
- Quando foi reconstruída a Estação da Luz96! 
- Quando foram executadas as outras reformas! 
- Quando se verificou o estado lastimável em que se encontrava a estrutura da gare! 

                                                 
92 Revista Ferrovia, ano 48, n. 96, mai./jun., 1984. 
93 Referência: sobre a Perus-Pirapora (REVISTA FERROVIA, ano 45, nº 80, set./out, 1981, p.53; nº 112, 1987, 

p.8). Sobre Paranapiacaba (REVISTA FERROVIA, ano 44, nº 71, mar./abr., 1980, p. 34; ano 47, nº 91, 
jul./ago., 1983; ano 50, nº 102, mai./jun., 1985; nº 106, 1986, p.13; nº 109, 1986, p. 8-9; nº 110, 1986, p. 7-
10. 

94 Revista Ferrovia, ano 40, n. 49, jul./ago., 1976. 
95 O Condephaat foi criado em 1968 e é vinculado à Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. 
96 Fato ocorrido em 1946 em decorrência de um incêndio. 
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5- CONCLUSÃO 
A nosso ver, os órgãos responsáveis pela defesa do patrimônio histórico, deveriam 
providenciar com antecedência o tombamento dos edifícios representativos da 
história da nossa cidade, já que, são conhecedores do valor dos mesmos 
(acreditamos), antes de serem violentados, e, ainda, prever sua conservação antes 
que seja tarde demais! (REVISTA FERROVIA, ano 40, nº 49, jul./ago., 1976, p.11) 

 

Dois anos depois, em 1978, o engenheiro Walter Muniz (vice-presidente da 

Associação dos Engenheiros da E. F. Santos a Jundiaí) redigiu a matéria “A preservação da 

Estação da Luz”, apontando o que seria um possível “acordo” entre os militantes da 

salvaguarda, os órgãos de proteção e o governo estadual. 

 

Enfim, depois de marcha e contramarcha, chegamos a um denominador comum. O 
governo do Estado de São Paulo, através de um convênio com a Rede, pagará a 
metade do custo adicional da reforma, dentro dos critérios de reconstrução do 
projeto original do prédio. (REVISTA FERROVIA, ano 42, nº 58, jan./fev., 1978, 
p.11/12) 

 

No ano seguinte, 1979, a Revista Ferrovia (ano 43, nº 67, jul./ago., 1979) informou 

que o Condephaat tombou a Estação e, em parceria com a prefeitura local, estabeleceu o 

projeto de recomposição nos moldes originais do conjunto arquitetônico, prevendo a 

finalização da obra até 1980. 

Mais adiante, em 1980, a Revista Ferrovia retoma a questão da Estação da Luz e 

edita a matéria “Porque preservar o patrimônio histórico ferroviário”, escrita por Júlio 

Eduardo Correa Dias de Moraes, na seção “ABPF”. No texto, o autor coloca em xeque as 

concepções tradicionais sobre patrimônio cultural ao comparar os valores das ferrovias às 

igrejas coloniais – objeto consagrado nas políticas preservacionistas existentes: 

 

[...] Ora, uma velha locomotiva é, tanto quanto a mais famosa igreja colonial, mais 
um testemunho histórico, um “bem cultural” e também, no seu tempo, não tínhamos 
um parque industrial desenvolvido, a pintura ou um enfeite que a adornam, nos 
falam sobre o gosto popular dos ferroviários. E quanto mais a estudemos, mais 
aprenderemos sobre os diferentes aspectos do tempo passado que representa para 
nós e, portanto, conheceremos mais um pouquinho da nossa história. (REVISTA 
FERROVIA, ano 44, nº 72, mai.-jun., 1980, p.28) 

 

Percebe-se na citação os indícios da formação do campo do patrimônio industrial e 

da defesa da inserção dos bens ferroviários na agenda de proteção nacional. Sob a mesma 

vertente, a cidade de Bragança, no Pará, e seus arredores, protagonizaram acontecimento 

semelhante. No ano de 1978, em uma pequena nota, tímida, de canto de página, quase 
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confundida com uma reportagem sobre patrulhas volantes, a Revista Ferroviária noticiou que 

a população da cidade iniciava uma campanha em favor do seu patrimônio ferroviário. 

 

Patrimônio histórico 
A Estrada de Ferro de Bragança, ligando a capital paraense à cidade de Bragança, 
iniciou sua operação em 1884 e foi erradicada em 1964. Estão agora para ser 
vendidos os últimos vagões e locomotivas a vapor, o que está despertando nos 
paraenses uma campanha para conservação daquele material em locais próprios, 
para recordação dos serviços prestados. Autoridades de Bragança e de Benevides 
estão se movimentando para conseguirem do governo providencias acauteladoras. 
(REVISTA FERROVIÁRIA, vol. 39, nº 09, 1978, p.19) 

 

A vila inglesa de Paranapiacaba não passou despercebida e foi amplamente 

defendida. Tal questão é evidenciada pela denúncia promovida pela ABPF, conforme 

apresenta a Revista Ferrovia, no ano de 1980, e, também, pela “resposta” ao Movimento Pró-

Paranapiacaba, emitida pela RFFSA, como exibido na matéria de 1983, na qual a empresa 

anuncia a proposição de medidas para conter a degradação da vila. Em 1985, a revista 

também divulgou a realização de um simpósio sobre a preservação de Paranapiacaba, 

oportunidade em que foi apresentado o andamento das ações de preservação. À vila, a RFFSA 

prometeu instalar um Centro de Preservação da História Ferroviária, ponto divulgado em 

1986, após a contínua interpelação dos movimentos preservacionistas.97 

Outro caso recorrente nas páginas dos periódicos refere-se ao complexo ferroviário 

de São João del-Rei. A Revista Ferrovia acompanhou seguidamente o processo de restauração 

do complexo, sua transformação em Centro da Preservação da História Ferroviária, 

capitaneada pelo Preserve, até a declaração do seu tombamento.98 A E. F. Perus-Pirapora foi 

outro destaque na categoria Preservacionista. Em 1981, a Revista Ferrovia noticiou a 

interpelação da ABPF ao Iphan solicitando a preservação do acervo da estrada. O texto foi 

compilado do Jornal da Tarde, que circulava em São Paulo. Em 1984, Júlio Eduardo Correa 

Dias de Moraes, artista plástico e restaurador do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, 

denunciava o abandono das “relíquias” da Perus-Pirapora. O tombamento da linha foi 

anunciado em 1987, no número 112 da revista.99  

O passado ferroviário ganhou as páginas das revistas de múltiplas maneiras, ora 

                                                 
97 Revista Ferroviária, ano 44, n º 71, mar./abr., 1980, p.34; ano 47, nº 91, jul./ago., 1983, p. 6-8; ano 50, nº 

102, mai./jun., 1985; nº 106, jan./1986. 
98 Revista Ferrovia, ano 45, nº 80, set./out. 1981, p.53; ano 48, nº 97, jul./ago., 1984, p. 9; nº 112, jan., 1987, 

p.17. 
99 Revista Ferrovia, ano 45, n. 80, set./out., 1981; ano 48, n. 94, jan./fev.,1984, p.13; nº 112, jan., 1987, p.8; 
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fomentado pelo posicionamento de comunidades locais que chamavam a atenção para o 

cenário de abandono, ora assumido pelos grupos de preservação que movimentavam a agenda 

pública em torno do legado do trem. As matérias apresentavam um vocabulário comum, que 

enfatiza a perda representada pela venda de peças em estado de sucata, bem como pelo 

abandono de materiais, relegados à corrosão do tempo, incêndios e outros danos. As 

manifestações populares, sistematizadas nos periódicos, pretendiam, sob a minha ótica, 

chamar a atenção para o processo então estabelecido de desvalorização da história das 

estradas de ferro. 

Inicialmente, havia um quadro disperso e desconectado de matérias e abordagens, 

mas, sobretudo no desenrolar da década de 1980, observa-se uma mudança nas pautas das 

revistas que passam a noticiar rotineiramente os acontecimentos sobre o assunto. O tratamento 

dispensado ao tema do passado apresenta questões que envolvem o trato com os bens móveis 

e imóveis, as políticas voltadas para o legado do trem e, também, a valorização das histórias e 

lembranças dos personagens, histórias e eventos recuperados e impressos. Mas, é patente que 

a questão do acervo material destaca-se entre as demais. 

Com base na leitura de Francois Hartog (2013), sobre o modo das sociedades se 

relacionarem com o tempo, faço uma leitura sobre o contexto social da década das décadas de 

1970 e 1980. Observo que há um deslocamento no sentido do passado. Antes representado na 

comemoração de eventos e datas nobres, recuperando o trem de modo simbólico e 

emblemático, o passado passa a figurar na construção de uma agenda de manifestações que 

exige o reconhecimento público do legado ferroviário. Não se trata de valorizar a ferrovia 

como um elemento condicionante na perspectiva de desenvolvimento e avanços focados no 

futuro. O papel e as contribuições significativas da ferrovia na construção da sociedade 

brasileira são recuperados e valorizados. É o que foi o trem, portanto, e não o que ele será que 

está em conformação nesse período. Do mesmo modo, Eric Hobsbawm e Terence Ranger 

(2015) permitem interpretar as questões presentes no período como o esforço de construção 

de uma tradição do passado ferroviário. Começam a se desenhar estruturas pensadas para a 

rememoração, recuperando aparatos que não servem mais às operações do sistema ferroviário 

vigente.  

A implantação de museus, o turismo ferroviário, a recuperação/restauração de 

objetos, a formação de organizações sociais, a interpelação da sociedade junto ao poder 

público, a institucionalização de programas de proteção e a divulgação de medidas protetivas, 
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como os tombamentos realizados pelo Condephaat e Iphan, são estratégias preservacionistas 

recorrentemente noticiadas nos periódicos que auxiliam no desenho da tradição e reforçam o 

discurso passadista. Ações que envolvem desde pequenos municípios a grandes cidades 

brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, adensam o contexto social do período. Nesse 

sentido, a década de 1970 anuncia modelos de ações preservacionistas que são alargados na 

década de 1980 e indicam as apropriações do passado ferroviário como objeto disputado entre 

múltiplos atores. Os grupos organizados passam a se posicionar como defensores e a acionar o 

poder público na proteção dos remanescentes ferroviários de caráter histórico e cultural. 

Nesse sentido, eles concorrem com organismos estatais que se ocupam da proteção dos bens 

públicos, como o Condephaat e o Iphan e, também, disputam com a Rede Ferroviária o papel 

de “proprietários” do legado ferroviário. 

O pesquisador Stéphane Michonneau, estudioso da história da memória em 

Barcelona, cunhou a expressão “promotores da memória”, bastante adequada para designar os 

atores sociais que assumiram o discurso preservacionista a partir das décadas de 1970 e 1980. 

É possível interpretar que o contexto permitiu a emergência de “promotores” da proteção e da 

memória ferroviária brasileira, papel disputado tanto pelas associações preservacionistas 

quanto pela Rede e agências de proteção. Michonneau (2002), ao observar as mobilizações 

ocorridas na Espanha desde fins do séc. XIX, na busca de um passado comum, percebe como 

o movimento foi agenciado pelos chamados “promotores da memória”. Segundo o autor, 

 

En monopolisant la gestion des souvenirs au nom de la collectivité qu`ils sont 
censés représenter, ces promoteurs non seulement définissent ce qui vaut ou pas 
d`être rappelé mais organisent l`exercise pratique de la mémoire par le biais des 
commémorations publiques. (MICHONNEAU, 2002, p. 317).  

 

O autor explica ainda que as operações de erigir monumentos comemorativos se 

modificaram no começo do séc. XX, quando a participação por meio de associações tornou-se 

uma opção comum aos promotores, deslocando o formato participativo e colocando as 

entidades como elementos centrais: “En nombre comme en contribution, les associations 

culturelles et politiques ont une place centrale qui en font le moteur de la souscription” 

(Idem, p.324). Assim, Michonneau, entende que “[...] les associations culturelles et politiques 

sont bien les premiéres cellules sociales de mémoire” (Idem, p.325). As manifestações 

capitaneadas pelos grupos preservacionistas, com ênfase na ABPF, mas também na 

Associação Nacional de Preservação Ferroviária (ANPF), que estiveram presentes nas folhas 
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das revistas, servem de amparo para a leitura do período como o nascedouro da competição 

entre vários promotores da memória do trem. Os casos da Estação da Luz e de Paranapiacaba 

são emblemáticos a esse respeito. 

Sendo o propósito deste capítulo observar a articulação política em torno de um 

passado ferroviário e as estratégias visando à sua valorização, é possível concluir que houve 

uma inflexão importante no período observado. Constata-se que o tema da preservação e da 

proteção dos bens ferroviários de caráter histórico e cultural apresentava-se de modo 

esporádico no começo de 1970. Porém, a partir da metade dessa década, as abordagens 

tornaram-se constantes, conformando uma pauta especial em ambos os periódicos. Entende-se 

que o movimento foi fortemente influenciado pela entrada das associações de preservação 

ferroviária e marcado pela constância de acionamentos e críticas direcionadas à Rede 

Ferroviária e aos órgãos de proteção do patrimônio público.  

No plano do sistema ferroviário, significativas mudanças ocorreram no setor. A 

transformação da malha paulista em um único sistema – a Fepasa, ocorrida em 1971; a 

erradicação de ramais classificados como deficitários e a erradicação total do uso das 

locomotivas a vapor servem de exemplos. Ao fim, o próprio sentido da ferrovia como 

componente do desenvolvimento e do progresso encontrava-se em crise.  

Um conjunto de fatores, portanto, contribuiu para a emergência do passado 

ferroviário como tema e bandeira de luta, ora associado a demandas regionalizadas, 

vinculadas a casos específicos, ora representado por movimentos mais globais, amparados no 

entendimento da ferrovia como um bem nacional. Os itens seguintes ajudarão a avançar no 

conhecimento sobre esse processo e também no conhecimento sobre a conjuntura atual. 

 

2.1.1 A expressão “memória ferroviária” nas revistas 

 

É no contexto de ebulição preservacionista que se inauguram os primeiros usos da 

expressão “memória ferroviária”. Inicialmente os periódicos veiculavam a palavra memória 

em matérias que prestavam homenagem póstuma a ferroviários ilustres, cujas contribuições 

para o desenvolvimento do transporte ferroviário eram recuperadas. O uso da expressão 

“memória ferroviária” começou a ser identificado primeiramente na Revista Ferrovia (ano 43, 

nº 69, nov./dez. 1979, p.22). A notícia tratava da ABPF e foi escrita por Alberto H. del Bianco, 
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integrante do grupo.100 

O texto qualificava o trabalho do grupo ao valorizar as ações empreendidas para a 

salvação da memória ferroviária e ressaltar o reconhecimento das autoridades do setor. Por 

conseguinte, permite a leitura como uma resposta a indagações sobre a legitimidade da ABPF. 

 

Em princípio poder-se-ia pensar que esta associação era coisa de maníacos ou 
fanáticos com vontade de “andar de trem”, mas, felizmente os srs. presidentes da 
RFFSA e da Fepasa não pensam dessa maneira e sim, que somos um grupo de 
abnegados que tenta por todos os meios evitar a destruição da memória ferroviária  
nacional, a exemplo do que ocorre em vários países europeus e também na 
Argentina e Uruguai, onde existem associações que se preocupam na preservação 
material ferroviária. (REVISTA FERROVIA, ano 43, n º 69, nov./dez. 1979, p.22, 
grifo nosso) 
 

Um ano depois, a Revista Ferroviária publicou um editorial utilizando a expressão e 

fazendo referência outra vez à ABPF. 

 

[...] entidade civil, sem fins lucrativos, que agrega todos aqueles interessados em 
impedir, de todas as maneiras, a extinção e o desaparecimento da memória 
ferroviária  brasileira, especialmente os equipamentos a vapor, em acelerada 
deterioração. São pessoas de vários níveis, desde engenheiros, economistas, 
advogados, jornalistas, administradores e outros profissionais que, na maioria atuam 
em áreas que nada tem a ver com o setor ferroviário. (REVISTA FERROVIÁRIA, n. 
4, abr. 1980, grifo nosso) 

 

A matéria mencionava que o esforço era realizado por meio do “trabalho, dedicação 

e entusiasmo” com o objetivo de “criar uma consciência da necessidade da preservação da 

história das ferrovias, valendo-se da literatura, documentos, audiovisuais e filmes, materiais e 

equipamentos”. A matéria também descrevia os avanços da entidade como a cessão em 

comodato de um ramal da Fepasa, operado entre as cidades de Jaguariúna e Campinas, no 

Estado de São Paulo, local onde seria montado um “museu vivo”, a partir do qual “tudo será 

reconstruído: linhas, sinalização, estações, material fixo e rodante. Todo acervo da entidade 

será mantido em perfeito estado”. (Ibidem) 

                                                 
100 Alberto H. Del Bianco foi um dos leitores que encaminhou carta à Revista Ferroviária (n. 4, 1987) 

oferecendo documentos e fotos. Alberto H. del Bianco pertencia à Assembleia de Preservação de Transporte 
Coletivo (REVISTA FERROVIA, ano 43, nº 69, nov./dez., 1979, p. 22). Segundo levantamento, tornou-se um 
estudioso da história ferroviária e especialista sobre a E. F. Douradense. É referenciado como curador do 
Museu Virtual da E. F. Douradense junto com Marcello Tálamo. É detentor de valoroso acervo iconográfico. 
Os dados foram localizados no livro, GERODETTI, João Emilio; CORNEJO, Emilio. As ferrovias do Brasil 
nos cartões-postais e álbuns de lembranças. São Paulo: Solaris Edições Culturais, 2005. Também no site do 
Museu Virtual da E. F. Douradense. Disponível 
em:<http://www.reocities.com/estrada_de_ferro/douradense.htm>. Acesso em: 14 de setembro de 2014. 
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As duas matérias utilizam a expressão “memória ferroviária” de modo similar. Nota-

se que há uma relação direta entre o trabalho da ABPF e a defesa do legado ferroviário. Nesse 

sentido, a memória ferroviária está retida no conjunto de peças, construções, estações, 

locomotivas a vapor, entre outros objetos que tenham sido operados pela entidade no esforço 

de proteção. Na segunda citação, fica explícita a importância que as marias-fumaças assumem 

para a ABPF, assim como o espectro de trabalhadores empenhados na recuperação da 

memória. 

Em 1984, a expressão foi outra vez empregada. A Revista Ferrovia apresentou uma 

matéria escrita por Leonardo A. C. Morelli intitulada “Benefícios culturais da preservação 

ferroviária”. Morelli, que exercia o ofício de jornalista e ferroviário, já havia escrito outras 

matérias para a revista, incluindo uma sobre o evento realizado pelo jornal Folha de São 

Paulo que discutiu a exclusão do segmento ferroviário dos debates sobre preservação 

cultural.101A matéria de 1984 abordava dois casos de restaurações realizadas com apoio do 

Preserve, detentor de documentos (plantas e fotografias) que foram utilizadas na 

reconstituição das estações centenárias de Caieiras e Jaraguá, pertencentes ao ramal Santos-

Jundiaí, que haviam sofrido um incêndio. Assim, diz Morelli: 

 

Fatalmente teria sido uma perda irreparável, para a memória ferroviária , caso 
nenhum documento tivesse sido preservado para manter vivo o registro de sua 
belíssima arquitetura, em estilo tipicamente inglês, e que servisse de base para um 
trabalho de restauração (como pode-se notar, não se restauram apenas peças para 
museu, mas, também, grandes obras artísticas de arquitetura.). Felizmente, foi 
possível com o desenrolar do trabalho do PRESERVE na SR-4, de localização de 
plantas e fotos das antigas estações, e sua imediata remessa para o setor encarregado 
de executar as obras necessárias. (REVISTA FERROVIA, ano 48, nº 94, jan./fev., 
1984, p.33, grifo nosso) 

 

Novamente, a memória ferroviária foi associada aos objetos materiais da ferrovia e à 

intervenção de um agente. Neste caso, elementos da arquitetura ferroviária e o programa de 

preservação idealizado pelo Ministério dos Transportes – Preserve, que contava com a 

participação significativa da Rede Ferroviária. Portanto, estava a memória ferroviária no 

núcleo da disputa entre a ABPF e a Rede. Veremos outros indicativos dessa situação. A 

próxima matéria utilizando a expressão foi localizada no fascículo seguinte da Revista 

Ferrovia. Em tal caso, a memória ferroviária aparece unida aos registros documentais e 

novamente ao Preserve. A notícia, sob o título “Museu Ferroviário de São Paulo”, relata a 

                                                 
101 Revista Ferrovia, ano 47, n. 93, nov./dez., 1983; ano 47, n. 91, jul./ago., 1983; n. 106, 1986. 
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proposta de lançamento do Centro de Preservação da História Ferroviária, sob a gestão da 

Superintendência Regional de São Paulo da RFFSA - SR4. O projeto seguia a agenda de 

criação dos centros, como ocorrido no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, em 1984. O 

texto relata que 

 

Na SR-4, o objetivo do PRESERVE – Programa de Preservação do Material 
Histórico do Ministério dos Transportes – é preservar todos os documentos de 
interesse, considerando-se como documento todo e qualquer registro de um fato 
científico ou histórico, seja em arquitetura, peça ou papel, que possam documentar a 
memória ferroviária  da S. P. R. e Santos a Jundiaí. (REVISTA FERROVIA, ano 48, 
nº 95, mar./abr., 1984, p.25, grifo nosso) 

 

Dois anos depois, em 1986, a expressão “memória ferroviária” retorna à página das 

revistas. Nesse momento, estampa a capa da Revista Ferroviária. A edição, com subtítulo “A 

história do transporte sobre trilhos no Brasil”, discorria sobre os programas de preservação 

implantados pelo poder público. A reportagem, exibida na seção “Notícias Ferroviárias”, e 

redigida pelo editor da revista, apresentava os resultados do Preserve no campo do transporte 

ferroviário, sua absorção pela Rede e transformação no Preserfe, ocorridas estas em 1985.102 

Os programas teriam permitido a “coleta e recuperação de equipamentos, materiais e peças 

ferroviárias antigas, mas também a divulgação da história do transporte sobre trilhos no 

Brasil” (REVISTA FERROVIÁRIA, ano 47, nº 1, jan., 1986, p.17). As primeiras iniciativas 

foram a inauguração, em 1981, do Museu Ferroviário de São João del-Rei e a criação de 

Centros e Núcleos de Preservação da História Ferroviária, em vários lugares do Brasil. 

Com cinco páginas dedicadas ao assunto, a matéria esclarecia a sistematização da 

preservação ferroviária por meio da criação dos museus dinâmicos, do patrimônio 

arquitetônico e das atividades educativas promovidas pelo Preserve/Preserfe. As atividades 

estavam diretamente ligadas à recuperação de bens materiais para novos usos. Segundo 

Carmem Sirotsky, diretora de patrimônio da RFFSA, a realidade da Rede havia mudado após 

a implantação dos programas: “Já temos na empresa uma mentalidade de preservação” (Idem, 

p. 19). A coordenadora explica ainda as contribuições dos programas. 

 

[...] com isso, estamos conseguindo recuperar a memória ferroviária nacional, 
realizando eventos culturais e educativos e publicando estudos técnicos e pesquisas 
históricas relacionadas com o desenvolvimento da ferrovia no País. (Idem, p.19) 

 

                                                 
102 Revista Ferroviária, nº 1, jan., 1986, p.17 
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Carmem Sirotsky, posteriormente diretora de projetos especiais,103 diz que “o povo é 

muito saudoso do trem” (REVISTA FERROVIÁRIA, ano 47, nº 1, jan., 1986, p.17), portanto, 

as ações dos programas possibilitariam o reencontro da sociedade com o objeto de estima. 

Depois de três anos, a expressão foi novamente utilizada no número 127, de 1989, da 

Revista Ferrovia. A matéria citava a inauguração do Museu Ferroviário de Bauru, em São 

Paulo, e dizia que: 

 

Com a inauguração do Museu Ferroviário Regional, a cidade de Bauru ganha um 
importante espaço para preservar a memória ferroviária  da região, que estará sendo 
contada através de fotos, documentos, objetos, prédio, antigas composições e, 
principalmente, pelo papel fundamental que tanto a ferrovia como os ferroviários 
tiveram para o desenvolvimento do município. (Idem, p.27, grifo nosso) 

 

Seguindo o padrão de associar objetos e projetos à memória ferroviária, a matéria 

acrescenta um diferencial: trata-se da interpretação da preservação do legado ferroviário como 

um elemento que contribui para o desenvolvimento local, recuperando o papel da ferrovia na 

prosperidade das cidades brasileiras. Outro elemento explicitado pela matéria é a associação 

da memória ferroviária aos ferroviários. 

No mês de dezembro de 1989, em edição comemorativa do cinquentenário da 

Revista Ferroviária, a expressão foi empregada em matéria publicada na seção “Preservação”, 

escrita por Eduardo J. J. Coelho.104 O texto tratava da história da primeira locomotiva elétrica 

projetada e construída no Brasil, a Locomotiva nº 2001, apelidada de Ferro de Engomar. Uma 

vez mais, insistia sobre as perdas e o abandono do patrimônio ferroviário e retomava o 

despertar da RFFSA para um pensamento de preservação, citando o Preserfe. Eduardo Coelho 

também aproxima a memória ferroviária ao ato de proteger materiais físicos que não mais 

figuravam na rotina da operação ferroviária. No texto, chama a atenção para as locomotivas 

diesel e elétricas 

 

Nestes 50 anos da Revista Ferroviária, lembrar da 'Ferro de Engomar' serve como 
meditação e alerta para mostrar que a preservação da memória ferroviária , como 
de resto a do próprio Brasil, é e será sempre um processo dinâmico como obra que 
jamais é concluída, mas sim renovada à medida em que trilhamos nosso 
desenvolvimento. Ontem foram as locomotivas a vapor e os carros de madeira; hoje 
são as locomotivas elétricas e diesel de primeira geração, além de carros e uma série 
de outros equipamentos que já estão em vias de encerrar décadas de serviços 

                                                 
103 Revista Ferroviária, n. 12, dez., 1989, p.10. 
104 Eduardo J. J. Coelho já foi apresentado anteriormente, mas vale lembrar que exercia o ofício de 

engenheiro ferroviário, preservacionista, ferreomodelista, diretor da ABPF e escritor. 
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prestados ao transporte nacional. (REVISTA FERROVIÁRIA, ano 50, nº 12, dez., 
1989, p.38) 

 

O texto afirma, ainda, que, à época, a falta de visão por parte da RFFSA e da E. F. 

Central do Brasil permitiu o desuso da locomotiva Ferro de Engomar, mas reconhecia a “nova 

mentalidade” da atual gestão da empresa. 

Em 1989, o número 6, da Revista Ferroviária, na seção “Cartas”, exibiu uma 

mensagem descrita como “Apoio à memória”, encaminhada por José Emílio de Castro Horta 

Buzelin.105 Na missiva, Buzelin parabeniza a Regional Rio, da ABPF, pelo trabalho realizado 

na recuperação da Cabine nº 3, localizada no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro. O 

conteúdo da matéria valoriza novamente os esforços e conquistas da ABPF. Diz o texto. 

 

O motivo pelo qual dispenso tal parecer encerra-se no sentido de parabenizar a 
diretoria regional dessa Associação que num esforço conjunto fez representar e 
legitimar as aspirações de todos aqueles que compartilham de um mesmo objetivo – 
respeito à cultura e à memória ferroviária  nacional. (REVISTA FERROVIÁRIA, nº 
6, jun./1989, p.12, grifo nosso) 

 

O estudo das citações da expressão “memória ferroviária” indica que o termo foi 

introduzido na comunidade ferroviária pela ABPF, conectada diretamente com os haveres e 

sentidos imprimidos pelo grupo ao passado ferroviário. Posteriormente, foi avocado pelos 

organismos públicos (Ministério dos Transportes e RFFSA) na construção da narrativa dos 

programas capitaneados por essas agências. Ambos, grupos preservacionistas e órgãos 

públicos, amparam suas iniciativas na ideia de que suas ações garantirão a permanência da 

ferrovia para as gerações futuras. A memória ferroviária funciona, portanto, como objeto para 

a construção política desses atores, que ora se aproximam e ora se enfrentam na disputa pela 

propriedade dessa memória ou, como interpreto com base em Michonneau (2002), pelo 

                                                 
105 José Emilio Buzelin é desenhista industrial, formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Entre 1989 e 1996, trabalhou na Superintendência Regional de Belo Horizonte da Rede e foi, a esse tempo, 
coordenador do Núcleo Histórico Ferroviário de BH (NHF-BH), subordinado ao Preserve/fe. Fundou, em 
1992, a entidade Memória do Trem, em parceria com João Bosco Setti – grupo que será tratado na parte 
seguinte do capítulo -, quando iniciou a produção de livros e pesquisas, por vezes, produzidos em 
colaboração com Setti e editados pela Memória do Trem, tornando-se um renomado pesquisador da história 
ferroviária. Pode ser identificado também como colecionador ferroviário e detentor de amplo acervo 
iconográfico, haja vista os agradecimentos à sua pessoa em outros livros ferroviários. Escreveu, em parceria 
com outros autores, o livro: Ferrovia Centro-Atlântica: Uma ferrovia e suas raízes, 2001. E, também, a obra: 
Carros Budd no Brasil, vol. 1, 2002. Ambos editados pela Memória do Trem. Os dados sobre Buzelin foram 
coletados do livro Ferrovia Centro-Atlântica e também no seu currículo disponível em:< 
http://www.escavador.com/pessoas/4167666>. Acesso em: 10 de setembro de 2014. Ver também as 
referências ao autor nas obras de Eduardo J. J. Coelho, João Bosco Setti e na página eletrônica Amantes da 
Ferrovia. 
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direito a assumir a sua promoção. Nessa “competição”, a ABPF deixava claro que não 

estavam inseridos somente os ferroviários, ou antes, destacava que a colaboração de 

apreciadores da ferrovia era um diferencial na luta pela preservação da memória. O contexto 

permite interpretar os anos de 1970-80 como momento-chave no surgimento de uma cultura 

da memória do trem (MATOS, 2010), instaurando um movimento que será crucial para o 

assentamento de políticas públicas de memória no campo ferroviário. 

A memória ferroviária é anunciada em combinação a diferentes objetos e instâncias, 

desde peças como sinos, vestuários, emblemas, estações, locomotivas e documentos, a ações 

culturais e estratégias de difusão das tradições ferroviárias. É posta por vezes como um 

elemento representativo da nação e, em outras, aparece atrelada à identidade local, associada à 

determinada estrada de ferro. Um sentido comum é relacioná-la a locomotivas a vapor, 

referência percebida fortemente nas narrativas e práticas da ABPF – tornadas comuns em 

tempos recentes -, mas também nas ações da Rede. 

A memória ferroviária é associada a elementos distintos daqueles que atendem às 

“modernas” operações do setor ferroviário. A leitura de Francoise Choay (2006) e das cartas 

patrimoniais, especialmente a de Nizhny Tagil, que trata do patrimônio industrial, permite 

compreender o diferencial do patrimônio ferroviário. A autora explica que há uma facilidade 

em adaptar o patrimônio industrial a novos hábitos e propósitos, diferentemente do que ocorre 

com os bens pré-industriais. Essa ideia se confirma no que diz respeito aos objetos 

ferroviários, cuja utilidade foi propalada pela ABPF e pelos programas preservacionistas 

estatais, sobretudo pela disseminação dos “museus dinâmicos”.  

Como vimos, na década de 1980 a expressão “memória ferroviária” assume lugar de 

destaque, disputando espaço com expressões como “história ferroviária” e “patrimônio 

ferroviário”. Segundo Ulpiano Bezerra de Meneses (1992), doutor em Arqueologia e 

professor da Universidade de São Paulo (USP), “a caracterização mais corrente da memória é 

como mecanismo de registro e retenção, depósito de informações, conhecimento, 

experiências” (1992, p.10). Sob essa acepção, a memória torna-se um objeto concreto que, 

conforme explica o autor, é produzido e acabado no passado e transportado para o presente. 

Outras análises descritas por Meneses são observadas no estudo da memória ferroviária, entre 

elas, a ideia da memória como objeto sob risco, exigindo preservação, restauração, dentro de 

suas características originais, e resgate. Porém, o professor chama atenção para algumas 

impossibilidades no trabalho com a memória:  
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[...] nem a memória pode ser confundida com seus vetores e referências objetivas, 
nem há como considerar que sua substância é redutível a um pacote de recordações, 
já previsto e acabado. Ao inverso, ela é um processo permanente de construção e 
reconstrução um trabalho […]. (MENESES, 1992, p. 10, grifo do autor) 

 

A introdução do passado ferroviário como elemento de atenção social e política de 

fato produziu, como observado pela leitura das revistas, a interpretação da memória 

ferroviária como um “pacote de recordações” acionado pelo conjunto de bens materiais e, em 

menor escala, pela tentativa de selecionar um conjunto de reminiscências individuais. 

Portanto, as questões apontadas por Meneses estão presentes já nas décadas de 1970 e 1980, 

transferindo para os períodos posteriores a problemática do trabalho com a memória, como 

veremos ao longo da tese. 

 

2.2 A entrada das associações preservacionistas 

 

Na escrita da dissertação, finalizada em 2010, mapeei extenso número de associações 

que designavam seus propósitos alinhando-os ao argumento da preservação do patrimônio 

cultural ferroviário. Esse mapeamento serviu de base para a pesquisa do doutorado. As 

associações consolidaram um perfil de movimento social que demandava ações e políticas do 

poder público visando à proteção da história, da memória e do patrimônio cultural ferroviário.  

As pesquisas realizadas pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdade 

(NIED), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado por Elisa P. Reis, ajudam a 

entender o quadro das associações. O Núcleo tem investigado a formação de organizações 

civis não governamentais (ONGs), objeto similar ao estudado nesta tese. Para Reis (2013), as 

ONGs são novos atores sociais que influenciam a organização coletiva primordialmente 

estruturada em uma relação bipartite entre Estado e mercado. A estudiosa identificou duas 

formas de interpretar os grupos, ora retratados como “[...] a face revigorada da democracia 

[...]”; ora caracterizados “[...] como herdeiros inesperados das funções sociais que o Estado 

teria abandonado como resultado de uma conversão ao credo neoliberal” (Idem, p.8). 

Entre os trabalhos preliminares do NIED,106 o estudo de Maria Carolina Dysman 

interessa em particular. Em que pese identificarmos que as associações de preservação 

                                                 
106 O NIED publicou em 2013 o livro ONGs: novos vínculos entre a sociedade e o Estado, no qual reúne 

nove artigos com resultados preliminares das investigações do Núcleo. 
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ferroviária (APF) não estejam entre os grupos estudados por Dysman, e pelo NIED, haja vista 

privilegiarem atores que operam com questões básicas de direito da sociedade – educação, 

saúde, gênero, direitos de crianças e adolescentes etc.-, ainda assim as reflexões apresentadas 

são úteis ao apresentarem as condições sociais que permitiram o surgimento de uma terceira 

via de acionamento do Estado. 

Dysman (2013) estuda o processo de institucionalização das ONGs, assumindo 

recorte temporal equivalente ao desta tese. Ela explica as organizações como reflexos das 

mudanças recentes na relação entre Estado, mercado e sociedade, relação esta baseada na 

solidariedade como instrumento para a organização social. 

 

Com efeito, é crescente a presença de atores da sociedade civil na execução de 
tarefas que antes eram restritas à esfera estatal, como a definição e implementação 
de políticas sociais. Nesse contexto, as Organizações Não Governamentais (ONGs) 
surgem como um ator estratégico e potencialmente virtuoso, uma vez que são 
concebidos como organizações mais flexíveis, próximas das bases e com 
mecanismos de gestão mais eficientes do que os do Estado. Gradativamente, elas se 
afirmam enquanto parcerias privilegiadas na condução de políticas sociais e ganham 
crescente espaço no cenário político. (DYSMAN, 2013, p.52) 

 

A atuação das APFs e suas demandas estão alinhadas à matéria do direito à cultura e 

ao patrimônio, áreas que sofreram significativas modificações no cenário nacional e 

internacional no período em apreço. Segundo Maria Cecília Londres Fonseca (1996), ocorreu 

um realinhamento no sentido e no uso político do patrimônio. Se no projeto construído nos 

primórdios da formação do Iphan, em 1937, objetivava-se a formação de uma identidade 

nacional, nos fins da década de 1970, a diversidade cultural brasileira passou a ser 

considerada na política e nas práticas de preservação do patrimônio nacional que, no decurso 

dos anos 1980, alinharam-se à ideia do direito cultural, presente na Constituição Federativa de 

1988. É dentro desse contexto que foi possível a entrada e profusão das associações de 

preservação no seio das práticas preservacionistas desenvolvidas pelo poder público e 

valorizadas pela sociedade. Essas reflexões servem como pano de fundo ao trabalho com as 

associações de preservação. 

Optei por descrever os grupos seguindo a ordem de criações das associações, o que 

permite relacionar seus respectivos surgimentos com os movimentos ocorridos no setor 

ferroviário, pois entendo que o processo de desestatização da Rede Ferroviária, iniciado em 

1992, impactou sobremaneira a expansão das associações preservacionistas. Abaixo segue o 

mapa das entidades. 
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Denominação Sigla Ano de fundação Local
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária ABPF 1977 Campinas/SP
Associação de Preservação da Memória Ferroviária APMF 1984 São Paulo/SP
Sociedade Nacional Movimento Trem de Ferro Movimento Trem de Ferro 1986 Salvador/BA
Associação dos Engenheiros Ferroviários Aenfer 1992 Rio de Janeiro/RJ
Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem Memória do Trem 1992 Rio de Janeiro/RJ
Associação São Paulo e Minas de Preservação Ferroviária ASPMPF 1995 Altinópolis/SP
Associação Amigos do Museu do Trem do Rio de Janeiro Amutrem 1996 Rio de Janeiro/RJ
Sociedade de Pesquisa e Preservação Ferroviária SPPF 1998 Paranapiacaba/SP
Associação Fluminense de Preservação Ferroviária AFPF 1999 Rio de Janeiro/RJ
Associação São-Joanense de Preservação e Estudos Ferroviários ASPEF 1999 São João del-Rei/MG
Associação Catarinense de Preservação Ferroviária ACPF Década 1990 Rio do Sul/SC
Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista APMCP 2000 Jundiaí/SP
Associação Brasileira de Operadoras de Trens Turísticos Culturais Abottc 2000 Campos do Jordão/SP
Associação Nacional de Preservação Ferroviária ANPF 2001 Sabaúna/SP
Movimento Nacional dos Amigos do Trem Amigos do Trem 2001 Juiz de Fora/MG
Associação de Preservação Ferroviária de Avaré APFA 2001 Avaré/SP
Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural IFPPC 2001 Perús/SP
Movimento de Preservação Ferroviária MPF 2003 Rio de Janeiro/RJ
Associação ONG-Trem – Transporte e Ecologia em Movimento ONG-Trem 2004 Belo Horizonte/MG
Associação Mairinquense da Preservação Ferroviária AMPF 2006 Mairinque/SP
Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária GFPF 2008 Rio de Janeiro/RJ
Associação Mogiana de Preservação Ferroviária AMPF 2008 Sertãozinho/SP
Associação Memória Ferroviária Amefer 2008 Santos Dumont/MG
Associação de Preservação Ferroviária Brotoense APFB 2009 Brotas/SP
Associação Recreense de Preservação da Memória Ferroviária ARPMF 2009 Recreio/MG
Instituto Nacional de Preservação e Restauração Ferroviária Inprefer 2009 Porto Alegre/RS
Grupo de Amigos da Great Western of Brazil Railway Recife/PE
Associação de Preservação Ferroviária de Atibaia APFA Atibaia/SP

Quadro Descritivo das Associações de Preservação Fe rroviária

 

No levantamento, foram agrupadas organizações que possuíam como atividade 

finalística representar categorias de profissionais, como a Associação dos Engenheiros 

Ferroviários (Aenfer). Isso se deveu ao fato de a entidade, posteriormente à sua fundação, ter 

inserido a preservação entre seus objetivos e repertório de ações, além de passar a integrar o 

coletivo formado no Rio de Janeiro em 2008, o Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária 

– GFPF, como será apresentado abaixo. 

A primeira associação de preservação ferroviária (AFP) assentada na sociedade 

brasileira foi fundada em 1977, com o ideal de recuperar, restaurar e operar peças e materiais 

abandonados e degradados pelo tempo e pelo “descaso” das autoridades públicas, com risco 

de se perderem do traço da história ferroviária. A Associação Brasileira de Preservação 

Ferroviária (ABPF), formada pela iniciativa do francês Patrick Henri Ferdinad Dollinger, 

associado a Sérgio José Romano e Juarez Spaletta, objetivava inicialmente tornar a prática do 

colecionismo e da montagem de trens grandes uma experiência presente na realidade 

brasileira, similar aos costumes correntes da Europa e Estados Unidos. 

O patrimônio industrial, que inclui os meios de transportes, passou a receber a 

atenção de preservacionistas britânicos desde a década de 1950, em função da perda de dois 

grandes monumentos: a Euston Station e o Coal Exchange, referências da época industrial.107 

                                                 
107 Desde a década de 1950, o patrimônio industrial, que agrega os meios de transportes, tem recebido a 

atenção preservacionista. Ver: Cf. BURMAN, Peter; STRATON, Michael. Conserving the Railway Heritage. 
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Após esses episódios, o acervo ferroviário passou a ser objeto de igual atenção, com o 

objetivo de preservar o material considerado obsoleto (ou arcaico), como sugere o texto 

abaixo. 

 

Subsequently a further 213 steam locomotives have been purchased from a 
scrapyard at Barry, South Wales, where the owner, Daí Woodham, decided to set 
aside the collection that he had purchased and concentrate on other work. As a 
result, just over 70 of these once-derelict steam locomotives have now be restored to 
full working order. Without them, a number of railway preservation projects would 
not have had any locomotives to haul their trains. This activity has enabled certain 
engineering skills, such as boiler repair, pattern-making and large-scale machining, 
to carry on, and younger people have been able to learn old skills. (PILCHER, 
1997, pp.132-140). 
 

É esse aspecto da operação com o patrimônio ferroviário que interessa à ABPF, ou 

melhor, a seu idealizador. O grupo indica a administração de museus e operações de trens 

turísticos como ações que garantiriam a preservação dos materiais ferroviários. Observa-se 

que o modelo adotado pela ABPF, que escolhe trechos desativados para implantar passeios de 

fim de semana, supervalorizando a operação e maquinário, é compatível com o desenvolvido 

pelos norte-americanos, principalmente aquele existente no trecho da antiga Denver & Rio 

Grande Western Railroad, entre os estados do Colorado e Novo México. O passeio conta com 

estrutura de locomotivas, carros e “Gondola Car” - um tipo de carro aberto, para trens 

especiais ou turísticos.108 Patrick Dollinger, que se intitulava um apaixonado pela ferrovia e 

pela preservação de materiais históricos, foi citado como um visionário, pelo pesquisador 

britânico, Martin Cooper, em entrevista cedida ao Instituto de Ferrovias e Preservação do 

Patrimônio Cultural (IFPPC), divulgada no Boletim IFPPC (n 8, jan., 2011).109 A entrevista dá 

algumas pistas sobre a história e importância assumidas por Dollinger.110 

 

Ele nasceu na França em 1940, trabalhou para uma empresa brasileira a partir de 
1961, e 'viajou muito pelo interior do Estado de São Paulo, dando preferência, 

                                                                                                                                                         
London: E&FN Spon, 1997, passim; KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônico da 
Industrialização. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, pp.40-41. 

108 Disponível em:< http://cumbrestoltec.com>. Acesso em: 10 de setembro de 2014. Disponível 
em:<http://www.durangotrain.com>. Acesso em: 10 de setembro de 2014. 

109 O boletim é produzido pela entidade (IFPPC), que será apresentada a seguir. 
110 Patrick Dollinger trabalhou na empresa multinacional Cargill, que tem sede no estado de Minnesota, nos 

Estados Unidos da América. E, por conta da sua atividade, viajava por diversas cidades do Brasil, da Europa 
e dos Estados Unidos, situação que sugere que os deslocamentos de Dollinger lhe permitiram o conhecimento 
sobre os modelos preservacionistas e sobre as condições de preservação dos materiais ferroviários nacionais. 
A biografia de Patrick Dollinger ainda precisa ser escrita, trabalho no qual tenho contribuído em parceria com 
o Projeto Memória Ferroviária, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (Unesp), junto com 
Ewerton Moraes. 
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sempre, ao transporte ferroviário'. De acordo com Antônio Anunziata, um 
historiador de Campinas, o sr. Dollinger era um homem “com a mentalidade 
europeia, muito ligado à preservação”, que sentiu-se muito frustrado porque as 
linhas em que costumava viajar estavam sendo desativadas. Nesse aspecto, é 
evidente que se tratava de uma transculturação de ideias da França para o Brasil, que 
ao final mostraram ser o catalisador necessário ao início de um movimento 
voluntário. (Boletim IFPPC, n. 8, jan. 2011) 

 

A ABPF, orientada pelos ideários dos três voluntários, logo começou a operar com 

estrutura robusta. O grupo foi formalizado como pessoa jurídica sem fins lucrativos, 

regulamentado por estatuto social, com caráter instrutivo, cultural e recreativo. Tornou-se ao 

longo da história uma interlocutora importante com o poder público e uma fiscalizadora 

assídua das condições de conservação dos objetos ferroviários, participando ativamente da 

cena preservacionista e remodelando a conjuntura da década de 1970-1980. É necessário 

deter-se sobre a história e atuação desse grupo, pois reflete o modelo que se estruturou na 

cena nacional após as entradas das entidades. De imediato, a ABPF conseguiu, em comodato 

com a RFFSA, a cessão de 13 locomotivas a vapor. Em 1979 iniciou a operação de viagens 

em locomotivas a vapor, que percorrem o trecho de 24,5 quilômetros entre a Estação de 

Anhumas/Campinas e a cidade de Jaguariúna, recebido em comodato da Fepasa.111 Em 1984, 

o trecho tornou-se um complexo, formado por um museu e pela operação do trem, intitulado 

de Museu Dinâmico Viação Férrea Campinas-Jaguariúna. Esse seria o primeiro 

empreendimento gerido por uma associação preservacionista que se tornou padrão para outras 

entidades. 

O artigo publicado pelo historiador Welber Santos (2012) permite compreender os 

arranjos em torno da formação e disputas entre a ABPF e o Preserfe/fe. Segundo o autor, 

desde a década de 1960 o trecho da “bitolinha”, da E. F. Oeste de Minas, em São João del-

Rei, já recebia visitantes estrangeiros que se encantavam pela “arcaica” operação ferroviária 

em locomotiva a vapor, um dos últimos trechos do país que ainda transportava cargas e 

passageiros utilizando esse tipo de veículo. Segundo Santos (2012), a falta de investimento e 

inovação na linha contribuiu para que o trecho passasse a funcionar atendendo somente ao 

turismo e fosse interpretado como um museu. O autor explica que, na década de 1980, a 

ABPF foi cogitada a assumir a operação e o acervo dessa linha, o que não ocorreu, ficando a 

própria Rede e o Preseve/fe como responsáveis. Esse caso permite duas interpretações. 

Primeira, a de que seria o modelo de São João del-Rei uma influência às práticas da ABPF, 

                                                 
111 O trecho citado era remanescente da Cia Mogiana de Estrada de Ferro. 
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pois já existia antes da fundação da entidade. Segunda, o acionamento da entidade como 

opção na gestão do trecho seria o reconhecimento do desempenho do grupo na implantação 

do “museu dinâmico” de Campinas, por exemplo. Mas, questões de natureza desconhecida 

não permitiram que a ABPF assumisse a operação do trecho. 

Com base nos documentos disponibilizados na página oficial da ABPF, o grupo 

qualifica o trabalho realizado nos primórdios com orgulho e destaca o trabalho voluntário. 

Algumas atuações são apontadas como emblemáticas pelo grupo, como a interferência no 

caso de São João del-Rei, onde executou uma campanha pleiteando a preservação da estrada, 

o que teria incentivado o trabalho do Preserve/fe; e as solicitações de tombamento, como a do 

trecho entre Aureliano Mourão, São João del-Rei e Antônio Carlos, no município mineiro de 

Ribeirão Vermelho, e a da E. F. Perus-Pirapora, em São Paulo, ambas em 1983. Nesse último 

caso, o grupo reivindica a participação na elaboração do projeto junto ao Condephaat para a 

transformação do trecho em ferrovia histórica e turística. Também é citada a restauração da 

locomotiva nº 353, da E. F. Central do Brasil, que passou a ser símbolo da RFFSA. Além 

disso, o grupo divulga ações de apoio a mobilizações realizadas por movimentos sociais, 

como o da E. F. Madeira-Mamoré, que foi tombada pelo Iphan em 1987, e a operação, entre 

1986 a 1992, do “único sistema funicular ferroviário do mundo com lobobreques”, na Vila de 

Paranapiacaba, entre o 5º e 4º patamares da São Paulo Railway na Serra do Mar, em 

Paranapiacaba.112 

No decurso dos anos, a ABPF aprimorou a relação com os representantes do poder 

público, como a RFFSA, a Fepasa, o Iphan, o Condephaat e algumas prefeituras, e 

influenciou a fundação de entidades similares. O grupo também concorre para tornar-se 

consultor em planos de recuperação de bens históricos em parceria com municípios e demais 

associações, como no caso da Associação Nacional de Preservação Ferroviária (ANPF). 

Alargou seu perímetro geográfico de atuação e, atualmente, tem filiais em quatro estados da 

federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais, expansão iniciada em 

1989 com a fundação da Regional-Rio. A associação tornou-se a maior representante do ramo, 

tanto no sentido do prestígio quanto pelo patrimônio acumulado ao longo de mais de três 

décadas de operação. Ela é detentora de um conjunto volumoso e valoroso de peças, materiais 

rodantes e instalações adquiridas, comumente, por meio de comodatos.113 

                                                 
112 Disponível em:<http://www.abpf.com.br/o-que-fazemos/>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 
113 Em 1989, fundou a Regional Rio de Janeiro que opera o Museu de Sinalização e Maquete de 

Ferreomodelimo Em 1994, fundou a Regional Santa Catarina, responsável pelo Museu Dinâmico entre as 
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A título de exemplo da credibilidade adquirida e também da atuação da entidade, em 

1998 o grupo foi agraciado com o título de entidade de utilidade pública pelo estado de São 

Paulo, conforme Lei estadual n. 9.983/98. Título similar foi concedido pelo município de 

Morretes, no Paraná, conforme Lei municipal, n. 20/06.114 Além do reconhecimento público, à 

ABPF tem sido franqueada a possibilidade de receber contribuições públicas para realização 

de projetos. O município de Rio Negrinho, em Santa Catarina, cedeu recursos financeiros à 

entidade, por meio da Lei municipal n. 1.610/03. Em 2006, foi a vez do município de São 

Bento do Sul, no mesmo estado, instituir pela Lei municipal n. 1.658/06 a transferência de 

financiamento.115 O Ministério dos Transportes, em 2006, assinou convênio com o grupo no 

valor de R$ 100.000,00 para realização de estudo de viabilidade técnica para implantação de 

trem turístico no trecho da E. F. Madeira-Mamoré.116 Recentemente, o mesmo Ministério 

efetuou a transferência de R$ 154.000,00 para realização de inventário do material rodante, 

das oficinas e rotundas do Rio Grande do Sul, além da realização de um manual de avaliação 

ou diagnóstico e a elaboração da metodologia de classificação do material rodante, conforme 

veiculado no Portal da Transparência do Governo Federal.117 

O papel e sucesso alcançados pela ABPF garantiram-lhe lugar de destaque, mas 

também a colocaram, por vezes, em situações de disputa no universo dos grupos. As 

desavenças com a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF), que serão 

apresentadas no momento de retratar este grupo, são exemplos da referida vulnerabilidade. 

Por aproximados oito anos, a ABPF era a única representante da categoria de 

associações preservacionistas. Na década de 1980 surgiram dois grupos e, nos anos 1990 

iniciou-se um amplo movimento de edificações de entidades formando a cartografia atual. Em 

                                                                                                                                                         
cidades de São Francisco do Sul e Mafra. A Regional Paraná foi fundada em 1995. A Regional Sul de Minas 
foi criada em 1997. Os dados foram copilados da página oficial da ABPF. Disponível 
em:<http://www.abpf.com.br/trens-da-abpf/>. Acesso em: 15 de agosto de 2103. 

114 Lei n. 9.983, de 21 de maio de 1998. Disponível em:<http://governo-
sp.jusbrasil.com.br/legislacao/169756/lei-9983-98>. Acesso em: 10 de setembro de 2013. Lei municipal n. 
20, de 13 de novembro de 2006. Disponível em:<http://camara-municipal-de-
morretes.jusbrasil.com.br/legislacao/857363/lei-20-06>. Acesso em: 10 de setembro de 2013. 

115 Lei municipal n. 1.610, de 12 de dezembro de 2003, Disponível em:<http://camara-municipal-do-rio-
negrinho.jusbrasil.com.br/legislacao/745469/lei-1610-03>. Acesso em: 20 de setembro de 2013. Lei 
municipal n. 1.658, de 19 de setembro de 2006, Disponível em:<http://camara-municipal-de-sao-bento-do-
sul.jusbrasil.com.br/legislacao/745726/lei-1658-06>. Acesso em: 20 de setembro de 2013. 

116 Portal da Transparência. Disponível 
em:<http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=577414&TipoCo
nsulta=TR-PJ3>. Acesso em: 12 de novembro de 2014. 

117 Portal da Transparência. Disponível 
em:<http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=774206&TipoCo
nsulta=TR-PJ3>. Acesso em 14 de novembro de 2104. 
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8 de abril de 1984, foi criada a Associação de Preservação da Memória Ferroviária (APMF ), 

na cidade de São Paulo. De caráter cultural, tinha o objetivo de preservar a memória e as 

tradições ferroviárias. Foi idealizada e ainda é liderada pelo advogado e engenheiro Sérgio 

Feijão Filho, que integrou anteriormente a ABPF. Em 1982, Feijão Filho encaminhou carta ao 

Iphan solicitando dados sobre a E. F. Madeira-Mamoré, em processo de tombamento, 

buscando aproximar-se dos executores do projeto de revitalização.118 

Em 1989, Feijão Filho encaminhou carta à Revista Ferroviária, solicitando ajuda de 

especialistas na recuperação da locomotiva n. 611, adquirida pelo grupo.119  

O grupo é reconhecido oficialmente como uma entidade nacional, mas observa-se 

sua atuação de forma restrita ao território paulista. A partir de 2000, a APMF modificou sua 

designação e incluiu o caráter turístico e pedagógico entre suas finalidades e estabeleceu 

convênios com o município de Americana, em 2002, para recuperação da estação ferroviária 

local e restauração de bens móveis, imóveis e documentos da Companhia Paulista de Estrada 

de Ferro. Esse grupo inspirou e apoiou em 2008 a fundação da Associação Mogiana de 

Preservação Ferroviária, com quem tem desenvolvido projetos em parceria, como o “Trem da 

Cana”, a ser implantado no município de Sertãozinho (OLIVEIRA, 2009). Em 2013 a 

prefeitura de Penapólis solicitou apoio no desenvolvimento do projeto “Trem Cultural”, a ser 

realizado em trecho da E. F. Noroeste do Brasil (CÂMARA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, 

2013). No ano seguinte, foi a municipalidade de Tupã/SP120 que recorreu à APMF com a 

perspectiva similar de recuperar a região da Alta Paulista (GIL, 2008). Recebeu “Moção de 

apoio”, emitida pela Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, em 2013.121 A APMF é 

acionista da Empresa de Tecnologia de Informação e Comunicação do Município de São 

Paulo S.A – Prodam, representada pelo seu presidente Sérgio Feijão Filho.122 

Em 23 de julho de 1986 foi fundada a Sociedade Nacional Movimento Trem de Ferro 

ou, simplesmente, Movimento Trem de Ferro. Baiana, com sede em Salvador, permaneceu 

alguns anos sem atividades. Verificou-se que seu desempenho começou a se estruturar de 

                                                 
118 Iphan, processo n 1220-T-87, p.174. 
119 Revista Ferroviária, nº 9, set./89, p.18. 
120 Indicação nº 79/2013 do município de Tupã. Indica a realização de convênio com APMF para 

implantação do trem turístico. Disponível 
em:<http://www.camaratupa.sp.gov.br/camver/indica/2014/0079.pdf>. Acesso em 20 de setembro de 2014. 

121 Moção n. 23/2013. Disponível em:<www.camaratupa.sp.gov.br/camver/mocao/140023.doc>. Acesso 
em: 20 de setembro de 2014. 

122 Ata da Assembleia da empresa Prodam realizada em 25 de abril de 2014. Disponível 
em:<http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/Certificacao/GatewayCertificaPDF.aspx?notarizacaoID=cf
694f80-5624-4c99-afe9-7cf868eeb4be>. Acesso em: 20 de setembro de 2014. 
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forma mais eficaz na década de 1990, quando assume parceria com o Grupo de Música 

Amazonas e Edições Tatau e o grupo Ecológico Germem. Dessa união nasceu, em 1991, o 

projeto “Ver de Trem”, que, no primeiro momento, tinha o objetivo de realizar uma espécie de 

“viagem-protesto”, saindo de Salvador com destino ao Rio de Janeiro para participação no 

evento da ECO 92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em junho de 1992). O objetivo era chamar a atenção para a 

situação de negligência em relação ao transporte de passageiro, cujo foco era a revitalização 

da ferrovia. Em 1995, assumiu personalidade jurídica e vem se dedicando à implantação de 

um percurso turístico entre Salvador e Alagoinhas, além de continuar o projeto “Ver de Trem” 

(COELHO, s/d). 

Observa-se que o quadro existente entre 1970 e 1980 era dominado pela ABPF, 

situação que começa a se alterar fortemente na década de 1990, tanto pela proliferação de 

entidades, como pelo desenho de projetos turísticos, como os desenvolvidos pelo Movimento 

Trem de Ferro, por exemplo. Na década de 1990 o número de associações mais que dobrou, 

surgindo sete novos grupos. Nesse período, também, mudanças importantes e cruciais 

ocorreram no setor ferroviário. Em 1992, foi oficialmente anunciada a desestatização da 

RFFSA e, em 1998, a Fepasa foi incorporada ao espólio da Rede, o que resultou na sua 

inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo brasileiro. Dos sete 

grupos identificados em 1990, quatro ficavam no estado do Rio de Janeiro, dois em São Paulo 

e um em Minas Gerais. 

A Associação de Engenheiros Ferroviários (Aenfer) foi estabelecida em 26 de março 

de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Sua constituição é resultado da fusão de três 

associações (Associação de Engenheiros da E. F. Central do Brasil, de 1937, Associação de 

Engenheiros da Administração Geral da RFFSA e Associação de Engenheiros da Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos).123 No período de sua fundação, como observado na descrição 

dos seus objetivos, não havia referência à questão da preservação ferroviária. A ação da 

entidade restringia-se a causas que interessavam à categoria dos engenheiros. Porém, a partir 

de 2000, observa-se a inserção da pauta preservacionista, possivelmente influenciada pela 

instalação de outros grupos no Rio de Janeiro, como a Associação Fluminense de Preservação 

Ferroviária e o Movimento de Preservação Ferroviária, posto que seus integrantes 

mantivessem relações profissionais pelo trabalho na Rede Ferroviária ou no campo 

                                                 
123 Jornal AENFER, ano XVII, n. 153, mar./abr., de 2013, p.8. 
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preservacionista. O presidente da Associação Fluminense era ex-integrante da ABPF, o do 

Movimento e o responsável pela área de preservação da Aenfer eram ex-funcionários da 

Rede. A principal questão assumida pelo grupo foi a preservação do acervo técnico da 

RFFSA, localizado no escritório central da empresa, no Rio de Janeiro. Entre 2008 e 2013, a 

Diretoria Cultural e de Preservação Ferroviária foi coordenada pelo engenheiro ferroviário, 

Rubem Eduardo Ladeira – ex-funcionário da RFFSA e esposo de Stella Ladeira, ex-integrante 

do Preserfe e ex-museóloga do Museu do Trem do Rio de Janeiro. Recentemente, Rubem 

Ladeira participou como consultor da proposta de criação do Museu Ferroviário Nacional.124 

No começo de 2009, a diretoria foi renomeada para Diretoria Cultural e de Preservação da 

Memória Ferroviária, mantendo-se assim até hoje.125 Essa alteração pode ser considerada um 

efeito da edição da Lei da memória em 2007. Algumas entidades passaram a descrever suas 

atividades nomeando-as com a expressão memória ferroviária. 

A partir de agosto de 2013, essa diretoria foi ocupada pelo engenheiro Hélio Suêvo 

Rodriguez,126 que assumiu a incumbência de desenvolver o projeto “Preservação da Memória 

Ferroviária”, que prevê: 

 

[...] História Oral; Comemoração dos 200 Anos do Irineu Evangelista de Souza 
(Visconde de Mauá); acompanhar o projeto de desenvolvimento do Museu Nacional 
do Trem; transferência do Museu do Trem do Rio de Janeiro para o Complexo Barão 
de Mauá” (JORNAL AENFER, VXII, n. 155, jul./ago., 2013, p.10) 

 

Rodriguez também integra a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária e 

desenhou o projeto de recuperação da E. F. Mauá, orçado em R$ 5.654.911,22, conforme 

escopo do projeto.127 Ele também participou como consultor do projeto do Museu Ferroviário 

Nacional. A restauração da Mauá e implantação de trecho turístico no local têm sido 

defendidas pelos grupos fluminenses e concorrem com projeto similar de revitalização da E. 

F. Príncipe do Grão-Pará, citado em seguida.128 

                                                 
124 Projeto de instalar na Estação da Leopoldina, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional Ferroviário, 

contratado pelo Ministério dos Transportes, em 2012. A proposta está disponível 
em:<http://www.transportes.gov.br/images/consultas_publicas_viasNavegaveis/museu_ferroviario_nacional/
Revitaliz_pat_ferrovNacional.pdf>. Acesso em: 10 de setembro de 2014. 

125 Jornal AENFER, ano XIII, n. 128, abr./mai., 2009, p.1 
126 Portal da AENFER. Disponível em:<http://ferrovias.com.br/portal/posse-da-diretoria-gestao-2013-

2016/>. Acesso em: 10 de junho de 2014. 
127 Antônio Pastori (2008). O projeto da E.F. Mauá está disponível 

em:<www.dadosmunicipais.org.br/antigo/IMG/doc/Projeto_efm_Mage.doc>. Acesso em: 5 de setembro de 
2014. 

128 Hélio Suêvo Rodriguez também compôs a equipe que projetou, entre 2011 e 2012, a proposta de 
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A segunda associação da época foi a Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem 

ou, simplesmente, Memória do Trem. Fundada em novembro de 1992, tem sede na cidade do 

Rio de Janeiro e opera no fomento de pesquisas e editoração de livros sobre a história da 

ferrovia. Ela se denomina “de caráter cultural e instrutivo”.129 O grupo informa que a sua 

página na Internet, criada em 1º de dezembro de 1995, foi o primeiro sítio produzido no 

Brasil exclusivamente dedicado ao tema das ferrovias. O sítio é o principal canal de 

comunicação do grupo e funciona como um repositório eletrônico, contendo, além da lista de 

livros editados pelo selo “Memória do Trem”, a indicação de diversos livros, revistas, 

bibliotecas, museus e também de outras entidades de preservação. Conta também com um 

importante inventário sobre locomotivas. O grupo indica que todo o trabalho é realizado com 

recursos próprios, sem financiamentos externos. Um dos dirigentes e fundadores da Memória 

do Trem, João Bosco Setti, tem participação importante em outras associações 

preservacionistas, principalmente nas fluminenses, e também foi consultor do projeto do 

Museu Nacional Ferroviário. O cofundador do grupo, José Emílio de Castro Horta Buzelin, 

apresentado anteriormente, tornou-se referência importante no campo.130 Porém, em minhas 

experiências nos grupos não identifico a participação de Buzelin de forma ativa nas ações 

preservacionista, papel assumido por Setti. 

Em 1995 foi criada no município de Altinópolis, no estado de São Paulo, a 

Associação São Paulo e Minas de Preservação Ferroviária (ASPMPF), cujo propósito é a 

preservação da história e da cultura do trem. Para tanto, ocupa-se em recuperar um ramal da 

antiga E. F. São Paulo – Minas, no qual será implantado o projeto de trem turístico “Expresso 

Café com Leite”, entre Ribeirão Preto/SP e Itaú/MG. Também dedica-se à implantação do 

Museu Ferroviário da São Paulo e Minas. O grupo firmou, em 2009, parceria com a 

concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A., com o município de Altinópolis/SP e com o de 

São Sebastião do Paraíso/MG para desenvolver o projeto. A associação foi reconhecida pelo 

município de Altinópolis como entidade de utilidade pública, em 2007, conforme Lei 

municipal, n. 1569/07.131 

                                                                                                                                                         
formação do Museu Nacional Ferroviário a ser instalado na Estação Barão de Mauá, na cidade do Rio de 
Janeiro. Proposta final. Ver nota 123. 

129 Informação contida na apresentação do grupo disposta na página oficial. Disponível 
em:<http://www.trem.org.br/>. Acesso em 10 de agosto de 2013. 

130 José Emílio de Castro Horta Buzelin foi apresentado na nota 104. As informações sobre o grupo foram 
compiladas da página oficial. Disponível em:<http://www.trem.org.br/>. Acesso em: 10 de agosto de 2103. 

131 Informações compiladas da página oficial do grupo. Disponível 
em:<http://www.ferroviasaopauloeminas.com.br/index.php?opcao=13>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. A 
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A Associação de Amigos do Museu do Trem do Rio de Janeiro (Amutrem ) foi 

fundada em 29 de julho de 1996 e tinha como objetivo promover e apoiar as atividades do 

Museu do Trem, localizado no bairro do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro. O 

Museu era da propriedade da Rede Ferroviária e foi aberto em 1984, atendendo aos propósitos 

do Preserve – como será apresentado no próximo capítulo. O grupo era presidido pelo 

engenheiro ferroviário Hélio Suêvo Rodriguez, que à época era funcionário da Rede e, como 

citado acima, atualmente ocupa o cargo de diretor na Aenfer. A Amutrem entrou em lento 

processo de inoperância em função do processo de desestatização da RFFSA, pois o Museu 

do Trem era a principal razão do trabalho desse grupo. Em 2007 o Museu foi fechado e 

transferido ao Iphan. Em 2008, a associação passou a integrar o Grupo Fluminense de 

Preservação Ferroviária. O Museu foi reaberto em 2013, mas não há registros de retorno das 

atividades da Amutrem.132 

Em 1997 o Movimento de Preservação Ferroviária (MPF) começou a operar de 

modo informal, a partir da união de um grupo de voluntários que se mobilizaram após um 

evento sobre o estado de degradação dos bens ferroviários, ocorrido em Passa Quatro, em 

Minas Gerais. Em março de 2003 foi oficializado com sede na cidade do Rio de Janeiro. O 

grupo foi idealizado por Victor José Ferreira, que dirigiu a entidade em vários períodos. Em 

seu estatuto, informa que tem como finalidade “o resgate, a valorização e a difusão da cultura 

ferroviária e a revitalização e a expansão do transporte sobre trilhos no Brasil”.133 A principal 

atividade do grupo era a promoção de eventos culturais, realizados em um sistema de rodízio 

entre Minas, Rio e São Paulo. O grupo também colaborava na divulgação de iniciativas e 

projetos de outras associações. O funcionamento do MPF estimulou a fundação da Associação 

Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos Culturais (Abottc), como descrito pelo 

presidente à época, Victor José Ferreira.134 Em 2008, o MPF fundou, em conjunto com outras 

entidades, o Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária (GFPF), tratado abaixo e, em 

                                                                                                                                                         
Lei n. 1.569, de 9 de agosto de 2007. Disponível 
em:<https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/a/altinopolis/lei-ordinaria/2007/157/1569/lei-ordinaria-n-1569-
2007-declara-de-utilidade-publica-municipal-a-associacao-sao-paulo-minas-de-preservacao-ferroviaria-
aspmpf-cnpj-08297389-0001-90?q=1569>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 

132 Jornal AENFER, ano XII, n. 126, nov./dez., 2008, p.10 
133 Disponível em:<http://www.mpfbrasil.com.br/index.php/homepage>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 
134 Entrevista realizada com Victor José Ferreira, em 12/06/2008, 05/08/2009, 06/08/2009 (apud MATOS, 

2010). 
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2011, participou da criação da Academia Ferroviária de Letras, ambos idealizados por Victor 

José Ferreira.135  

A chegada do MPF movimentou a cena fluminense, com eventos culturais que 

permitiam o cruzamento de informações, conhecimentos e colaborações, e o estímulo ao 

surgimento de outros movimentos preservacionistas no estado, não necessariamente 

vinculados ao MPF. Como exemplo, cito o caso de Nova Friburgo, que tem realizado eventos 

sobre o tema por meio da Academia Friburguense de Letras, fundada em 1947; as 

manifestações no município de Itaboraí, relacionadas à restauração do primeiro túnel 

ferroviário do país, situado na localidade de Porto das Caixas, além das atividades ocorridas 

em Petrópolis e Magé, capitaneadas pela AFPF. O MPF também desenvolve atividades 

comemorativas, como as festividades do Dia do Ferroviário (30/4), realizadas no Ponto de 

Cultura instalado na Estação Barão de Mauá, no bairro da Leopoldina, e apoiadas pelo 

Serviço Social das Estradas de Ferro (Sesef), em nome do seu diretor Jorge Moura, que 

também fundou o MPF. A data foi consagrada no calendário estadual, em 2011, por demanda 

do grupo. A deputada Myrian Rios interpelou a favor do Movimento e empenhou-se pela 

aprovação na Assembleia Legislativa do estado (Alerj) e, posteriormente, pela sanção do 

governador, a Lei n. 6.093/11. A conquista motivou a realização de evento na Estação, que 

contou com a presença da deputada.136 

O MPF instaurou um conjunto de ações contra o Iphan, concessionárias e prefeituras, 

encaminhando-as ao Ministério Público Federal e/ou Estadual, dos quais tem recebido 

retorno, principalmente do Ministério Público de Minas Gerais, considerado um parceiro na 

figura da procuradora, Dra. Zani Cajueiro Tobias de Souza, que, além de agir em prol dos 

pedidos do Movimento, por vezes, participava dos eventos.137 Em função dessa prática, a 

partir de 2009, o grupo passou a elaborar documentos, chamados “Cartas” e/ou 

“Proposições”, deliberados coletivamente ao fim dos eventos, que posteriormente eram 

encaminhados a autoridades públicas e políticas.138 Após a edição da lei da memória 

                                                 
135 Dados da Academia Ferroviária de Letras localizados em: Jornal AENFER, ano XV, n. 139, jan./fev., 

2011, p.8. 
136 Jornal AENFER, ano XVI, n. 147, mai./jun., 2012. p.5. 
137 Dados coletados em participação no MPF e a partir de convites e correspondências do grupo. 
138 Exemplo dos documentos produzidos: Carta de Paulo de Frontin, de junho de 2009; as Proposições do 

Seminário sobre Implantação de Trens Turísticos e Culturais, ocorrido em Campinas, em agosto de 2009; as 
Proposições do Encontro Regional de Paty do Alferes, de setembro de 2009; os Compromissos de 
Leopoldina, elaborado em outubro de 2009; a Carta de Petrópolis, de novembro de 2009 são alguns 
documentos produzidos nos eventos. Documentos disponíveis na página oficial do 
grupo:<http://www.mpfbrasil.com.br/index.php/proposicoes>. Acessso em: 15 de agosto de 2013. 
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ferroviária, o MPF passou a ser convocado para participar de atividades realizadas pelo Iphan, 

como o I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, de 2009. Inicialmente, a presença das 

entidades nos eventos do Iphan era representada pelo MPF e pela ABPF. Na conjuntura atual, 

várias associações foram inseridas na agenda do instituto. De modo informativo, em 2013, o 

órgão realizou uma atividade que contou com a participação de vários grupos e ex-

ferroviários que foram convocados a auxiliar o Iphan na identificação de um conjunto de 

fotografia em negativos de vidros, que compunham o acervo da Regional da extinta RFFSA, 

localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Recentemente, em janeiro de 2015, a 

Superintendência do Iphan/RJ criou o Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio 

Cultural Ferroviário que agrega diversas associações.139 O instituto tem buscado com 

frequência a colaboração das entidades no auxílio do trabalho com o passado ferroviário, 

evidenciando a importâncias que os grupos adquiriram e promovendo novos lugares de 

disputa, visto que algumas entidades buscam maiores reconhecimentos do que outras. 

Em decorrência do falecimento do presidente e principal interlocutor, Victor José 

Ferreira, ocorrido em outubro de 2012, o grupo desmobilizou-se. Após o episódio, José 

Cássio Ignarra, engenheiro ferroviário e integrante do MPF, assumiu a tarefa de convocar os 

componentes para decidir sobre a continuidade do Movimento. Em 2013 foi constituído um 

colegiado com a atribuição de operar as informações do site do grupo e planejar o futuro. O 

colegiado foi transformado no Núcleo de Coordenação, do qual faço parte. Em 14 de abril de 

2014 o presidente em exercício, Ayrton Camargo e Silva, convocou assembleia, para deliberar 

sobre a continuidade do grupo. Na ocasião, foi decidido que as atividades de realização de 

eventos seriam suspensas e somente o site seria mantido, permitindo uma sobrevida ao grupo. 

Atualmente o MPF está sob a responsabilidade de José Cássio Ignarra.140 

Em 15 de abril de 1998 foi fundada a Sociedade de Pesquisa e Preservação 

Ferroviária (SPPF), quinta entidade criada nos anos 1990. O grupo denomina-se como uma 

instituição social sem fins lucrativos cujo objetivo é a promoção da cultura ferroviária e a 

divulgação da importância da ferrovia. Atua em Paranapiacaba-Santo André/SP, tendo como 

principal atividade a realização de eventos, incluindo excursões, exposições fotográficas e 

encontros de ferreomodelismo. Realiza pesquisas sobre objetos museológicos e promove 

                                                 
139 O Fórum será tratado em maior detalhe no capítulo 4. 
140 Informações adquiridas em contato com José Cássio Ignarra e Antônio Pastori, lideranças atuais do 

MPF. 
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intervenções na recuperação de materiais, como no caso do relógio da Estação de 

Paranapiacaba, ocorrido em 1999.141 A entidade informa que 

 

O Relógio da Estação Férrea de Paranapiacaba foi construído em 1888, suas peças e 
engrenagens foram confeccionadas pela J. W. Benson e trazidas da Inglaterra. Trata-
se de uma réplica do Big-Ben em Londres, para que os ingleses que viviam em 
Paranapiacaba não sentissem saudades, já que o lugar possui um clima de sua terra 
natal.142 

 

Esse grupo realiza atividades restritas à Vila de Paranapiacaba, como a manutenção 

de trilhos e da organização e limpeza do Museu do Funicular existente na Vila. Também 

promove excursões turísticas para a prática da fotografia e também desenvolve encontros de 

ferreomodelismo. 

Posteriormente, em 30 de abril de 1999, foi fundada a Associação Fluminense de 

Preservação Ferroviária (AFPF) a partir de uma dissidência da ABPF. Por um período foi a 

principal entidade do Rio de Janeiro. Edita o Informativo AFPF, principal meio de 

comunicação e divulgação dos trabalhos da entidade, cujo objetivo é “preservar com 

seriedade, em harmonia e transparência, a memória e materiais históricos no Estado do Rio de 

Janeiro, berço das ferrovias brasileiras”.143 O fundador do grupo, Luiz Octávio da Silva 

Oliveira, engenheiro mecânico e ex-funcionário da empresa Xerox do Brasil, integrou a 

Regional Rio de Janeiro da ABPF até seu desligamento e fundação da Associação 

Fluminense. Segundo relato de Luiz Octávio, a data para fundação foi propositadamente 

escolhida em comemoração aos 145 anos de inauguração da E. F. Mauá. Uma espécie de 

homenagem ao Barão de Mauá.144 

Os integrantes contribuem com recursos financeiros para a execução dos projetos, o 

que por vezes exige altos investimentos, como relatado pelo grupo. A recuperação de uma 

locomotiva ou de um carro, por exemplo, pode representar a soma de 30 a 50 mil reais. A 

AFPF ganhou nova dimensão ao criar núcleos distribuídos em diversos municípios do Rio de 

Janeiro: Petrópolis (2008), Miguel Pereira (2009), Magé (2009) e Três Rios (2011). Opera o 

trem entre Miguel Pereira e Governador Portela, no trecho desativado da concessionária 

                                                 
141 Fonte: sítio oficial da associação. Disponível em:<http://www.sppf.org.br/>. Acesso em: 20 de agosto de 

2013. 
142 Citação conforme apresentação do grupo na página oficial da entidade. Disponível 

em:<http://www.sppf.org.br/>. Acesso em 20 de agosto de 2013. 
143 Informativo AFPF, nº 01, jul., 1999. 
144 Entrevista concedida em 28/11/2009 e 05/12/2009 (MATOS, 2010). 
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Ferrovia Centro-Atlântica S.A. O grupo administra o Museu do Trem, em Petrópolis em 

parceria com o Centro Cultural Estação Nogueira.145 Os trens operados pela AFPF, na região 

de Miguel Pereira, têm estrutura simples e não apresentam regularidade, obedecendo a 

demandas de visitantes. O grupo tem realizado solenidades comemorativas na Estação de 

Guia de Pacobaíba em parceria com o Movimento de Preservação Ferroviária, com 

associações locais de Magé e demais grupos do Rio. As comemorações contam com a 

presença do tetraneto do Barão de Mauá, Eduardo André Chaves Nedehf, Marquês de Viana e 

sua mãe, Dona Francisca Nedehf, Marquesa de Viana.146 

Em 2010, a estação, tombada pelo Iphan, sofreu intervenção de restauro promovida 

pela AFPF, com recurso financeiro e operacional da Associação, conforme relatado pela 

mesma. O grupo também instalou uma biblioteca no local. A situação de descaso do Iphan 

com a estação tem sido alvo de debate pela AFPF, associações de moradores de Magé e pela 

prefeitura local, inclusive nos encontros do Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio 

Cultural Ferroviário.147 A questão motivou uma ação civil pública impetrada pelo Ministério 

Público Federal, representação de São Gonçalo/RJ, em 2013, na qual questiona a falta de 

medidas de preservação por parte do Iphan, a cessão de uso do espaço concedida pelo Iphan 

para a empresa GDK S.A e a ocupação indevida da AFPF.148 

A entidade assumiu a defesa e apoio ao projeto “Revitalização da E. F. Príncipe do 

Grão-Pará ou Expresso Imperial”, que objetiva a implantação de um sistema intermodal e 

turístico entre o Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis, com previsão orçamentária de 48 

milhões.149 A AFPF possuiu entre seus dirigentes o ex-funcionário da RFFSA, engenheiro e 

pesquisador Hélio Suêvo Rodriguez, e Antônio Pastori, ex-funcionário do BNDES. 

                                                 
145 Disponível 

em:<http://www.netpetropolis.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=8475#.UxnSnl7PM4A>. Acesso 
em: 10 de setembro de 2014. 

146 Informativo AFPF, n 91, mai., 2001, p.2; Idem, n. 103, mai., 2012, p.2; Jornal AENFER, ano XVI, n. 
147, mai./jun., 2012. p.5 

147 Ata da 8ª Reunião do Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário, realizada 
em 11/08/2015, na sede da Superintendência do Iphan, na cidade do Rio de Janeiro. 

148 Disponível em:<http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/combate-a-
corrupcao/imprimir?&UID=84e113c6007dba8219f23f81b79bdad6&keepThis=true&TB_iframe=true&height
=400&width=700>. Acesso em: 14 de setembro de 2014. 

149 Apresentação do projeto em 2010. Disponível em:<http://pt.slideshare.net/turismosantamaria/trem-
expresso-imperial>. Acesso em 10 de setembro de 2014. O projeto possui um abaixo assinado online com 
4.635 assinatura, até 2015. Disponível 
em:<http://www.manifestolivre.com.br/ml/assinaturas.aspx?manifesto=expresso_imperial>. Acesso em: 10 
de setembro de 2014. 
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A Associação São-Joanense de Preservação e Estudos Ferroviários – ASPEF,150 

fundada em setembro de 1999 em São João del-Rei, tinha o objetivo de preservar e manter o 

patrimônio da E. F. Oeste de Minas (EFOM) e também o de incentivar pesquisas sobre as 

ferrovias mineiras. Em janeiro de 2010 a associação foi transformada no Núcleo de Estudos 

Oeste de Minas (NEOM) da ABPF, que mantém as atividades desenvolvidas pela associação e 

reforça o caráter de pesquisa assumido pela composição do Núcleo, integrado por 

historiadores, arquitetos e outros profissionais no estudo sobre as ferrovias mineiras.151 

O grupo que encerra a década de 1990 é a Associação Catarinense de Preservação 

Ferroviária (ACPF), cuja data exata de fundação não foi obtida. Foi fundado na cidade de Rio 

do Sul, em Santa Catarina, motivado pela recuperação da E. F. de Santa Catarina, no Alto Vale 

do Itajaí. É presidido por Germano Purnhagem, integrante da Fundação Estrada de Ferro Vale 

do Itajaí (TremTur), conforme descrito no Estatuto dessa fundação.152 A ABPF-SC é parceira 

desse grupo no desenvolvimento do trajeto turístico, iniciado em 2009, para quem cedeu 

locomotivas e materiais de sua propriedade.153 O projeto também visa à implantação do 

Museu Ferroviário Vivo do Vale do Itajaí, na linha batizada de “Ferrovia das Bromélias”.154 

Em 2009, a entidade foi transformada em OSCIP.155 

Os grupos até agora descritos apresentam a trama formada em torno da preservação e 

da memória ferroviária e refletem, na sua organização e dinâmica conflitos e alinhamentos no 

estabelecimento de estratégias para assumirem o passado ferroviário em constante negociação 

com os organismos públicos (RFFSA, Preserve, Iphan, municípios), mas também com os 

próprios grupos. A década de 2000 não apresenta panorama diverso, antes aponta o 

crescimento do mapa das associações e consolida os trens turísticos como principal recurso 

assumido pelas entidades para a salvaguarda do passado. Assim, a descrição sumária dos 

grupos fundados a partir de 2000 serve apenas como indicação da multiplicidade de 

associações e exemplificação do modelo de trabalho realizado por elas.  

                                                 
150 Dados sobre a ASPEF. Disponível em:<http://www.oestedeminas.org.br/2010/01/aspef-agora-e-

abpf.html>. Acesso em: 10 de setembro de 2013. 
151 Disponíveis em:<http://www.oestedeminas.org.br/p/historia-do-neom_22.html>. Acesso em 10 de 

setembro de 2013. 
152 Disponível em:<http://www.amavi.org.br/testatuto>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 
153 Disponível em:<http://jornalmetas.com.br/caminhosdeferro/?p=241>. Acesso em: 15 de agosto de 2014. 
154 Disponível em:<http://blog.diarinho.com.br/estrada-de-ferro-de-santa-catarina-sera-revitalizada>. 

Acesso em: 15 de agosto de 2014. 
155 Disponível 

em:<http://www.agconsultoria.com/principal.asp?edoc=conteudo&secaonome=Oscips&secaoprincipalnome
=Minist%E9rio%20da%20Justi%E7a&secaoid=29&subsecaoid=31&idconteudo=10099>. Acesso em: 15 de 
agosto de 2014. 
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Registrou-se o surgimento de 15 grupos, entre 2000 e 2015, uma verdadeira explosão 

associativa. A esse tempo, as concessões da malha ferroviária estavam consolidadas e a 

RFFSA estava em processo de esvaziamento, sendo declarada extinta em 2007, momento em 

que o Iphan foi declarado como responsável pela memória ferroviária. A delegação ao Iphan 

foi recebida com agrado pelos grupos, pois encaixava-se às necessidades dos grupos de 

dialogar com o poder público. O longo processo de extinção da Rede ao mesmo tempo que 

pode ter motivado o surgimento de grupos, conferiu dificuldades às atividades das 

associações, pois os trechos e imóveis utilizados pelas entidades foram redistribuídos entre as 

concessionárias, o Dnit e a SPU. Somente em 2007, a partir da Lei 11.483, as questões sobre 

os bens utilizados pelas associações ganharam uma orientação mais clara. Pela participação 

nos grupos, observei que, tão logo a Lei da memória ferroviária foi editada, as entidades 

preservacionistas começaram a acionar o instituto. 

No dia 4 de dezembro de 2000 foi criada a Associação de Preservação da Memória 

da Companhia Paulista (APMCP), em Jundiaí/SP. O grupo tinha o objetivo de captar e 

recuperar peças que contam a história ferroviária, com ênfase na Companhia Paulista. A 

associação é presidida por Eusébio Pereira dos Santos, que escreveu o livro Meu pai foi 

ferroviário, publicado em 2006. A entidade informa ter recebido declarações de utilidade 

pública municipal e estadual e reconhecimentos emitidos pelo Condephaat e pelo Iphan.156 

Ainda no ano 2000 foi fundada a Associação Brasileira das Operadoras de Trens 

Turísticos Culturais (Abottc), na cidade de Campos do Jordão/SP, cujo objetivo é dar 

visibilidade ao setor de trens turísticos e congregar os interesses das entidades congêneres. 

Em 2004 transferiu a sede para a cidade do Rio de Janeiro e remodelou o estatuto, tornando-se 

uma OSCIP. A decisão teve como motivação o entendimento de que o trem turístico-cultural 

tem “[...] caráter essencial à preservação e revitalização do patrimônio ferroviário nacional, o 

que torna as ações desempenhadas pela ABOTTC não só de interesse das operadoras, mas de 

toda a sociedade”.157 A entidade agrega 17 trens turísticos, e é presidida atualmente por 

Adonai Aires Arruda Filho (diretor da empresa Serra Verde Express);158 Sávio Neves (ex-

                                                 
156 Disponível em:<http://celmi-escola.com.br/?page_id=341>. Acesso em: 10 de agosto de 2013. 
157 Citação presente na apresentação do grupo. Disponível em:<www,abottc.com.br>. Acesso em 15 de 

agosto de 2013. 
158 A empresa Serra Verde Express opera trens turísticos no Paraná e no Espírito Santo. Disponível 

em:<http://www.serraverdeexpress.com.br/site/conheca.aspx?cod=13>. Acesso em: 10 de agosto de 2014. 
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diretor da E. F. Corcovado); Geraldo Godoy (diretor da ABPF); e, João Bosco Setti 

(presidente do Memória do Trem e integrante da ABPF).159 

Em 2001 Sabaúna/SP ganha a Associação Nacional de Preservação Ferroviária 

(ANPF), mas, apesar de constar em sua denominação a abrangência nacional, sua atuação tem 

se restringido ao território paulista. Nasceu de um projeto turístico ferroviário que pretendia 

preservar a memória da E. F. Central do Brasil, especialmente o trecho entre as estações de 

César de Souza e Sabaúna e contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais da 

região de Mogi e Guararema.160 A partir dessa proposta, o grupo formado pelos turismólogos 

Fábio dos Santos Barbosa (atual presidente da Associação) e Vera Lucia Dias e pela arquiteta 

Adriana Silva Barbosa, com o apoio da Universidade São Marcos, iniciou uma parceria com a 

Sociedade Amigos de Sabaúna e com a Associação de Moradores do Jardim Juliana e Vila 

Nova Suíça, fundando assim a ANPF. Em 2005, o grupo assinou Termo de Cooperação 

Técnica com a ABPF para desenvolver o Projeto Turístico Ferroviário e implantar a Oficina – 

Escola Ferroviária. A entidade explica que não é uma cisão da ABPF, que foi fundada em 

função da ABPF e está impossibilitada de criar regionais: “Temos o mesmo objetivo 

preservacionista, e já realizamos atividades conjuntas na região, o que comprova a amizade 

entre as Associações”.161 

Em Juiz de Fora foi fundado o Movimento Nacional Amigos do Trem – Amigos do 

Trem (MNAT ), em 5 de junho de 2001. Nasceu da mobilização contra a desativação do trem 

de passageiros, conhecido popularmente por Xangai, em referência a ferrovia Transiberiana, 

que funcionou por mais de setenta anos, entre as cidades de Juiz de Fora e Matias Barbosa. O 

grupo tem atuado também no estado de Pernambuco. Seu objetivo é “promover a cultura, o 

turismo, o desenvolvimento sustentável, defender o patrimônio histórico público das ferrovias 

nacionais, além de incentivar a modernização do mesmo”.162 Transformou-se em OSCIP em 

2004 e é responsável pela execução do projeto “Expresso Pai da Aviação”, o qual prevê a 

reativação para fins turísticos de 125 quilômetros de linha entre Matias Barbosa e Barbacena. 

O projeto foi elaborado em 2006 com apoio do DNIT, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora e da Universidade Federal de Viçosa e enquadrado no programa do governo federal, 

                                                 
159 Dados coletados do sítio oficial da associação. Disponível em:<www,abottc.com.br>. Acesso em: 10 de 

agosto de 2013. 
160 Dados informados na página oficial da entidade. Disponível em:<http://www.anpf.com.br>. Acesso em: 

15 de agosto de 2013. 
161 Disponível em:<http://www.anpf.com.br>. Acesso em: 15 de agosto de 2013. 
162 Disponível em:<http://www.amigosdotrem.org/p/oscip.html>. Acesso em: 30 de abril de 2013. 
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chamado “Plano Nacional de Revitalização das Ferrovias”, de 2003.163 Em consequência da 

execução do Expresso, a entidade recebeu, em 2009, materiais e equipamentos do DNIT. 

 

S. DUMONT – MG  
Realizada solenidade, 14 de maio, na estação, cerca 300 participantes para o repasse 
do governo a 'OSCIP – Amigos do Trem' presidida por Paulo Henrique Nascimento, 
sendo quatro locos, seis carros, duas motrizes para uso futuro 'Expresso Pai da 
Aviação', entre Matias Barbosa / Barbacena – 125,5km. Também repassadas as 
estações e construções anexas às prefeituras ao longo do percurso, bem como a loco 
Zezé Leone, quatro carros e loco-guindaste 'Perua' para a pref. S. Dumont. 
Homenageado o antigo maquinista Domingos Costa. Após, desfilou a loco Zezé 
Leone reformada até o deposito – dois km, em linha isolada, a fez trem turístico 
local.164 

 

Em 2001, foi fundada a Associação de Preservação Ferroviária de Avaré (APFA), na 

cidade de Avaré/SP. Há parcas informações a respeito desse grupo, evidenciando sua atuação 

limitada ao município. Ainda em 2001, foi criado o Instituto de Ferrovias e Preservação do 

Patrimônio Cultural (IFPPC), no distrito de Perus, também no estado de São Paulo. O 

principal foco do instituto é a restauração e operação da E. F. Perus Pirapora, tombada pelo 

Condephaat.165 

Em 2004, em Belo Horizonte, foi criada a Associação ONGtrem - Transporte e 

Ecologia em Movimento, a primeira a se designar como ONG. A manifestação “Na cidade, 

sem meu carro”, realizada em 2000, com voluntários da empresa BHTRANS, motivou a 

formação do grupo. A entidade possui o objetivo de resgatar e preservar o patrimônio 

histórico-cultural da ferrovia em âmbito nacional. Informa que sua composição é mista e 

agrega engenheiros, economistas, comunicadores e outros profissionais.166 O trabalho da 

ONG-trem, de modo diverso, está pautado na proposição de uma matriz de transporte sobre 

trilho alinhada a questões ambientais. Recebeu, em 2005, placa comemorativa pelos 150 anos 

da E. F. Central do Brasil concedida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O grupo 

                                                 
163 O Plano Nacional de Revitalização das Ferrovias tem o objetivo de apoiar ações voltadas para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com o setor ferroviário. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/comissoes/ci/ap/AP_20071218_MT_TrensPassageiros.pdf>. Acesso em: 20 de 
julho de 2013. 

164 Informações compiladas da página oficial do grupo. Disponível 
em:<http://www.amigosdotrem.org/p/oscip.html>. Acesso em: 20 de agosto de 2013. A notícia sobre o 
lançamento do projeto foi localizada na página da cidade de Cabangu/MG. Disponível 
em:<http://portal.cabangu.com.br/?p=2817&print=1>. Acesso em: 5 de julho de 2014. 

165 Dados compilados da página oficial do grupo. Disponível 
em:<http://efperuspirapora.blogspot.com.br/>. Acesso em: 4 de outubro de 2013. 

166 Dados coletados da página oficial do grupo. Disponível em:<http://ongtrem.org.br/site/a-ongtrem/>. 
Acesso em: 4 de outubro de 2013. 
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incentivou a fundação, em 2003, da Sociedade Cultural Saudade do Bonde cujo objetivo era 

implantar um trem turístico em Belo Horizonte similar ao sistema do bonde de Santa Teresa, 

no Rio de Janeiro.167 

Em julho de 2006, foi criada pelo ex-ferroviário Ciro Gomes a Associação 

Mairinquense de Preservação Ferroviária (AMPF ), na cidade de Mairinque, no estado de São 

Paulo. O grupo funciona na estação local onde administra o Museu do Ferroviário, inaugurado 

em 2014.168 Segundo notícia da Revista Viu, tem o objetivo de “[...] resgatar e preservar a 

história ferroviária da cidade e região”.169 Pretende restaurar uma maria-fumaça e o trecho 

para circuito turístico entre as localidades de Mairinque e São Roque. O grupo informou na 

matéria da revista que conta com a colaboração da ABPF para aquisição de carros que 

servirão ao trem turístico.170 

Em agosto de 2008 foi formado o Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária 

(GFPF).171 O documento que registra a fundação do Grupo é o “Protocolo de Intenções”, 

assinado pela Associação de Engenheiros Ferroviários - Aenfer; Associação de Engenheiros 

da Estrada de Ferro Leopoldina – AEEFL; Associação de Ferreomodelismo do Rio de Janeiro; 

Associação dos Amigos do Museu do Trem do Rio de Janeiro - Amutrem; Associação 

Fluminense de Preservação Ferroviária - AFPF; Federação das Associações de Engenheiros 

Ferroviários – FAEF; Movimento de Preservação Ferroviária – MPF; Serviço Social das 

Estradas de Ferro - Sesef, integrada em 2008; Associação Brasileira das Operadoras de Trens 

Turísticos Culturais (Abottc), integrada em 2009.172 

O grupo funciona na sede da Aenfer, apoia a Academia Ferroviária de Letras, já 

citada, e tem diversos objetivos que englobam desde a revitalização de linhas até restauração 

de prédios, aglutinando e articulando os interesses dos seus integrantes. 

 

                                                 
167 Informações existentes na apresentação do grupo. Disponível em:<http://ongtrem.org.br/site/a-

ongtrem/>. Acesso em: 4 de outubro de 2013. 
168 Notícia do jornal da região de Sorocabana, Cruzeiro do Sul, edição de novembro de 2014. Disponível 

em:<http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/581247/evento-marca-lancamento-do-museu-do-ferroviario>. 
Acesso em: 10 de janeiro de 2015. 

169 Revista Viu, set., 2006. Disponível em:<http://www.revistaviu.com.br/noticias/porto-feliz-assina-
convenio-para-vinda-de-segunda-creche-escola/20131209082131_U_054>. Acesso em: 15 de janeiro de 
2105. 

170 Dados da Associação também estão dispostos no Blog de Wilson Ribeiro. Disponível em:<http://wilson-
ribeiro.blogspot.com.br/2014/10/historia-da-estrada-de-ferro-sorocabana_3.html>. Acesso em: 4 de outubro 
de 2013. 

171 Jornal AENFER, ano XII, n. 124, jul./ago., 2008, p. 2. 
172 Jornal AENFER, ano XII, n. 124, jul./ago., 2008, p. 4. 
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Reativação da Estrada de Ferro Mauá, para operação como ferrovia turístico-cultural 
e de transporte de massa;  
Restauração do Prédio da Estação Barão de Mauá para implantação e funcionamento 
do Centro Cultural Barão de Mauá; 
Transferência do Museu do Trem do Rio de Janeiro de Engenho de Dentro para a 
Estação Barão de Mauá integrando-o ao futuro Centro Cultural; 
Reativação da Biblioteca da Administração Geral da extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A. – RFFSA e sua abertura gratuita ao público, através de sua 
transferência, por comodato ou por outra via, para entidade com fins não lucrativos; 
Resgate, recuperação, arquivamento e preservação da documentação da extinta 
RFFSA e das estradas de ferro por ela absorvidas, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro; 
Estímulo e apoio à implantação e operação de novos trens turísticos e culturais no 
Estado do Rio de Janeiro; 
Apoio a projetos de cadastramento, reforma e requalificação de estações desativadas 
ou com espaços disponíveis, para a implantação de espaços culturais e de promoção 
da cidadania, através de convênios com as Prefeituras Municipais, instituições 
educacionais, entidades preservacionistas e outras organizações com fins não 
econômicos, reservando-se sempre, em tais projetos, espaços específicos para a 
preservação da memória ferroviária. (JORNAL AENFER, ano XII, n. 124, jul./ago., 
2008, p. 4). 

 

Em 25 de abril de 2008 foi fundada na cidade de Sertãozinho, no estado de São 

Paulo, a Associação Mogiana de Preservação Ferroviária (AMPF ).173 A associação tem como 

foco a preservação da memória da E. F. Mogiana e atua no reestabelecimento do ramal entre 

os municípios paulistas de Sertãozinho e Pontal, para funcionamento do trem turístico 

chamado de “Trem da Cana”,174 sustentado pelo convênio com a Ferrovia Centro-Atlântica 

S.A, com a Associação de Preservação da Memória Ferroviária (APMF) e com as prefeituras 

das municipalidades envolvidas. O projeto conta com o apoio do vereador e idealizador Lúcio 

Martins de Freitas. A prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro/SP buscou o apoio dessa 

entidade no desenvolvimento de um trem turístico.175 Os municípios paulistas de Aguaí, São 

João da Boa Vista e Águas da Prata reuniram-se e começaram a planejar, em 2013, a 

implantação de um trem turístico, projeto para o qual solicitaram a orientação técnica da 

Associação Mogiana, que também responderá pela operação ferroviária do trecho.176 

Ainda em 2008, foi fundada na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, a 

Associação Memória Ferroviária (Amafer), dirigida por Regina Coeli Carvalho Perez, que 

                                                 
173 Disponível 

em:<http://www.yasni.info/ext.php?url=https%3A%2F%2Fblogdorodrigoflores.wordpress.com%2Fpage%2F
2%2F&name=Sergio+Feij%C3%A3o+Filho&showads=1&lc=pt-pt&lg=pt&rg=br&rip=br>. Acesso em: 10 
de outubro de 2013. 

174 Disponível em:<http://rcabredo.blogspot.com.br/2012/08/foi-uma-grande-satisfacao-poder-ver-o.html>. 
Acesso em: 10 de outubro de 2013. 

175 Disponível em:<http://www.portalcomunitario.com.br/ampf.htm>. Acesso em: 10 de outubro de 2013. 
176 Disponível em:<http://falagente.com/sao-joao-prata-e-aguai-se-unem-para-reativar-o-trem-turistico/>. 

Acesso em: 10 de outubro de 2013. 
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produziu em 2006 o livro Inventário das locomotivas a vapor no Brasil: memória ferroviária, 

financiado pela empresa Notícia & Cia. e pela Revista Ferroviária. Esse grupo tem se 

dedicado à recuperação da Locomotiva Zezé Leone com o objetivo de implantar um trecho 

turístico. O projeto tem relação com o executado pelo Movimento Nacional Amigos do 

Trem.177  

A Associação Recreense de Preservação da Memória Ferroviária (ARPMF ) foi 

fundada em abril de 2009, no município de Recreio, no estado de Minas Gerais. A entidade 

tem sob sua administração o Museu Ferroviário de Recreio, criado em 2007.178 

Em 19 de junho de 2009, nasceu a Associação de Preservação Ferroviária Brotoense 

(APFB), em Brotas, no estado de São Paulo. Tem caráter histórico, cultural e educativo e a 

missão de “[...] promover o resgate e a conservação do patrimônio histórico ferroviário 

brasileiro, disponibilizando os bens à visitação pública, desde que a conservação do bem não 

seja colocada em risco”.179 Está centrada na implantação de um museu, no incentivo ao 

turismo e na recuperação da memória da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. 

Em 2009, também foi fundado o Instituto Nacional de Preservação e Restauração 

Ferroviária (Inprefer ), na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse grupo opera 

um trecho turístico entre as localidades de Estrela e Guaporé, com ajuda de materiais rodantes 

concedidos pelo município de Guaporé. O instituto valoriza o fato de possuir em seu trajeto o 

“[...] mais alto viaduto ferroviário do mundo [...]”.180 O grupo informa que pretende utilizar o 

passeio turístico “não somente como um resgate da história, mas como uma possibilidade de 

fato para o desenvolvimento da região. Assim mostraremos o transporte coletivo de pessoas e 

de cargas e suas vantagens para a economia e para o meio ambiente”.181  

Localizei ainda duas entidades, mas sem referência às datas de criação e ao 

desenvolvimento dos seus trabalhos, o Grupo de Amigos da Great Western of Brazil Railway 

(GAGWBR )182 e a Associação de Preservação Ferroviária de Atibaia (APFA).183 A primeira 

                                                 
177 Disponível em:<http://www.vanufsj.jor.br/?p=375>. Acesso em: 10 de outubro de 2013. 
178 Disponível 

em:<http://www.pontodeinformacao.org.br/index_cidade.php?id_cid=10&acao=conteudo&menu=cc&id_con
t=233>. Acesso em: 10 de outubro de 2014. 

179 Disponível em:<http://www.apfb.com.br/>. Acesso em: 15 de setembro de 2013. 
180 Disponível em:<http://inprefer.org.br/inicial.html>. Acesso em: 15 de setembro de 2013. 
181 Disponível em:<http://inprefer.org.br/inicial.html>. Acesso em: 15 de setembro de 2013. 
182 Dados localizados na página da Memória do Trem. Disponível em:<www.trem.org.br>. Acesso em: 15 

de setembro de 2013. 
183 Citação sobre a associação localizada no livro de João Bosco Setti, Ferrovias no Brasil: um século e 

meio de evolução, publicado em 2008, pela Memória do Trem. Informação constante também na página 
eletrônica da cidade de Atibaia. Disponível em:<http://www.atibaia.com.br/turismo/index.asp>. Dados 
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está localizada em Recife e objetiva preservar a história da ferrovia em Pernambuco e resgatar 

a memória da GWBR. A segunda fica na cidade de Atibaia, em São Paulo, onde opera uma 

linha turística com locomotivas a vapor e administra o museu ferroviário local. Em 1991 foi 

declarada como instituição de utilidade pública pelo presidente da República.184 

Verifica-se que algumas associações acrescentaram a memória ferroviária nas suas 

denominações e, também, nas justificativas de fundação. O painel de organizações civis que 

em alguma escala trabalham em prol da preservação dos bens ferroviários possivelmente não 

se esgota com este quadro. É provável que outras associações existam atuando localmente. O 

inventário das entidades, sem pretender ser exaustivo, buscou apresentar o universo e 

possibilidades de acionamento do passado ferroviário na sociedade brasileira a partir dos anos 

de 1970. Observa-se novamente que a operação de trens turísticos e os museus tornaram-se os 

carros-chefes dos grupos. De forma sintética, é possível dizer que os grupos reúnem 

macroatividades como a restauração de materiais/equipamentos (locomotiva, carros, trilhos, 

estações); a operação de pequenos ramais voltados para o uso turístico, nos quais utilizam as 

peças recuperadas; a gestão de museus ou centros de memórias, nos quais restauram 

documentos e compõem bancos de depoimentos orais; e a realização de eventos culturais – 

encontros, seminários e palestras, por exemplo. Além da promoção de atos comemorativos185 

com forma de reavivar o passado. De certa maneira, os grupos ocuparam a lacuna deixada 

pelos programas estatais e assumiram, o papel de guardiões.  A bibliografia do artigo de 

Romero não apresenta outras fontes que tenham estudado as comemorações ferroviárias. 

Assim, estariam as associações cumprindo a função de alavancar as comemorações no campo, 

produzindo o valor da lembrança. 

                                                                                                                                                         
acrescidos pelo Blog Mundo Fotográfico. Disponível 
em:<http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=10231>. Acesso em: 15 de setembro de 2013. 

184 Decreto 91, de 4 de novembro de 1991. Disponível 
em:<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/125297/decreto-91>. Acesso em: 10 de setembro de 
2013. 

185 Há poucas referências acadêmicas sobre as comemorações públicas ferroviárias, o que se apresenta 
como um hiato no contexto brasileiro. Eduardo Romero de Oliveira (2013) ensaiou uma reflexão a respeito 
ao estudar o centenário da ferrovia brasileira, ocorrido em 1954, resultando em artigo publicado no periódico 
Espaço e Geografia. O artigo se detém na análise de um evento específico e apresenta informações sobre o 
modelo comemorativo vigente, o qual incluiu o tombamento do primeiro trecho ferroviário nacional. A 
análise do autor identifica a interferência e colaboração de diversos atores, como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e o Conselho Nacional de Geografia, que lançou publicação alusiva à data (I 
Centenário das ferrovias brasileiras. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 1954). A bibliografia do artigo de Romero não apresenta outras fontes que tenham estudado as 
comemorações ferroviárias. 
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O enquadramento como organizações formalmente constituídas, seja como ONGs ou 

OSCIPs, permitiu aos grupos a obtenção de financiamentos públicos. Também percebe-se a 

construção de uma rede colaborativa e de interação entre algumas entidades, normalmente 

tendo a ABPF como núcleo. Porém, em um ambiente tão diverso e de múltiplos interesses, é 

possível interpretar a colaboração da ABPF como uma estratégia e esforço para não perder 

sua representatividade, expandindo sua influência como maior conhecedora do vasto espólio 

histórico deixado pelas ferrovias. O trabalho nos grupos permite que alguns atores assumam 

papel de destaque, como os exemplos referenciados na elaboração dos projetos fluminenses.  

Os grupos possuem uma composição muito diversificada, incluindo ferroviários e 

não ferroviários, estes citados por vezes como maioria. Estão envolvidos profissionais de 

múltiplas formações: engenheiros, historiadores, museólogos, turismólogos, promotores 

culturais, etc. Todos envolvidos no ofício da preservação e promoção do trem como elemento 

histórico, contribuindo na afirmação da cultura da memória ferroviária (MATOS, 2010). 

Autores como Huyssen (2000), Hartog (2013) e Meneses (1992), entre outros, ajudam a 

entender o movimento que ocorreu no universo das ferrovias e inseri-lo em um contexto mais 

amplo, de culto do passado. Os grupos assumem um papel original e eminente ao reforçarem 

a consciência social sobre o passado das ferrovias e alargarem a presença do trem nas 

políticas de preservação em readequação. O caráter político e dinâmico assumido pelas 

associações, a apropriação de um passado em abandono e desuso, para forjar uma memória 

ferroviária idealizada, e a concorrência com as ações promovidas pelo Estado, reforçam a 

interpretação dos grupos como agentes sociais que contribuíram na promoção – que se 

confunde com a própria construção - de uma memória ferroviária. 

A motivação para a formação das associações é algo de complexa definição. À 

primeira vista, poderia parecer um movimento sentimental relacionado diretamente à 

experiência do trabalho. Ou seja, olhar para o passado e enxergá-lo como um conjunto de 

objetos em ruínas remeteria de forma direta ao desaparecimento do mundo que esses homens 

ajudaram a construir, quadro que poderia ser diretamente associado à desvalorização social e 

política da categoria dos trabalhadores ferroviários. De fato, esse sentido aparentemente está 

presente entre alguns colaboradores. Mas a composição das entidades é mista, embora isso 

não afaste o sentido da nostalgia, apenas não permite a interpretação circunscrita a essa ideia. 

A leitura de José Reginaldo Gonçalves (2002) e Meneses (1992) permite interpretação 

distinta. Os preservacionistas ferroviários estabeleceram a memória ferroviária como uma 
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meta e a materializaram em um conjunto de objetos, forjando políticas que justificam a 

existência dos próprios grupos. Assim, recorrer ao discurso da perda, do abandono, do 

desaparecimento, da dilapidação tornou-se justificativa primordial do fazer preservador. A 

instrumentalização da memória e a sua materialização nas locomotivas a vapor, por exemplo, 

permitiram o sustento das APFs, interpretadas aqui como um “micronegócio” assentado na 

comercialização do passado ferroviário. Da mesma maneira, entes das instâncias municipais, 

estaduais e federais se envolvem nos projetos das associações como apoio ao 

desenvolvimento local, acionando o legado simbólico da ferrovia no desenvolvimento 

turístico. 

Há ainda muito a ser desvendado sobre o papel das associações ferroviárias. O 

recorte apresentado atende a esta pesquisa na medida em que auxilia a leitura sobre a 

emergência e ressignificação do passado ferroviário mobilizado pelos grupos sociais. Os 

próximos capítulos complementarão a moldura formada em torno da memória ferroviária, 

apontando a contribuição das agências públicas na patrimonizalização e regulação como 

política pública federal. 
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3 A CONTRIBUIÇÃO DA RFFSA NA EDIFICAÇÃO DO PASSADO FERROVIÁRIO  

 

O primeiro capítulo serviu para apresentar a história ferroviária no país, permitindo 

enxergar a imensidão de materiais herdados pela ferrovia. O segundo apresentou o nascimento 

da concepção de passado ferroviário, depois memória ferroviária, e introduziu um grupo de 

atores que colaborou nesse processo. Este capítulo dá continuidade à leitura dos eventos que 

contribuíram para a valorização da memória ferroviária. A partir deste ponto, discuto os 

agentes que representam a atuação do Estado nesse processo, a Rede Ferroviária Federal S. A. 

e o Iphan, este no próximo capítulo. 

Este capítulo se detém sobre a análise do programa preservacionista criado pelo 

Ministério dos Transportes (MT) no ano de 1980. O Programa de Preservação do Patrimônio 

Histórico (Preserve) encontrou na Rede Ferroviária os melhores resultados. Em 1985 a Rede 

incorporou o Preserve na estrutura da empresa e o traduziu em um programa interno chamado 

de Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário (Preserfe). Os programas 

preservacionistas são interpretados neste trabalho como ponto chave na atuação da Rede 

Ferroviária no que se refere ao legado do trem, visto que a partir de então a empresa assume 

uma postura diferenciada no campo da preservação, pois implanta uma rotina sistemática e 

colabora na elaboração de diretrizes e orientações no cuidado com o passado. 

Os programas Preserve/fe possuem escassa atenção analítica e acadêmica. Com 

exceção ao artigo de autoria do historiador Welber Santos, de 2012, não localizei outros 

debates a respeito. Welber Santos, no artigo, não trata especificamente dos programas, os 

mesmos servem como base para a análise sobre o processo de tombamento do Complexo 

Ferroviário de São João del-Rei. Porém, no seu Blog “Trilhos do Oeste”, o historiador realiza 

análise mais densa a esse respeito, inclusive reproduzindo fac-símiles de catálogos e relatórios 

produzidos pelos programas. O autor corrobora a explicação sobre a dificuldade no 

entendimento dos programas pela ausência de informações a respeito. Sendo assim, este 

trabalho sofre, em alguma medida, a carência de diálogos teóricos sobre as iniciativas, por 

outro lado, adquire o caráter de originalidade na medida em que coloca essas ações em pauta. 

Por conta disso, optei por realizar uma apresentação detalhada do programa no que se refere à 

Rede Ferroviária, na expectativa de situar a contribuição da empresa, mas também de clarear 

sobre o formato, o resultado e os desdobramentos no universo ferroviário, contribuindo, dessa 

forma, à compreensão sobre o lugar da Rede na formação dos sentidos da ferrovia fomentado 
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no período estudado. 

Recorri ao estudo dos documentos produzidos tanto pela Secretaria Executiva, do 

MT, quanto àqueles elaborados pela Rede, que em alguma medida espelham a composição 

material dos espaços criados em função do Preserve, a narrativa museológica e histórica 

aplicada nos ambientes e, também, refletem as concepções e conceitos que sustentam o 

trabalho do Preserve/fe postos a disseminar a história dos transportes. 

São documentos impressos e encadernados em formato de brochura e com funções 

distintas. Um dos conjuntos documentais consultados tinha a função de descrever os órgãos 

envolvidos, as realizações e projetos futuros. Estes eram produzidos de forma sazonal, sem 

períodos e regularidade pré-definidos. Neste trabalho serão chamados de relatórios de 

atividades para facilitar a citação. O outro conjunto documental analisado servia para 

apresentar os Centros e Núcleos implantados, por meio da descrição das respectivas estruturas 

e acervos, reproduzindo imagens de materiais e estruturas dos espaços. Aqui serão 

apresentados como catálogos. O terceiro conjunto documental servia para orientar o 

desenvolvimento de trabalhos que tivessem o objetivo de conservar, restaurar e manter 

edificações ferroviárias antigas, denominados pelos programas de manuais. Além desses, 

consultei documentos administrativos e normativos avulsos e impressos, que regulavam, 

normatizavam ou consolidavam os programas. Por último, também examinei o conjunto 

documental que tinha o objetivo direto de informar e noticiar os avanços e realizações, o 

informativo chamado Passado e Presente, foi editado pela RFFSA, no período de 1987 a 

1989. 

O acervo documental foi disponibilizado pelo engenheiro e ex-ferroviário, Rubem 

Ladeira, que coordenou o Preserfe e integra a Aenfer e o Grupo Fluminense de Preservação 

Ferroviária. Isto ocorreu pela dificuldade em acessar e localizar referências a respeito dos 

programas junto à RFFSA. A “preservação autônoma” é uma questão reconhecida entre os ex-

ferroviários e preservacionistas. Tanto o Preserfe, como será descrito, quanto as associações 

se beneficiaram e se beneficiam desse fato. O contato com Rubem Ladeira decorre da 

atividade de pesquisa e também pela minha integração ao Movimento de Preservação 

Ferroviária. 

Consultei a RFFSA, em 2012 e 2014 e não deu resultados. Na primeira vez, o acervo 

documental ainda estava sob tratamento e encaminhamento aos novos responsáveis: Iphan, 

Dnit e SPU. Na segunda, fui recomendada a procurar o Museu do Trem, no Engenho de 
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Dentro, pois, segundo informado, os documentos do Preserve/fe haviam sido transferidos para 

esse local. Além disso, indicaram-me a procura por Rubem Ladeira, visto que o mesmo havia 

sido coordenador do Preserfe.186  Visitei o Museu, mas os documentos eram de outra tipologia 

e temporalidade. Também consultei o acervo da Biblioteca Nacional, porém existiam apenas 

os relatórios.  

O capítulo foi segmentado em três partes. Na primeira, apresento resumidamente o 

Preserve de modo a situar o projeto estatal e apresentar os principais envolvidos e modelo. Na 

segunda, analiso mais detalhadamente o desempenho do programa na Rede Ferroviária e, por 

último, faço um resumo dos centros e núcleos históricos implantados sob a coordenação da 

Rede de modo a exemplificar a estrutura que contribuiu para o assentamento de uma memória 

ferroviárias, forjada pela equipe de profissionais do Preserve/fe. 

 

3.1 O projeto preservacionista do Ministério dos Transportes: Preserve 

 

Em 1980 o Estado brasileiro inaugurou o Programa de Preservação do Patrimônio 

Histórico (Preserve) direcionado para o setor dos transportes e sob a responsabilidade do 

Ministério dos Transportes (MT). O objetivo do Programa era 

 

[...] a preservação do acervo histórico da evolução tecnológica dos meios de 
transportes no Brasil, especialmente as atividades de localização e identificação de 
documentos e peças de valor histórico e artístico e as de promoção da recuperação e 
restauração de material e construções para a memória do Setor. (MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, Portaria nº 126, 1983, inciso I) 

 

O Preserve era operado por uma Secretaria Geral, subordinada ao MT, e foi 

coordenado ininterruptamente (de 1980 a 1989) pela museóloga Maria Elisa Carrazzoni,187 

que, entre 4 de novembro de 1970 e 16 de dezembro de 1976, dirigiu o Museu Nacional de 

Belas Artes. O programa era composto por todos os segmentos dos transportes que 

                                                 
186 Mensagem eletrônica recebida em: 3 de março de 2015. 
187 Localizei artigos que abordam a atuação da coordenadora no campo da museologia no Brasil. Porém, os 

textos, ao apresentarem Maria Elisa Carrazzoni, não mencionavam sua participação no Preserve. O artigo de 
Ivan Coelho de Sá, “Pesquisa recuperação e preservação da memória da Museologia no Brasil”, apresentado 
no XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), de 2012, cita o trabalho de 
mapeamento de museus existentes no país que resultou na publicação do livro Guia dos bens tombados, em 
1980. Disponível em:< http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xiiienancib/paper/viewFile/3922/3045>. O 
artigo de Graciele Karine Siqueira e Marcus Granato, “Relato de experiência: o tratamento e a organização 
do acervo documental do Núcleo de Memória da Museologia no Brasil, Rio de Janeiro”, publicado na Revista 
CPC, de 2008, apresenta o projeto de formação do Núcleo que inclui o acervo privado de Carrazzoni. 
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compunham o MT. O Ministério tinha a atribuição de elaborar as diretrizes, acompanhar e 

apoiar o trabalho, enquanto os órgãos vinculados desempenhavam atividades alinhadas às 

diretrizes do Programa por meio de grupos de trabalhos constituídos nos órgãos. 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Portaria nº 292, de 24 de abril de 1980)188  

O Programa foi motivado pela constância de “[...] denúncias de deterioração de 

documentos, prédios e peças que representam a história dos transportes no Brasil, com a 

agravante de parte desse material ser destinado à sucata sem nenhum estudo prévio” 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Relatório de Atividades 1980-1988, 1988, p.15). Não 

há indicação se a situação referia-se a todos os segmentos do transporte ou a setores 

específicos. Porém, pelo quadro de deterioração apresentado nas revistas estudadas no 

segundo capítulo é possível deduzir que a ferrovia contribuiu para a proposição do Preserve. 

Os organismos que integraram o Programa foram o Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (DNER), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a 

Empresa Brasileira de Transporte Urbano (EBTU), a Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transportes (GEIPOT), a Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás), Cia Docas da Bahia 

(Codeba), Cia Docas do Espírito Santo (Codesa), Administração do Porto de Recife, 

Administração do Porto de Manaus, Cia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), Cia Docas do Pará 

(CDP), Companhia Docas de Imbituba, Superintendência Nacional da Marinha Mercante 

(Sunamam),189 Companhia de Navegação do São Francisco (Franave), Companhia de 

Navegação Lloyd Brasileiro (Lloydbrasa), Marinha do Brasil, a Aeronáutica, a Empresa de 

Engenharia Ferroviária S.A. (Engefer), subsidiária da Rede, e a Rede Ferroviária Federal S.A.  

O Preserve idealizou a estruturação do Museu Nacional dos Transportes, meta que 

não foi alcançada. O resultado do programa foi substancialmente a implantação de centros e 

núcleos históricos de cunho museológico, que se dispunham a contar a história e evolução da 

tecnologia dos transportes. Em 1983 foi criada a Comissão de Coordenação das Atividades 

(CCP), que deveria ser composta por dirigentes “de mais elevado grau hierárquico das 

entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes” (BRASIL, Portaria nº 126, 1983, inciso 

III). E deveria integrar áreas administrativas, de informática e documentação. A composição 

                                                 
188 Portaria 292. Disponível :<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/3292172/pg-28-secao-2-diario-oficial-

da-uniao-dou-de-29-04-1980>. Acesso em: 1 de fevereiro de 2013. 
189 Órgão resultante da transformação da Comissão da Marinha Mercante (CMM) que passou a ser 

designado Superintendência Nacional da Marinha Mercante (Sunamam), a quem competia instituir políticas 
voltadas para a Marinha Mercante e a construção naval. Fonte: GOULARTI FILHO, Alcides. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-63512014000200445&script=sci_arttext>. Acesso em: 1 de 
outubro de 2014. 
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da Comissão revela que havia a intenção de engajar os chefes de departamentos no 

desempenho do programa. Além disso, os órgãos vinculados deveriam, além de operar as 

atividades, dispor de mão de obra e recursos financeiros aplicados exclusivamente para o 

desempenho dos objetivos do Preserve. Além das equipes formadas nos órgãos, o Preserve 

poderia contratar especialistas sob demanda, como museólogos, pesquisadores, restauradores, 

fotógrafos e programadores visuais. 

Durante dez anos de atividade efetiva, o Preserve produziu alguns relatórios nos 

quais aponta os resultados alcançados e a partir dos quais podem-se entender as idealizações e 

planejamentos para consolidação de um ciclo preservacionista emanado do Estado brasileiro. 

O Relatório de Atividades 1980-1989 informa que os espaços construídos a partir do Preserve 

serviram para preservar os materiais e ajudariam a construir uma “[...] mentalidade de respeito 

aos técnicos de alto nível ou simples operários, que desempenharam papel importante 

elaborando projetos, buscando soluções e construindo portos, pontes, estradas, ferrovias” 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Relatório de Atividades 1980-1988, 1989, p.15).  

O relatório também informa que a Rede Ferroviária foi destaque entre os demais 

órgãos envolvidos no projeto e incumbidos da preservação dos outros meios de transportes. 

Além da Rede, que será tratada à parte, o segmento ferroviário foi representado pela CBTU, 

que passou a desenvolver atividades de modo mais incisivo em 1985. O grupo responsável foi 

formado por meio da Resolução interna nº 57, de 1985. A equipe estava subordinada à 

Administração Central da empresa, que também estruturou responsáveis nas 

Superintendências Regionais, os chamados Preserve-STU (Superintendências de Trens 

Urbanos). Estes foram posteriormente consolidados em um único grupo, denominado “Grupo 

de direção do Preserve-CBTU”, vinculado à Assessoria Especial da Presidência da empresa, 

mantendo a representação das regionais. Entre os resultados da empresa, é citada a produção 

do Inventário de Edificações de Interesse Histórico da CBTU, baseado no documento 

“Normas para Execução do Inventário de Edificações de Interesse Histórico”, produzido pela 

Rede Ferroviária. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Relatório de Atividades 1980-1989, 

1989, p.39) 

Outra realização descrita foi o levantamento de bens com potencial valor histórico, 

do qual resultou o documento "Listagem de bem pré-selecionado para análise e posterior 

preservação”, assim como o “Projeto Depoimento”, que consistia na coleta de relatos orais de 

personagens que colaboraram com o transporte no país. Ademais, não há registro da formação 
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de espaços museológicos ou de outra natureza voltados para exposição de acervos históricos 

da CBTU. 

A síntese apresentada detém-se especialmente sobre a estrutura do programa no que 

se refere ao segmento ferroviário. Além disso, a introdução apresenta as origens do programa 

e objetivos, posto que, a partir de 1985, ele foi capitaneado pela Rede Ferroviária, que, 

segundo as narrativas exibidas nos documentos do Preserve, representou a instituição que 

melhor se adequou aos objetivos do MT. O Preserve originou medidas significativas para a 

preservação de elementos históricos e culturais do setor do transporte. Observa-se que outros 

órgãos também se empenharam na implantação de medida de preservação dos seus 

referenciais históricos, porém, neste momento, interessam os resultados da Rede, visto que 

eles podem indicar o papel e contribuição da empresa na consolidação da trama de 

valorização do passado ferroviário.  

A seguir, abordo em maior detalhe o Preserve na Rede e sua transformação em 

Preserfe, buscando observar os desdobramentos e formatos assumidos no setor. 

 

3.2 O Preserve na Rede Ferroviária Federal: Preserfe 

 

A Rede Ferroviária Federal S.A., ao longo da década de 1970, como demostram as 

matérias da Revista Ferroviária e da Revista Ferrovia, desenvolveu pequenas iniciativas 

relacionadas com bens históricos. As principais ações identificadas diziam respeito à criação 

do museu ferroviário de Recife e à operação do trecho de São João del-Rei. Esta, como já 

indicado, era interpretada pelos visitantes como um museu. Além disso, algumas 

Superintendências Regionais desenvolviam exposições itinerantes como veremos a seguir. 

Fora esses tímidos exemplos, a empresa esteve envolvida em conflitos relativos a denúncias 

de abandono e descaso com os bens ferroviários antigos e também nos pedidos de 

tombamentos dirigidos ao Iphan, como veremos no próximo capítulo. A década de 1980 e o 

Preserve inauguram o que podemos considerar como uma nova fase da empresa em relação ao 

legado ferroviário. A partir desse momento, a Rede assumiu uma postura mais ativa e passou a 

coordenar vários espaços de natureza museológica, seguindo as diretrizes estipuladas pelo MT 

e motivando a produção de outros referenciais técnicos para a preservação do acervo. 

O “Documento nº 1 1980/1982”,190 produzido pela Secretaria Executiva do Preserve 

                                                 
190 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Documento n. 1 1980-1982. 1982. 
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em conjunto com a RFFSA, com foco restrito à ferrovia, apresenta os trabalhos realizados no 

âmbito da empresa. No instrumento, é descrito que a equipe da Rede foi oficializada por meio 

da Resolução Interna, nº 26, de 3 de maio de 1983. A equipe inicialmente foi vinculada à 

Diretoria de Patrimônio, sediada na Administração Geral, na cidade do Rio de Janeiro. A 

matéria publicada no Jornal AENFER, de 2008,191 explica que a partir de 1985 a Rede 

reconfigurou sua participação no programa preservacionista, instituindo estrutura com maior 

independência no corpo da empresa, o que não significou sua desvinculação do Preserve. 

Assim, criou o Setor de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário, subordinado à 

Superintendência de Patrimônio. Posteriormente, o setor foi transformado na Gerência de 

Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário, situação vigente até seu desmantelamento 

na década de 1990. A gerência era exercida pelo arquiteto Cláudio Terêncio Marques 

Bacalhau. Porém, observa-se que a reestruturação não apresentou impactos significativos nas 

ações existentes e, tampouco, na ampliação de medidas preservacionistas. 

Os trabalhos desenvolvidos sob o novo formato garantiram sumariamente a 

continuidade e formulação de instrumentos de cunho instrumental, com o propósito de 

orientar intervenções preservacionistas, como o manual chamado de “Norma para Execução 

do Inventário de Edificações de Interesse Histórico da RFFSA”, de 15 de março de 1985, 

oficializada pela Resolução Interna nº 003/85, e o “Manual de Preservação de Edificações 

Ferroviárias Antigas”, publicado em 1991. Além da produção do informativo Passado e 

Presente, que tinha a função de noticiar os avanços e conquistas do programa. Destaco a 

reforma da Rotunda de São João del-Rei como ação relevante sob o escopo do Preserfe. As 

atividades ainda eram controladas pela Secretaria Executiva do Preserfe e compunham o rol 

das ações coletivas, descritas nos documentos produzidos pelo MT. Devido ao modelo de 

subordinação, usarei, sempre que citar o programa na Rede, a partir de 1985, a expressão 

Peserve/fe. 

A equipe formada na Rede, incluindo aquelas existentes nas Superintendências 

Regionais, não fugiu ao padrão de interdisciplinaridade, existente no Preserve, e foi composta 

por multiprofissionais como engenheiros, arquitetos, bibliotecários, museólogos, 

restauradores, relações públicas e administradores – no que foi possível identificar. Resultou 

na formação de Centros de Preservação da História Ferroviária (CPHF) e de Núcleos 

Históricos. Na prática, o projeto consistia no levantamento e recuperação de acervos 

                                                 
191 Jornal AENFER, ano XII, n126, nov./dez., 2008, p.10 
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arquitetônicos, operacionais e documentais que sustentavam a estrutura dos centros e núcleos 

e formavam a reserva técnica do programa. Além de visarem o incentivo à pesquisa sobre a 

ferrovia “[...] através de convênio com as Secretarias de Cultura e Universidade” 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Catálogo Ceará, 1982, s/p). Segundo a coordenadora 

do Preserve, Maria Elisa Carrazzoni, a medida considerou “[...] a existência de material 

ferroviário antigo em quase todos os Estados, material esse pertencente às linhas ferroviárias 

locais [...]” (Ibidem, s/p). 

Os prédios e estações serviam como base para instalação dos museus, centros 

documentais e para a realização das atividades educativas e culturais. Os documentos 

alimentavam tanto as exposições quanto a produção de pesquisas sobre o desenvolvimento 

das estradas de ferro e sua relação com a história regional e com o território, sendo esta uma 

diretriz desenhada pela Secretaria Executiva do Preserve. Era importante vincular os novos 

espaços ferroviários com a população e com a cidade, produzindo sentido e significados, 

acionando o caráter simbólico da ferrovia e a contribuição dos transportes no 

desenvolvimento local de outrora. Nesse sentindo, entende-se que era de igual importância 

desenvolver atividades culturais, educativas e lúdicas voltadas para o público infantil, criando 

uma identidade com os futuros consumidores da tradição ferroviária. 

O programa preservacionista no âmbito da ferrovia também adquiriu um caráter 

formador. Eram desenvolvidas atividades de capacitação técnica na área da preservação 

ferroviária e, como já descrito, também eram editadas publicações para cumprir tal função. 

Entendo que a perspectiva era fomentar um campo específico de especialistas, criando uma 

cultura da preservação no universo ferroviário. Nesse sentido, a Rede assume concorrência 

com as atividades em curso da ABPF. 

Os espaços tinham o propósito primeiro de divulgar a história ferroviária – 

contribuindo para o objetivo do MT de disseminar a história dos transportes - construída com 

base nas técnicas e narrativas empregadas no campo da Museologia. Nesse sentido, a 

participação dos museólogos era de demasiada importância nos programas e, não por acaso, a 

Secretaria Executiva era coordenada por uma profissional renomada e gabaritada pela 

experiência adquirida na direção do Museu Nacional de Belas Artes e na produção de 

literaturas técnicas. Porém, há uma tendência significativa de valorizar os monumentos 

construídos – prédios, estações e rotundas, por exemplo. 
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Um dos maiores acervos ferroviários de valor histórico é sem dúvida o 
arquitetônico. As estações ferroviárias tornaram-se importantes referências para as 
comunidades. Em torno delas, muitas cidades se desenvolveram e outras surgiram 
com a implantação da ferrovia. São edifícios das mais variadas tendências e 
representavam na época o que havia de mais moderno em termos construtivos. A 
história do Brasil no final do século passado e no início deste século está 
diretamente ligada ao advento da ferrovia. (REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., 
1991, p.7) 

 

Uma leitura mais ampla sobre as políticas de patrimônio desenvolvidas no país 

permite compreender que a valorização do patrimônio arquitetônico tem raízes no modelo 

presevacionista implantado pelo Estado e desenvolvido pelo Iphan, que foi coordenado de 

forma preponderante pela categoria dos arquitetos, como explica a historiadora Márcia 

Romero Chuva.192 Observa-se que o Preserve, de modo geral, e em especial na sua 

representação na Rede, não tinha o predomínio dos arquitetos. Havia uma composição 

diversificada na equipe, composta de museólogos, bibliotecários, engenheiros, etc., como já 

apontado. Porém, essa situação não significou um rompimento com a predominância dos bens 

arquitetônicos. O que significa que tal concepção estava bastante assimilada no modus 

operandi do campo preservacionista da época. A esse tempo, o patrimônio ferroviário, tanto 

no que se refere ao campo do patrimônio industrial ou da arqueologia industrial quanto no que 

se relaciona com as políticas de proteção de bens e acervo, era objeto de atenção recente. 

O catálogo do CPHF-Ceará e o do Pernambuco dão pistas importantes para o 

entendimento das concepções teórico-metodológicas dos programas. Nos documentos, 

descrevem-se consultas às recomendações da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no que tange à classificação, restauração, guarda e 

exposição do patrimônio. De acordo com as citações, o documento base referia-se à Carta 

Patrimonial de Veneza, de 1964 (Icomos – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

Históricos/Unesco). A Carta é resultante do II Congresso Internacional de Arquitetos e 

Técnicos dos Monumentos Históricos e representa uma síntese da Teoria do Restauro de 

Cesare Brandi, cuja influência foi significativa sobre as políticas públicas de proteção e as 

práticas das instituições públicas. A ausência de debates sobre as especificidades dos bens 

industriais e ferroviários, na época, como as locomotivas, carros, vagões, objetos rodantes e 

complexos, permitiu que os trabalhos do Preserve/fe se alinhassem significativamente com as 

                                                 
192 O trabalho de Márcia Romero Chuva, Os Arquitetos da memória: sociogênese das práticas de 

preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940), debate a questão do papel dos arquitetos nos 
direcionamentos impetrados nas políticas de proteção dos bens nacionais. 
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práticas vigentes e dessem destaque aos sítios e edifícios, posto que as edificações são formas 

mais evidentes de “obras de arte”, adequadas aos princípios descritos na Carta e na Teoria de 

Brandi.193 

Ademais, as edificações ferroviárias adequavam-se perfeitamente à utilidade prática 

do Preserve, visto que atendiam às necessidades básicas de alocar as instalações e reservas 

técnicas, que no caso ferroviário representavam, por vezes, peças de grandes volumes. A Rede 

Ferroviária era proprietária de uma vasta lista de bens arquitetônicos perfeitamente adequada 

ao desempenho do Preserve/fe, o que facilitou, em grande medida, a participação da empresa 

no programa do MT, e, por outro lado, reforçou o privilégio delegado a tais espaços. 

No decorrer dos anos, verifica-se que o programa acompanhou a agenda de debates 

no campo da proteção e da preservação dos bens históricos e culturais, mas, como já citado, 

os programas foram gradualmente enfraquecidos e não é possível dimensionar os 

desdobramentos da entrada de novos conceitos no âmbito deles. 

 

Ao longo dos anos vem se modificando o conceito de monumento histórico, que 
deixa de ser encarado como coisa monumental, extraordinariamente rica e 
imponente e passa a ser encarado também sob o prisma social e econômico, 
porquanto se trata de um marco de cultura, em que tais fatores responderam por sua 
edificação e permanência. Passa-se então a entender um monumento como algo que 
represente caracteristicamente a cultura do povo de uma região, num determinado 
período da História. Nesse sentido, monumento pode ser tanto uma deslumbrante 
catedral, quanto uma simples e rústica casa de taipa. O valor real é a importância 
histórica e cultural e não a riqueza que ostenta em seus adornos. (REDE 
FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., 1991, p.16) 

 

Neste ponto, gostaria de destacar a importância do uso dos bens históricos para os 

programas. O texto destacado, oriundo do projeto de restauro da Rotunda de São João del-Rei, 

de 1991, indica que a proposta de ocupação dos espaços ferroviários estava alinhada à ideia 

da revitalização que significa “[...] sua utilização [dos imóveis], imprimindo-lhe novas 

funções compatíveis com suas características” (REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., 

1991, p.15). A concepção da revitalização ou do uso sustentou um conjunto de demandas 

presentes já na década de 1970, como apresenta as revistas. Além disso, permeou a 

justificativa de formação da ABPF e estará presente nas narrativas das associações. Também 

embasou significativamente o envio de pedidos de tombamentos ferroviários, como veremos, 

e sustentou a edição de planos governamentais recentes, como a edição da Lei da memória, n. 

                                                 
193 A Carta de Nizhny Tagil que se detém sobre o patrimônio industrial, englobando o ferroviário, surgiu 

apenas em 2003. 
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11.483/07, cujo propósito está assentado na perspectiva da revitalização das ferrovias. 

Teoricamente, encontram-se na leitura de Françoise Choay (2006) apontamentos indicando 

que objetos oriundos do período industrial foram reapropriados em grande medida por 

deterem características que facilitam a acomodação de estruturas diversas, de segmentos 

variados e usos diversificados. No caso ferroviário, os espaços foram requalificados para o 

deleite do passado. 

O Preserve/fe também executou projetos chamados de atividades de difusão cultural, 

reapropriando algumas ações que já eram desenvolvidas pelas Regionais da Rede. É o caso de 

três projetos que desenvolviam exposições itinerantes em comboios ferroviários, uma espécie 

de “museu sobre trilho”. O “Trem da Cultura ”, existente desde 1975, viajava anualmente 

pelo interior do Rio Grande do Sul conduzindo a história ferroviária. O projeto foi idealizado 

pela SR-6, Porto Alegre, e pelo Museu Júlio de Castilhos em convênio com a Secretaria de 

Educação e Cultura. O objetivo era “[...] aproximar a população interiorana dos documentos e 

objetos da nossa História, superando as limitações impostas pela distância” (MINISTÉRIO 

DOS TRANSPORTES, Relatório de atividade 1980-1984, 1984, p. 19). 

O “Trem do Centenário” decorreu da iniciativa da SR-5, Curitiba, e teve origem nas 

comemorações do Centenário da E. F. Curitiba-Paranaguá. O “museu sobre trilho”, sob 

iniciativa direta do Preserve, era composto de três vagões, que serviam para exposição das 

peças e documentos audiovisuais e para a elaboração de atividades administrativas, 

acomodando a equipe técnica. Esse projeto foi realizado uma única vez, com duração 

aproximada de seis meses, entre 17 de setembro de 1984 e 2 de fevereiro de 1985. O comboio 

saiu da Estação Rodoferroviária de Curitiba para onde retornou ao fim do percurso. O “Trem 

da Integração” forma a terceira ação desse cunho e foi desenvolvido no período em que a 

Rede já havia constituído o Preserfe. A exposição itinerante decorreu das comemorações do 

80º aniversário da E. F. Noroeste do Brasil e foi projetada pela SR de Produção de Bauru/SP. 

O trajeto percorreu as cidades mato-grossenses de Corumbá - de onde saiu em 17 de setembro 

de 1986 -, Campo Grande e Três Lagoas, chegando a Bauru, no estado de São Paulo, no dia 

27 do mesmo mês. Na exposição, foram incluídos objetos indígenas de tribos da região 

percorrida. O “Trem da Integração” circulou novamente em setembro de 1987, comemorando 

os 30 anos da RFFSA (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Relatório 1980-1988, 1989; 

PASSADO E PRESENTE, nº 1 dez., 1987). 

Pode-se entender que a jornada ferroviária, por funcionar sobre trilhos, servia ao 
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duplo propósito da exibição museológica tradicional e também ao exibicionismo do 

funcionamento do maquinário ferroviário, visto que o trem tornava-se, ele mesmo, objeto de 

apreciação pelos visitantes. Outro fator interessante a ser destacado nos projetos itinerantes é 

o vínculo com a comemoração de datas importantes no campo ferroviário. De certo modo, as 

atividades atendiam à estratégia de reforçar e consolidar uma memória da ferrovia no país, 

veiculada pelos projetos preservacionistas. 

Outro fator de difusão estava presente na participação dos profissionais do 

Preserve/fe em congressos e seminários de abrangência internacional, como o X Congresso 

Nacional de Museus, realizado em 1987, nos quais propagavam as iniciativas do MT e da 

Rede Ferroviária. O evento citado homenageava os 50 anos do Iphan e o convite formal à 

Rede aponta a importância e destaque adquiridos na área da preservação no país, 

corroborando na leitura de que a Rede, a partir do Preserve, assumiu postura diferenciada. A 

propaganda sobre as atividades dos programas contava também com a edição de materiais 

como catálogos, folhetos e pelo informativo Passado e Presente, editado ente 1987 e 1989, 

sob a responsabilidade do Preserfe. Os documentos eram distribuídos para várias instâncias 

públicas, como o Ministério da Educação, o Iphan, secretarias estaduais e municipais de 

cultura, entidades públicas de turismo e conselhos de cultura. Também eram encaminhados 

para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e para clientes da RFFSA. 

Outra ação interessante do programa foi o estabelecimento de parceria com a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos194 para a emissão de selos ferroviários. Entende-

se que a medida visava à divulgação do projeto preservacionista, mas, principalmente, atendia 

à solidificação de uma memória arquitetada pelo aparato estatal, por meio do projeto 

preservacionista. Desse arranjo, resultou a série de seis selos e carimbos temáticos. Três selos 

foram emitidos em 1983 e reproduziam respectivamente a locomotiva Baldwin nº 1, da E. F. 

Oeste de Minas, a Hohenzollern nº 980, da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, e a 

Fowler nº 1, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Outros três foram expedidos em 

1984, nos quais figuravam a Estação de Japeri, oriunda da E. F. Central do Brasil, a Estação 

da Luz, vinculada à E. F. Santos Jundiaí e, por fim, a Estação de São João del-Rei, procedente 

da E. F. Oeste de Minas. Percebe-se que alguns dos remanescentes estampados nos selos de 

1980 estiveram envolvidos em demandas apresentadas no período anterior, conforme dados 

coletados nas revistas abordadas no segundo capítulo. Os casos da Estação da Luz e de São 

                                                 
194 A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é o órgão oficial na emissão de selos no país. 
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João del-Rei evidenciam o esforço da Rede em demarcar posição na esfera preservacionista. 

Na mesma lógica, a Rede toma para si a competência de eleger datas e fatos entre o manancial 

de referências o passado, construindo uma memória a partir da hierarquia de objetos, eventos 

e personagens do passado. O recurso à emissão de selos é uma evidência que se aglutina aos 

espaços museológicos que reproduzem em maior escala essa perspectiva. 

Há várias indicações sobre o sucesso alcançado pelo Preserve em decorrência do 

desempenho da Rede Ferroviária. O fato teria colocado a Rede em evidência no rol das 

entidades que aderiram ao Programa, como apresenta a fala da secretária executiva do 

Preserve, Maria Elisa Carrazzoni. 

 

Se a Rede Ferroviária Federal S.A., pelo imenso legado que herdou ao encampar as 
ferrovias brasileiras para modernizá-las do ponto de vista técnico e administrativo, 
foi a pioneira no trabalhado de preservação, que é a diretriz maior do Preserve, as 
outras empresas que fazem parte do Ministério dos Transportes seguem os seus 
passos com interesse e eficiência como é o caso da Sunaman e das Docas da Bahia, 
Pernambuco, Manaus e Belém, essas últimas controladas pela Portobrás. 
(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 1985, p.8)  

 

O texto/depoimento escrito por José Emílio de Castro H. Buzelin, em 2010, e 

disposto no Blog de sua autoria, “Almanaque da RFFSA”, explica a eficiência do programa na 

Rede.195 Segundo ele, o sucesso decorreu do fato de os bens ferroviários, entre prédios, 

materiais rodantes e peças, encontrarem-se, à época, em bom estado de conservação, o que 

teria facilitado a constituição de importante reserva técnica para subsidiar o Preserve. 

 

De todos os segmentos, aquele que abraçou com maior proficiência foi efetivamente 
o ferroviário, considerando a natureza do projeto e seus objetivos. Por vários 
motivos. Grande parte do material de interesse para preservação ainda estava 
‘disponível’, ou seja, as perdas, embora já existentes, ainda não eram as mais 
expressivas. Mas tampouco tal condição facilitou o trabalho que seria realizado, 
exigindo grande esforço e competência, dadas as características da RFFSA, este 
material estava mais ‘à mão’, porque alguns dos quais faziam parte de seus ativos 
operacionais em muitos dos casos, como, por exemplo, o magnífico complexo de 
São João del-Rei, em Minas Gerais, cuja sobrevida da emblemática ‘bitolinha’ teve a 
atenção despertada em todo o mundo por ser uma das últimas a operar com 
locomotivas a vapor Baldwin em bitola de 0,76m. A tração a vapor na Regional 
Teresa-Cristina ou carros, vagões e locomotivas ainda em operação em demais 
regionais, só para citar alguns pontos, garantiam a ‘reserva técnica’ do programa. 
Dentre outros.196 

 
                                                 
195 O Blog apresenta um conjunto de informações a respeito da Rede, incluindo dados sobre o 

Preserve/Preserfe. 
196 Depoimento descrito no Blog Almanaque da RFFSA. Disponível 

em:<http://almanaquedarffsa.blogspot.com.br/>. Acesso em: 3 de fevereiro de 2013. 
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Os documentos do Preserve corroboram a informação sobre a facilidade em 

constituir reserva técnica e sobre o estado de conservação do legado ferroviário. José Emílio 

de Castro H. Buzelin informa ainda que houve uma expressiva campanha, promovida pela 

RFFSA, para localização e recolhimento de materiais e documentos. As peças, consideradas 

por alguns como de valor sentimental, como uniformes, carteiras de trabalho, ferramentas, por 

exemplo, foram recolhidas pela colaboração das famílias de ex-ferroviários, ferroviários 

ativos e aposentados. Buzelin também explica que diversos materiais foram descartados nos 

processos de modernização de equipamentos – sinos, relógios, telégrafos, marcadores -, 

alguns dos quais recuperados durante a campanha. Esse fato é evidenciado nos documentos e 

também no informativo Passado e Presente, que, ao divulgar os atos de doação, assinava a 

notícia convocando os demais ferroviários a colaborar com a campanha de arrecadação de 

documentos e materiais. 

Para o desenvolvimento dos projetos do Preserve/fe, o MT e a Rede estabeleceram 

parcerias e convênio com os organismos públicos e com a iniciativa privada. A título de 

exemplo, é possível indicar a criação do Museu Delmiro Gouveia, inaugurado em 27 de 

fevereiro de 1989, na cidade de mesmo nome, no Estado do Alagoas.197 Para sua instalação, a 

Rede firmou um termo de cooperação técnica com a Fundação Pró-Memória (Iphan) e a 

Fundação Ormeo Junqueira Botelho, esta originária de Cataguases, do estado de Minas 

Gerais. A Rede foi responsável pelo projeto de restauração, de urbanização e pela doação de 

peças para compor o acervo técnico do museu. (PASSADO E PRESENTE, nº 0, set./out./nov., 

1987; ano II, nº 6, 1989).  

Outro exemplo desse modelo é apresentado no CPHF-Rio, ocorrido em 1988, que 

realizou um trabalho em colaboração com a Fundação Casa de Rui Barbosa. O convênio 

visava à identificação, seleção e preservação de documentos como projetos e desenhos. Nesse 

mesmo ano, a Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) foi acionada pelo Núcleo de Juiz de 

Fora, para a gestão da galeria “A Baroneza” (PASSADO E PRESENTE, nº 2, jan./fev./mar.; 

1988). Além disso, o Preserve foi consultado por prefeituras e entidades que solicitavam 

apoio técnico para o desenvolvimento de projetos no campo preservacionista ferroviário. Foi 

o caso do município paulista de Mogi das Cruzes, que solicitou orientação para o 

                                                 
197 Delmiro Augusto da Cruz Gouveia foi um importante comerciante e empresário local. Nasceu em Ipu, 

no Ceará, mas se radicou em Pedra, no Estado do Alagoas. Também se notabilizou na urbanização da cidade 
pela construção de parques de diversões e áreas de lazer e da implantação de sistemas elétricos e 
abastecimento de água. (RFFSA PASSADO E PRESENTE, nº 2, jan./fev./mar.; 1988) 
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desenvolvimento do Centro Turístico-Cultural instalado na estação de Sabaúna, conforme 

consta no mesmo informativo. Verifica-se que o padrão e o papel assumidos pela Rede são 

similares àqueles que conduzem as associações preservacionistas, como apresentado. Nesse 

sentido, entende-se que a Rede, em constância com a ABPF, desenhou um modelo de trabalho 

preservador. Após a decadência do Preserve/fe, o espaço foi objetivamente ocupado pelas 

associações. É possível antecipadamente deduzir que a obrigação assumida pela Rede foi 

transferida ao Iphan, como veremos no capítulo quatro. 

Há, entre os projetos desenvolvidos pelo Preserve/fe, aqueles que ganharam 

destaque. Entendo o caso de São João del-Rei como um deles. O percurso existente no local 

foi valorizado dentro do escopo do Preserve e remodelado de modo a adequar-se às diretrizes 

e formato do MT. Além disso, a Rotunda integrante do complexo ferroviário local ganhou um 

projeto específico realizado pelo arquiteto Sérgio Santos Morais, integrante do Preserfe entre 

abril de 1983 e julho de 1984.198 O projeto embasou a edição da publicação Reconstrução da 

Rotunda de São João del-Rei, em 1987. A publicação foi lançada em comemoração aos 30 

anos da Rede e apresenta a Rotunda como um 

 

[...] Museu Arquitetônico de caráter especializado, onde se encontra um complexo 
de oficinas e máquinas em pleno funcionamento, reproduzindo as atividades 
ferroviárias do final do século passado. Lá o visitante pode observar o trabalho dos 
ferroviários junto às antigas máquinas, que são importantes componentes para a 
manutenção do trecho da ferrovia ainda em funcionamento. (REDE FERROVIÁRIA 
FEDERAL S.A., 1987, p.1) 

 

A descrição de Morais serve à aproximação dos debates realizados por José 

Reginaldo Gonçalves (2005), no artigo intitulado “Ressonância, materialidade e 

subjetividades: as culturas como patrimônios”, no qual discute os sentidos do patrimônio 

junto à sociedade. Para o autor, “os objetos que compõem um patrimônio precisam encontrar 

'ressonância' junto a seu público” (2005, p.19) para que possam fazer sentido. A possibilidade 

de visualizar a engrenagem das peças ferroviárias, a apreciação de uma tecnologia operada 

desde o século XIX e o passeio em uma locomotiva “antiga” garantem a ressonância da 

memória ferroviária. As características monumentais e funcionais do sistema ferroviário 

                                                 
198 Rotunda é um tipo de oficina destinada à manutenção de peças como locomotivas, carros e vagões. É 

chamada também de depósito de locomotivas. No Brasil, foram construídas 24 rotundas, das quais dez ainda 
funcionavam, à época, dez foram destruídas e quatro desativadas. (REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., 
1987). O pesquisador José Geraldo Esquerdo Furtado (2009) tem discutido o processo de degradação das 
rotundas brasileiras, tomando como estudo de caso a oficina ferroviária de Porto Novo, em Além Paraíba/RJ. 
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promovem no visitante um impacto de outra natureza daqueles que utilizam recursos mais 

estáticos, mesmo os vinculados à ferrovia, suscitando uma identificação do sujeito com o 

objeto apreciado, na medida em que aciona a memória individual e coletiva partilhada nos 

espaços da família e do trabalho ou mesmo aquela vivenciada a partir de situações de  difícil 

discernimento, o que Michael Pollak (1992) denomina adquiridas “por tabela”.  

O informativo Passado e Presente também servia à atualização da agenda 

preservacionista sobre os debates públicos e políticos no campo da cultura, da preservação e, 

claro, das medidas adotadas na Rede. O editorial do primeiro exemplar indica que o 

instrumento é “[...] um passo importante para a divulgação da política de preservação da 

memória ferroviária desenvolvida pela RFFSA [...]” (PASSADO E PRESENTE, nº 0, 

set./out./nov., 1987). Observa-se que o termo “memória ferroviária”, como descrito no 

segundo capítulo, já se apresentava de modo corriqueiro nas justificavas e atitudes protetoras 

e preservacionistas da Rede. Outra categoria à qual o programa recorria era a de patrimônio 

cultural, que, segundo Antônio José Pedral Sampaio: 

 

[...] compreende vários seguimentos de uma cultura: 'A língua falada, a música 
produzida, os usos e costumes, os bens materiais e naturais, as técnicas, os 
acontecimentos, o 'Saber Fazer' objetos, artefatos ou as construções que são criadas, 
desenvolvidas e herdadas por um novo povo, nação ou comunidade'. Enfim, todo o 
universo cultural de um grupo social. (PASSADO E PRESENTE, nº 1, dez., 1987, 
p.2) 

 

Antônio Sampaio diz ainda que “[...] hoje, quando temos como objetivo o 

tombamento de um bem patrimonial, pensa-se em vinculá-lo ao contexto histórico e cultural a 

que pertence” (Ibidem, p.2). Para o narrador, a cultura ferroviária está presente no 

 

[...] surgimento da área suburbana e da Baixada Fluminense no Grande Rio; os 
diversos clubes de futebol com a denominação “FERROVIÁRIA”, as escolas de 
formação profissional, pioneiras na preparação de mão de obra especializada; em 
muitos locais, as “FAMÍLIAS DE FERROVIÁRIOS” que tradicionalmente 
trabalhavam e trabalham nas Ferrovias Brasileiras, com conhecimentos sendo 
transmitidos de pais para filhos há várias gerações. (PASSADO E PRESENTE, nº 1, 
dez., 1987) 

 

Percebe-se pela retórica de Antônio Sampaio uma compreensão ampla dos sentidos 

atribuídos e inerentes aos bens ferroviárias, sobretudo na sua inclusão como elemento detentor 

de valores culturais, mas observa-se também que, nas práticas preservacionistas e no texto 

citado, há uma vinculação direta com os objetos materiais, não por acaso decorrente dos 
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modelos existentes no que se refere à preservação de legados históricos e artísticos, vigentes 

até a década de 2000, época em que os bens culturais ou imateriais assumem importância no 

meio protetivo e preservacionista.199 

Como exemplo do acompanhamento da agenda política apresentada no Passado e 

Presente, destaco a divulgação da matéria publicada no informativo do Instituto de Arquitetos 

do Brasil (IAB), escrita pela arquiteta Renata de Faria Pereira. O texto é o resumo da proposta 

apresentada pelo ministro da Cultura, Celso Furtado, à Comissão de Cultura da Constituinte, 

sobre a questão do patrimônio histórico e artístico. O texto apresentou recorte da proposta 

como a descrita abaixo. 

 

- O bem cultural não pode ser entendido somente sob critérios de excepcionalidade. 
São bens culturais os de natureza material ou imaterial que portam referências à 
identidade cultural ou à memória local, urbana ou rural, onde incluem-se as 
formas de lazer e de convívio, às manifestações, os documentos, as obras e os sítios 
de valor histórico, artístico, arqueológico, científico e natural; 
- o desenvolvimento do País não pode ser alcançado em detrimento de sua 
identidade e cultura, qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 
- Quem legitima o bem cultural é a sociedade. Ela é a principal guardiã do 
patrimônio. A indicação sobre o que preservar não pode ser, portanto, 
exclusivamente do Estado; 
- Ao invés de recair sobre o poder público a obrigação de restaurar, melhor deve o 
Estado, através de diversos mecanismos, estimular a comunidade e os proprietários à 
conservação e restauro de seus bens; 
- Deve-se instituir a inventariação sistemática dos bens culturais, o que virá tornar-
se instrumento de proteção e complementação das ações do tombamento; 
- Reconhecendo-se a complementariedade entre a preservação dos bens culturais e 
as atividades de planejamento, deve ser da competência da União, dos Estados e 
Municípios promover a compatibilidade entre o desenvolvimento urbano e a 
proteção de seu patrimônio ambiental. (PASSADO E PRESENTE, nº 1, dez., 1987, 
grifo do autor) 

 

Os significados da preservação encontravam-se em múltiplas narrativas e ações, 

difundidas pelo informativo. Outro exemplo está na matéria intitulada “Carros, locomotivas, 

vagões...?”, escrita pelo coordenador do Preserfe, Cláudio Bacalhau. No texto, o coordenador 

classifica a preservação como “[...] um conjunto de medidas orientadas para salvaguarda ou 

recuperação do testemunho do patrimônio histórico cultural das ferrovias nas diversas regiões 

do país, compreendendo a conservação, restauração e revitalização desses bens” (PASSADO 

E PRESENTE, nº 4, jul./ago./set., 1988 ). Tais orientações estavam amparadas em  

                                                 
199 Em 2000, o Estado brasileiro editou o Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000, tratando 

exclusivamente dos bens de natureza imaterial. A partir da leitura dos textos sobre patrimônio produzidos 
pelo Iphan a partir desse período, observei o uso corrente do termo patrimônio cultural associado 
exclusivamente aos bens imateriais. 
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[...] princípios básicos, onde são considerados não só o aspecto estético do bem, 
como também os históricos, suas características próprias de material, o número 
existente do equipamento desse tipo, etc., finalmente toda uma gama de fatores que 
influem diretamente numa decisão inserida no programa de preservação da Empresa 
e do próprio Ministério dos Transportes. (PASSADO E PRESENTE, nº 4, 
jul./ago./set., 1988) 

 

O coordenador ainda indica que, sob essa instrução, é possível “[...] preservar não só 

uma locomotiva como um simples e rústico carro de madeira. O valor real é a importância 

histórico-cultural que ele representa e não a riqueza que ostenta em seus adornos” (Ibidem). 

Porém, é preciso uma rigorosa e cuidadosa seleção com o objetivo de identificar os 

 

[...] equipamentos que possam representar o que de mais significativo deva ser 
mostrado ao público, guardando, dessa forma, um marco tão importante do 
desenvolvimento econômico-social de diversas cidades e municípios de nosso país, 
documentando a evolução da tecnologia dos transportes no Brasil. (PASSADO E 
PRESENTE, nº 4, jul./ago./set., 1988) 

 

A matéria também apresenta o sentido dado às iniciativas preservacionistas 

implementadas por meio dos programas: “É uma luta que precisa ser vencida através do 

sentimento nato que o ferroviário tem pela memória e objetos do seu passado, acreditando, 

dessa maneira, melhor entender o presente, buscando novas perspectivas para o futuro” 

(Ibidem). Em período anterior, o presidente da RFFSA, Paulo Munhoz da Rocha, traduziu a 

preservação de acordo com a ideia-força que sintetiza o seu significado e se aproxima da 

interpretação de Bacalhau: “O passado é um insumo com o qual produzimos, no presente, o 

futuro de nossas realizações” (PASSADO E PRESENTE, nº 0, set./out./nov., 1987). 

Sobre as associações de preservação ferroviárias, não localizei citações que fizessem 

referência à relação da Rede ou do Preserve/fe com esse tipo de organização. As referências 

estiveram restritas à citação da ABPF, como a indicação do trabalho junto ao CPHF de 

Paranapiacaba, indicando que a operação do trecho turístico na Serra Nova era 

responsabilidade da entidade. A mesma edição felicitava-a pelos seus dez anos.200 Em outra, 

agradecia o envio de publicação editada pela ABPF, chamada de “Preservação do material 

rodante da estrada de ferro Central do Brasil”.201 A última citação localizada referia-se à visita 

da ABPF ao CPHF do Rio de Janeiro, quando esteve presente também um representante da 

                                                 
200 Passado e Presente, nº 0, set./out./nov., 1987 
201 Passado e Presente, nº 2, jan./fev./mar., 1988. 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).202 O conteúdo das matérias foi simples e 

curto, em caráter de nota jornalística, e não deixava transparecer o entendimento que o 

Preserfe tinha sobre a ABPF e/ou sobre os demais grupos ativos no período, tampouco sobre 

as relações que poderiam existir entre ambos. 

Um ponto interessante indicado nos documentos do Preserve/fe e nos catálogos dos 

CPHFs refere-se à sistemática de guarda realizada pelos trabalhadores da Rede e funcionários 

das regionais. Foi o caso do eng. Genaro Campelo de Souza, homenageado com uma fala de 

agradecimento da coordenadora do Preserve, Maria Elisa Carrazzoni, no catálogo de 

Pernambuco. O engenheiro reuniu ao longo de vários anos os materiais que compuseram o 

acervo do Museu do Trem-Recife. Caso similar refere-se ao eng. Aldo Marsili, que executou 

igual tarefa e respaldou a formação do CPHF-Rio de Janeiro. Tal atitude é apresentada no 

editorial do primeiro exemplar do informativo Passado e Presente como sendo o reflexo do 

“[...] amor do ferroviário pelo seu patrimônio e sua história possibilitou a guarda por anos, da 

maior parte do acervo que compõe nossos Centros de Preservação e Núcleos Históricos 

Ferroviários” (PASSADO E PRESENTE, nº 0, set./out./nov., 1987).  

O Preserve realizou campanhas solicitando a doação de peças e remanescentes para 

composição dos acervos dos Centros. Foram arrecadados uniformes e carteiras – itens de uso 

dos trabalhadores -, mas também álbuns fotográficos que outrora eram de propriedade da 

Rede. Como citado na seção Painel do informativo Passado e Presente, de dezembro de 1987, 

18 álbuns, com fotografias de 1914 a 1946, foram doados. Os doadores eram descendentes de 

ferroviários. O Preserve estimulava essa atitude ao publicar a chamada: “FERROVIÁRIO, 

SIGA O EXEMPLO. PROCURE O PRESERFE NA SUA REGIONAL E FAÇA SUA 

DOAÇÃO” (PASSADO E PRESENTE, n º 1, dez., 1987, grifo do autor). A composição do 

acervo documental recorreu também a colecionadores particulares e a instituições de 

memória, como a Biblioteca Nacional e o Museu da Imagem e do Som, para a obtenção de 

arquivos iconográficos por meio, inclusive, de reproduções. (PASSADO E PRESENTE, ano II, 

nº 6, 1989) 

De modo a reafirmar o papel e contribuição do Preserve, foram acionadas 

personalidades nacionais para falar a respeito das iniciativas, sobretudo referendando a 

importância dos Centros. Encontram-se no quadro Rachel de Queiroz, que depôs sobre o caso 

do Ceará, e Gilberto Freyre, sobre o de Pernambuco. Para Rachel de Queiroz, os CPHF 

                                                 
202 Passado e Presente, nº 4, jul./ago./set., 1988. 
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representavam a oportunidade de recuperação de um “passado injustamente perdido”. A 

escritora revela satisfação com a medida, pois “parecia até que ninguém queria mais saber de 

trem. Pois era engano. Muita gente ainda os queria, aos trens” (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, Catálogo Ceará, 1982, s/p.). Gilberto Freyre, patrono do Museu de Recife, 

enxerga no caráter utilitário dos Centros o seu principal diferencial: “Um passado sempre 

inspiração. Sempre didático. E não velharia desprezível. Daí haver em Sociologia, da melhor, 

uma expressão significativa: passado útil. Ou passado utilizável. Conceito também válido para 

uma Museologia, da melhor: a que faz dos museus, antes escolas vivas que simples depósitos 

de ossos” (Idem, Catálogo Pernambuco, 1982, p.7). No começo da década de 1990, visando à 

preservação das estações e espaços ferroviários locais/regionais, bem como a instalação dos 

Centros Ferroviários de Cultura (CEFECS), a Rede criou um regime de parceria com 

prefeituras por meio do Programa Ferroviário de Ação Cultural (PROFAC), uma espécie de 

continuidade dos lugares instalados por conta do programa ministerial. 

A seguir, detenho-me sobre a estrutura dos Centros de Preservação, de modo a 

indicar o esforço construtivo executado pelo Preserve/fe, que apresenta uma vasta seleção e 

eleição de objetos e efemérides ferroviárias. 

 

3.2.1 Os Centros de Preservação da História Ferroviária - CPHF 

 

A estrutura desenvolvida para atender ao escopo ferroviário, até 1989, foi assentada 

na criação de sete Centros de Preservação da História Ferroviária (CPHF): São João del-Rei, 

MG; Recife, PE; Fortaleza, CE; Curitiba, PR; Rio de Janeiro, RJ; São Leopoldo, RS; 

Paranapiacaba, SP; e cinco Núcleos Históricos: Belo Horizonte, MG; Campos, RJ; Juiz de 

Fora, MG; Miguel Pereira, RJ; Bauru, SP. Havia a pretensão expressa de implantar um CPHF 

em cada regional da RFFSA, porém, pelo levantamento, isso não foi concretizado. 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Documento nº 01 1980-1982, 1982; Idem, Relatório 

de atividades 1980-1989, 1989). A apresentação dos espaços dedicados à exibição ferroviária 

tem o objetivo de apresentar o perfil, as múltiplas estratégias, narrativas, objetos e 

personagens que serviram à edificação de uma memória ferroviária. A escolha da 

apresentação somente dos Centros é explicada pelo entendimento de que os mesmos dão 

conta da sistemática desenvolvida, pois possuem estruturas maiores que englobam, inclusive, 

o modelo dos núcleos, que são concentradores das atividades de pesquisas sobre a história 
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ferroviária. 

A montagem e formato dos espaços estava pautada no documento elaborado pela 

Secretaria Executiva do Preserve, de 3 de novembro de 1981, e denominado “Diretriz para a 

instalação de centros de preservação da história ferroviária”.203 Conforme o documento, os 

Centros se diferenciavam de museus por possuírem características mais flexíveis: “[...] museu 

exige maior compromisso de acervo (quantidade e qualidade), e de espaço, um centro de 

preservação pode ser instalado em qualquer área desde que ofereça boas condições para a 

guarda de peças e documentos” (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Diretriz para a 

instalação de centros de preservação da história ferroviária, 1981). 

Pelas imagens exibidas nos catálogos e informativos do Preserve/fe, os centros e 

núcleos assumiram a configuração de complexos com multiespaços nos quais eram dispostos 

bens móveis, materiais rodantes, documentos e demais objetos. Além disso, como já 

explicado, a estrutura era implantada em edificações oriundas da ferrovia, que possuíam 

arquitetura também apresentada aos visitantes. A diretriz recomendava que os espaços fossem 

divididos em núcleos museológicos, bibliotecas, fototecas e arquivos históricos, no mínimo. 

Alguns possuíam espaços para lazer, restaurantes, áreas externas – jardins e lojas de 

suvenires. 

Os centros cumpriam o objetivo de disseminar a história dos transportes, mas 

também assumiram a função de edificar uma cultura da preservação ferroviária, elegendo 

referenciais valorados na composição de uma memória oficializada por meio de um complexo 

trabalho de eleição de objetos, personagens, datas, monumentos, paisagens culturais e, 

também, pela apropriação do território. Com base na leitura do artigo de Michael Pollak 

(1989, p.3) entende-se que atitudes como essa possuem estreita referência “[...] na tradição 

metodológica durkheimiana, que consiste em tratar fatos sociais como coisas [...]”. Pollak 

também explica que o esforço em materializar serve para  

 

[...] tomar esses diferentes pontos de referência como indicadores empíricos da 
memória coletiva de um determinado grupo, uma memória estruturada com suas 
hierarquias e classificações, uma memória também que, ao definir o que é comum a 
um grupo e o que, o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de 
pertencimento e as fronteiras socioculturais. (POLLAK, 1989, p.3) 

 

Os centros poderiam adquirir a designação de museu desde que respeitadas as 

                                                 
203 Documento administrativo de caráter normativo, assinado pela secretária executiva, Maria Elisa 

Carrazzoni, em 3 de novembro de 1981. Acervo privado de Rubem Ladeira. 
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exigências específicas em padrões universais: espaço adequado, acervo relevante, avaliado e 

catalogado, atendimento ao público (fechado somente às segundas-feiras para limpeza), 

possuir segurança adequada e, por fim, ter equipe treinada para a função. No que se refere às 

narrativas históricas, os centros poderiam representar a origem do transporte ferroviário de 

forma universal ou restringindo ao universo nacional, porém era recomendado retratar a 

história ferroviária local, enfatizando a estrutura e operação da operação ferroviária. 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Diretriz para a instalação de centros de preservação 

da história ferroviária, 1981) 

A escolha dos lugares para implantação dos centros e núcleos considerou a 

importância adquirida pela ferrovia para a comunidade local, a estrutura existente e o apelo 

social. Também é indicado que foram levados 

 

[...] em conta componentes de valor histórico, arquitetônico e outros como, por 
exemplo, o do fácil acesso, aliado ao número elevado de escolares na região. A 
localização desses núcleos museológicos junto à oficina e locais de trabalho retira o 
caráter elitista dessas instituições. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Catálogo 
Rio de Janeiro, 1983, p.5). 

 

Eles foram estabelecidos em sedes das Regionais da RFFSA e/ou em locais oriundos 

de trechos ferroviários. 

São João del-Rei recebeu o primeiro Centro de Preservação da História Ferroviária, 

inaugurado em 29 de agosto de 1981, em comemoração ao Centenário da E. F. Oeste de 

Minas (EFOM).204 Nessa ocasião, foi publicado um dos primeiros documentos resultante do 

Preserve, porém editado pela Rede, denominado “Museu Ferroviário de São João del-Rei - 1º 

Centenário da Estrada de Ferro Oeste de Minas, 1881 – 1981.205 O centro foi instalado no 

complexo ferroviário da cidade, que foi restaurado e revitalizado. Sérgio Santos Morais, 

arquiteto vinculado à equipe da Rede, informa que a escolha do local deu-se pelo fato de o 

antigo armazém de carga, onde foi instalado o Museu, encontrar-se desativado. À época, o 

trecho Tiradentes e Antônio Carlos e o de São João del-Rei a Aureliano Mourão encontravam-

se em processo de desativação, porém isso não ocorreu de fato. A operação comercial foi 

desativada em 1982 e os trechos erradicados entre 1983 e 1984, porém, os passeios turísticos 

imediatamente ocuparam e mantiveram a operação da linha. Em 1984 o trajeto, utilizando 

                                                 
204 Dados coletados do catálogo referente ao CPHF-São João del-Rei, de 1981. 
205 Rede Ferroviária Federal S.A. Museu Ferroviário de S. João del-Rei - 1º Centenário da Estrada de Ferro 

Oeste de Minas, 1881 - 1981. RJ, 1981. 
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locomotiva a vapor, foi oficializado como tal pelo Preserve. 

Resultou do Preserve a instalação do Museu de São João del-Rei. A estação de 

Tiradentes foi restaurada, respeitando o aspecto rural característico do bem. Entre as peças 

valoradas no acervo, estava a locomotiva Baldwin nº 1 – primeira a trafegar nos trilhos da 

EFOM. Outro destaque atrelado ao projeto foi a restauração da Rotunda, em 1984, executada 

pelo arquiteto Sérgio Santos Morais.206 O espaço era dedicado à guarda e exibição de peças de 

grande porte. Os objetos que compuseram o acervo em exposição eram remanescentes da 

Rede Mineira de Viação (RMV), da qual a EFOM descendia. O trecho foi tombado pelo Iphan 

em decorrência do pedido da Secretaria Executiva do Preserve e é apontado como uma 

conquista para o programa. O bem foi inscrito no Livro de Tombo Histórico e de Belas-Artes, 

em 1989, e o processo de análise envolveu, além do Preserve/fe, a ABPF – como veremos no 

capítulo seguinte –, que inclusive ganhou uma nota de agradecimento na contracapa da 

publicação lançada (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Relatório de atividades, de 1980 a 

1988). Os objetos do complexo e dos trechos de São João del-Rei foram ressignificados pelo 

Preserve/fe, que se esforçou em adaptar e destacar as peculiaridades dos remanescentes de 

forma singular e exemplar aos demais espaços.207 Nesse sentido, é observada a valorização 

das estações que são exemplares da arquitetura do fim do séc. XVIII e início do séc. XIX, da 

EFOM, das rotundas – de São João e de Tiradentes -, dos manejos e manobras, e, também, da 

linha que possui característica peculiar pelo uso da “bitolinha”. 

Em 1982, três outros CPHFs foram inaugurados: Pernambuco, Ceará e Paraná. O 

primeiro resultou da remodelagem do Museu do Trem de Recife, existente desde 1972. 

Estavam dispostos nesses espaços os bens oriundos da Companhia Great Western of Brasil 

Railway. O arrazoado de dados dispostos no catálogo desse espaço apresenta as referências 

aos pioneiros da história ferroviária universal, sobre a evolução dos mecanismos e sistemas e 

pequeno recorte para o caso pernambucano. 

O segundo, Ceará, foi montado em um bairro operário de Fortaleza e inaugurado em 

10 de setembro. O antigo prédio da administração das Oficinas de Demósthenes Rockerte, 

originário da Rede de Viação Cearense, serviu de instalação. A implantação contou com apoio 

da Secretaria Estadual de Cultura e era constituída de um núcleo museológico que exibia a 

                                                 
206 RFFSA. Reconstrução da Rotunda de São João del-Rei, 1986. 
207 Após o encerramento dos programas estatais, o complexo foi assumido pela Ferrovia Centro- Atlântica, 

concessionária da linha, que manteve as estruturas existentes e o trecho turístico. O ponto alto da viagem 
decorre da operação da rotunda de Tiradentes, quando é feita a manobra manual de inversão do percurso. 
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réplica da Estação de Riachão. O acervo contava com a locomotiva batizada de “Fortaleza”, a 

primeira a trafegar no Estado, e a locomotiva “Marta-Rocha”, utilizada no período da II 

Guerra Mundial.208 A fala do superintendente de Produção da Regional de Fortaleza, eng. civil 

Francisco Roberto de Sant`ana, na apresentação do espaço, dá a dimensão dos significados 

atribuídos aos lugares destinados à disseminação da história ferroviária. O superintendente diz 

que era “[…] um verdadeiro TEMPLO, destinado a abrigar a história, cultura e tradições 

ferroviárias da nossa terra”. E complementa que servirá para “[...] irradiar e divulgar, cada vez 

mais, o esforço, idealismo e capacidade operosa dos ferroviários cearenses: artífices, mestres, 

engenheiros e, enfim, de todos que pelejaram em prol da causa ferroviária, do litoral aos 

sertões nordestinos. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Catálogo Ceará, 1982, s/p.).  

O terceiro CPHF de 1982 foi aberto em 15 de dezembro, no Paraná. Ocupando a 

antiga Estação Central Ferroviária de Curitiba, o espaço apresentava a história da Rede de 

Viação Paraná-Santa Catarina, dando destaque ao trecho Paranaguá-Curitiba, no qual existia 

uma linha turística. O centro elegeu entre seus personagens ilustres as figuras dos engenheiros 

João Teixeira Soares e Antônio Pereira Rebouças, construtores ferroviários que trabalharam 

no referido trecho. A narrativa que sustentava a valorização da estrada de ferro local 

argumentava que nesses trechos encontravam-se “[...] obras consideradas, hoje, das mais 

difíceis na engenharia nacional” (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Relatório de 

atividades 1980-1984, 1985, p.17; Idem, Relatório de Atividades 1980-1988, 1989, p.22). O 

centro também firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 

para o desenvolvimento de atividades educativas, utilizando o espaço como lugar de 

conhecimento sobre a cultura ferroviária. 

Dois anos depois, foi inaugurado o CPHF do Rio de Janeiro. Em 25 de fevereiro de 

1984 os galpões das Oficinas do Engenho de Dentro, oriundas da E. F. Central do Brasil, 

receberam estruturas adequadas. O local escolhido pertencia às primeiras oficinas ferroviárias 

destinadas à manutenção de materiais rodantes, de onde se originou o bairro. Segundo dados 

do catálogo do respectivo centro, a região estava carente de espaços culturais e de lazer. No 

CPHF-Rio, estavam expostos a locomotiva “Baroneza”, o carro do Imperador, o carro usado 

pelo Rei Alberto da Bélgica quando esteve em visita ao país, em 1920, e o carro do presidente 

                                                 
208 Era costume batizar as locomotivas com o nome da miss Brasil do ano, uma alusão à beleza delas. Um 

exemplo trata-se da Locomotiva nº 370, da E.F. Central do Brasil, conhecida como Zezé Leone (miss em 
1922) e doada ao país pelo Rei Alberto I, da Bélgica, na visita de 1920 – 
fonte:<http://vfco.brazilia.jor.br/atualizacoes/2013-07-22-projeto-turistico-locomotiva-Zeze-Leone.shtml>. 
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Getúlio Vargas, utilizado na década de 1930. Sobre essas peças, Maria Elisa Carrazzoni, na 

apresentação do centro, diz que “os carros nobres, assim chamados por terem sido construídos 

para servir a altos dignitários tais como reis, papas e governantes, são, sem dúvida, o ponto 

alto do acervo reunido no Engenho de Dentro” (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 

Catálogo CPHF-Rio, 1984).  

As peças expostas de modo geral representavam as E. F. Mauá, E. F. D. Pedro II, E. 

F. Central do Brasil e E. F. Leopoldina. O catálogo dedica-se a narrar a história ferroviária 

nacional/local, a descrever os espaços, construções, peças e processos de trabalho. Os eleitos 

do Rio de Janeiro encontram nas figuras de D. Pedro II; no Barão de Mauá; nos engenheiros 

Cristiano Benedicto Ottoni, Francisco Pereira Passos e André Gustavo Paulo de Frontin; e no 

empresário e político Mariano Procópio seus representantes. O centro desenvolvia atividades 

educativas e culturais. Entre suas atrações estava uma maquete que reproduzia em detalhe um 

sistema operacional. Possuía ampla área externa onde se encontrava uma cabine de 

sinalização e demais peças de grande porte.209 No período de 1990, o CPHF-Rio foi mantido 

como Museu do Trem até 2007, quando foi desativado e reassumido em 2013 pelo Iphan, 

como já apresentado. 

Em 9 de março de 1985 foi o criado o CPHF do Rio Grande do Sul, alocado na 

antiga Estação da cidade de São Leopoldo. A estação é valorizada como a primeira do Estado 

e foi pré-fabricada na Inglaterra. Assim como nos demais espaços, este também apresenta suas 

referências ferroviárias recorrendo a categorias como singular, único e original, ou seja, à 

fetichização de objetos. A Estação é considerada como detentora de arquitetura singular pela 

sua matriz inglesa (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Catálogo RS, 1985, p.9). As 

narrativas dos centros e núcleos mantinham o padrão de valorizar objetos e personagens, 

buscando elementos que os distinguissem no conjunto ferroviário e no campo do patrimônio, 

visto que algumas concepções foram transcritas quando do pedido de tombamento, como no 

caso de São João del-Rei. Pela leitura de Hobsbawm e Ranger (2015) e Pierre Nora (1993), 

sabe-se que o recurso à fetichização de objetos auxilia na edificação de tradições e memórias, 

o que era amplamente propagado pelos programas, com respaldo da Secretaria Executiva e da 

museóloga Maria Elisa Carrazzoni. 

Também em 1985 foi fundado o CPHF de São Paulo. O centro foi instalado na Vila 

                                                 
209 A estrutura do CPHF do Rio de Janeiro foi mantida pelo Museu do Trem, administrado pela Rede até a 

sua transferência para o Iphan, em 2007. 



 

120 

de Paranapiacaba, em Santo André/SP, tendo como determinação a ordenação do MT para que 

a Vila passasse a ser de responsabilidade do Preserve e da RFFSA, conforme Portaria 

ministerial nº 312, de 30 de maio de 1985. As matérias das revistas apontaram o estado de 

degradação da Vila. As denúncias realizadas pela população local posteriormente mobilizaram 

também a ABPF e outras agências públicas na formação do Movimento Pró-Paranapiacaba.  

De modo geral, os centros desenvolviam atividades de cunho educativo e 

socioculturais para atrair e entreter o público visitante, como visitas guiadas, festas 

comemorativas – dia das mães (RJ), concurso “Jovem Pesquisador” (CE) de 1984, nas quais o 

pesquisador deveria ter utilizado documentos do acervo, gincanas, teatro de fantoches, visitas 

escolares e passeios de trem. 

No catálogo do CPHF-Rio Grande do Sul, Maria Elisa Carrazzoni explica que o 

objetivo do Preserve não estava restrito aos bens materiais, mas  

 

[...] acima de tudo [dedicava-se] à valorização do homem, daquele que, vencendo 
obstáculos de toda ordem e em todos os níveis, soube adaptar a tecnologia dos 
transportes, vinda de países em estágio de desenvolvimento mais adiantado, as 
nossas necessidades. Desde o engenheiro ao mais simples trabalhador de linha, ao 
marinheiro, ao operário das oficinas de manutenção, o nosso trabalho procura 
mostrar os traços da inteligência, do preparo técnico e da dedicação que deixaram na 
sua vida profissional. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, Catálogo RS, 1985, 
p.8) 

 

Observa-se que, substancialmente, os homens valorizados nos espaços ferroviários 

referiam-se aos pioneiros, estrangeiros e nacionais, que sumariamente estavam representados 

na figura dos engenheiros, com exceções aos centros do Paraná e do Rio Grande do Sul, que 

melhor exemplificam a premissa descrita por Carrazzoni. Algumas personagens como o Barão 

de Mauá e D. Pedro II são figuras presentes entre os centros por terem adquirido importância 

nacional. 

A apresentação das concepções presentes nos programas preservacionistas, 

Preseve/Preserfe, e a estrutura desenhada para a proteção e divulgação do legado ferroviário, 

somadas à descrição dos espaços erigidos com tal objetivo, ajudam a compreender o papel da 

Rede Ferroviária no contexto de valorização do passado ferroviário. Assim como apontam os 

sentidos imprimidos na sociedade brasileira pelo projeto estatal. Os pensamentos e as ações 

voltadas para a proteção do patrimônio histórico e cultural no âmbito da Rede Ferroviária 

eram tímidos na década de 1970. As revistas estudadas no segundo capítulo informam que o 

primeiro museu ferroviário brasileiro surgiu pela iniciativa da Fepasa, em 1972. A esse tempo, 
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a Rede operava trens turísticos que atendiam, em grande medida, ao desfrute da paisagem, ao 

lazer e ao consumo das regiões atendidas pelos percursos. Não eram acionados os elementos 

históricos da ferrovia, com exceção ao trecho de São João del-Rei, como já descrito. A partir 

da década de 1980, essa questão adquiriu importância distinta no contexto do Preserve/fe. O 

redirecionamento do olhar da Rede ocorreu no momento em que nascia uma noção coletiva 

em relação ao passado ferroviário, como exemplificado por meio dos periódicos e dos grupos. 

Também estava em curso o acionamento do Iphan para a introdução dos bens ferroviários no 

repertório do patrimônio nacional, como será abordado na próxima parte. A entrada dos 

programas reforça a leitura da fundação de uma tradição em torno do passado, seguindo a 

lógica discutida por Eric Hobsbawm e Terence Ranger.210 

Para Welber dos Santos (2013),  

 

A patrimonialização, ou a museificação, da ferrovia na década de 1980 parece ter um 
sentido ambíguo, ou ambivalente. Ao contrário do discurso encontrado na 
documentação oficial sobre a criação dos centros, de que seriam instituições de 
reconhecimento da importância desses meios de transporte historicamente, me 
parece mais um esforço institucional do estado autoritário para se fazer parecer 
reconhecedor do legado por ele mesmo sucateado e, por outro lado, uma pequena 
vitória da sociedade civil inconformada com a dilapidação dos bens e as 
erradicações dos ramais ferroviários desde a década de 1960.211 

 

O Preserfe foi gradualmente sendo abandonado e, segundo Rubem Ladeira, em 

entrevista publicada no Jornal AENFER, em 2009, sobre a transferência do Museu do Trem 

do Engenho de Dentro para a Estação Barão de Mauá, o fato deu-se em grande parte por conta 

da desestatização da Rede Ferroviária, iniciado em 1992. 

 

Porém, com o início do processo de desestatização da RFFSA no ano de 1995, 
diversos técnicos do PRESERFE aderiram ao Programa de Demissão Voluntária e, 
sem pessoal, o Museu entrou em declínio. Ainda houve uma tentativa de alavancar o 
programa de preservação da memória ferroviária, quando foi incluído no pacote 
financeiro do Banco Mundial, que tratava deste processo de desestatização, uma 
dotação orçamentária para recuperação dos museus existentes. Por ordem do então 
presidente da RFFSA, Sr. Isaac Popoutchi, foram desenvolvidos dois projetos para 
aplicação inicial destes recursos: ampliação do Museu do Rio de Janeiro e a 
recuperação do Museu de São João del-Rei. Todavia, com a mudança de direção da 
Empresa, estes projetos foram arquivados e os recursos abandonados. A engenheira 

                                                 
210 O historiador Eric Hobsbawm, em parceria com Terence Ranger, organizou a obra A invenção das 

tradições, na qual traça um estudo apurado sobre a formação de tradições no âmbito dos Estados-Nações, que 
por vezes podem ser inventadas de forma orquestrada pelas elites nacionais e, por outras, podem surgir de 
forma espontânea nos grupos sociais. 

211 Informação constante em texto de 2013 disposto no Blog “Trilhos do Oeste”. Disponível 
em:<http://trilhosdooeste.blogspot.com.br/search?q=preserve>. 
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Clarice Soraggi, então presidente da FAEF, indo a Brasília, tentou resgatar estes 
recursos, mas, infelizmente, não foi mais possível. (JORNAL AENFER, anoXIII, 
n.128, abr./mai., 2009, p.4) 

 

Após a dissolução do programa, os espaços foram, em grande medida, assumidos 

pelas concessionárias e por municípios, não de forma automática, mas a partir de novas 

manifestações a respeito. Outros foram apoiados pelas associações preservacionistas, que 

assumiram a defesa dos remanescentes do projeto preservacionista. Além disso, alguns 

integrantes da Rede passaram a compor entidades preservacionistas, como Rubem Ladeira, 

Victor José Ferreira e João Bosco Setti, por exemplo. O “museu dinâmico” de Paranapiacaba 

tem sido dirigido pela museóloga Maria Inês Mazzoco, ex-funcionária da Rede. Welber 

Santos (2013) corrobora tal interpretação. 

 

O processo de privatização da malha ferroviária desconsiderou, em toda a sua 
magnitude, o destino dos bens culturais administrados/mantidos pela RFFSA, não 
estando os mesmos contemplados da maneira adequada (na verdade, de maneira 
nenhuma) nos contratos de arrendamento e concessão. É o caso do Sistema 
Funicular de Paranapiacaba, que não está entre as responsabilidades da MRS 
Logística S.A., e do Complexo Ferroviário de São João del-Rei, que não estava sob 
as responsabilidades da FCA S.A.212 

 

Abordar a Rede Ferroviária adquire importância e interesse. Primeiro dá a dimensão 

da importância que o passado ferroviário adquiriu, posto que representa o interesse e 

intervenção assumidos pelo Estado. Ademais, revela a lacuna deixada pelo fim do programa.  

A iniciativa preservacionista na Rede atendeu, em boa medida, às demandas sociais 

pela proteção dos bens ferroviários, porém o Preserve/fe não abarcou totalmente o universo 

patrimonial fragilizado e exposto à degradação. Nesse sentido, o encerramento gradual das 

atividades pode ter incentivado novas demandas pautadas no risco iminente, decorrente da 

extinção da empresa e do modelo de concessão implantado. Assim como pode ter sido um 

fator de motivação para o crescimento das associações preservacionistas ferroviárias em 

período subsequente, haja vista registrarem-se 23 novos grupos criados nas décadas de 1990 e 

2000. 

Outra interpretação possível é a leitura do Preserve/fe como modelo transferido para 

o texto da Lei n. 11.483/07. As orientações descritas no art. 9 da norma guardam semelhanças 

com o formato desenvolvido na Rede, visto que indica a divulgação da memória ferroviária 

                                                 
212 Informação constante em texto de 2013 disposto no Blog “Trilhos do Oeste”. Disponível 

em:<http://trilhosdooeste.blogspot.com.br/search?q=preserve>. 
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por meio da construção de espaços específicos para tal. Portanto, os programas teriam 

colaborado tanto na edificação do passado da ferrovia quanto no processo de 

patrimonialização da memória ferroviária na atualidade. No capítulo seguinte, observar-se-á 

que algumas práticas implantadas pela gestão do Iphan também são similares àquelas 

existentes no Preserve/fe. 
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4 O PAPEL DO IPHAN NA GESTÃO DO PASSADO FERROVIÁRIO  

 

Os capítulos anteriores mostraram que o passado ferroviário surge de um conjunto de 

fatores que envolve a atuação popular, organizações sociais e também a participação do 

Estado. Este capítulo amplia esse quadro, inserindo um terceiro personagem no contexto de 

valorização e atenção dispensadas aos remanescentes históricos e culturais do trem: o Iphan. 

O instituto de longa data trabalha com o passado ferroviário, facultando a inscrição de bens 

detentores de valores culturais nos Livros do Tombo. Observa-se que, a partir dos anos de 

1970, as demandas aumentaram significativamente. As matérias das revistas estudadas no 

segundo capítulo noticiaram tombamentos e ações do instituto que, por vezes, foi acionado 

para evitar a dilapidação de bens, entendidos como monumentos públicos.  

Este capítulo pretende evidenciar dois momentos na relação do instituto com a 

memória ferroviária. No primeiro, o foco está colocado na análise dos pedidos de 

tombamento, atuação que vigorou até a edição da Lei n. 11.483/07, e que indica embates e 

disputas políticas em torno do legado ferroviário. Tomei como fonte os processos 

administrativos do órgão relativos aos pedidos de tombamentos.213 O levantamento partiu da 

consulta ao acervo do Iphan, localizado no Arquivo Noronha Santos. A análise dos processos 

exigiu estudo esmiuçado, pois há um volume considerável de documentos, análises e agentes 

envolvidos (solicitantes, pareceristas, avaliadores, cidadãos, associações preservacionistas, 

prefeituras, políticos, movimentos sociais, Rede Ferroviária, entre outras instituições). 

Após a edição da “Lei da memória ferroviária”, o papel do instituto foi ressignificado 

em função da imposição estatal. A segunda parte deste capítulo detém-se sobre essa questão. 

No primeiro item, descrevo sucintamente a elaboração da Lei, com o objetivo de descrever a 

trajetória que permitiu a atribuição da memória ferroviária ao instituto e também apresentar a 

medida legislativa. Nesse momento, abordo o impacto da Lei na gestão do órgão e as ações 

                                                 
213 O processo administrativo é a representação da junção de documentos diversos sobre um assunto/bem. 

Segue a ordem cronológica dos itens documentais e objetiva garantir o trâmite e análises necessárias para 
emissão do parecer. Atualmente, é regido pela Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Os tombamentos eram 
formados pela inicial composta normalmente pelo pedido do solicitante com justificativas, histórico e 
informações preliminares sobre o bem. Por exigência do trâmite, os processos são acrescidos de estudos, 
pareceres e relatórios técnicos, notificações aos proprietários e interessados, atas do Conselho Consultivo, 
impugnações, descritivo estrutural, registros de propriedade, análise do entorno, projeto de restauro, dentre 
outros. Além desses, há os documentos referentes à aprovação administrativa (coordenações, presidência do 
Iphan e Ministério), documentos sobre a inscrição (memorandos informando o ato nos livros e em cartório e 
informes aos envolvidos). Também podem conter documentos auxiliares (recortes de jornais e revistas, 
cartas, abaixo-assinados, fotos, plantas). Porém, os processos não são iguais e, por vezes, não cumprem as 
prescrições. 
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frente à problemática. Que arranjos e estruturas foram formados para atender à nova 

atribuição? A participação do Iphan em relação ao passado ferroviário deu uma guinada 

significativa após a Lei, que o colocou em posição sensível, haja vista a obrigação de 

responder pelo vasto e complexo acervo da RFFSA. Além disso, a delegação envolve outros 

agentes públicos federais e ampliou o quadro de demandas do órgão, que precisa responder a 

municípios, secretarias, políticos e agentes sociais, como as associações de preservação 

ferroviária. Os recursos implantados pelo instituto apontam para o trabalho partilhado e 

colaborativo, ao acionar, diversas vezes, as associações para o cumprimento da Lei.  

zei como fonte documentos administrativos do órgão, produzidos após 

que indicam os procedimentos e diretrizes adotados, assim como artigos produzidos por 

agentes do instituto, retratando o processo de acolhimento da lei. Algumas informações foram 

colhidas na entrevista realizada na sede do Iphan/Rio, em junho de 2015, com as técnicas 

Clara Paulino e Jeanne Crespo, da Superintendência Regional Rio de Janeiro. As profissionais 

são responsáveis pela área do patrimônio ferroviário na esfera estadual. O recurso à 

entrevista/conversa deu-se também no sentido de alinhar a leitura dos documentos oficiais e 

esclarecer dúvidas que envolviam a relação com o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT) e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), órgãos que, assim como 

o Iphan, sucederam à Rede na gestão do seu espólio. Também recorri à leitura de duas 

dissertações que tratam das novas atribuições do instituto: a de Lucas Neves Prochnow e a de 

Mônica Elisque do Carmo. Ademais, recorri a informações colhidas em eventos promovidos 

pelo Iphan, por associações e universidades, nos últimos anos, debatendo a problemática do 

Iphan e questões do patrimônio industrial.214 
O trabalho com a memória ferroviária, seja nos tombamentos ou em consequência da 

lei, tem exigido do Iphan outras posturas e leituras sobre os atos de preservação e proteção 

dos bens públicos, contribuindo para a formação de um olhar especializado, vista a 

necessidade de discutir questões postas pela área do patrimônio industrial e presentes na Carta 

de Nizhny Tagil, de 2003. 

 

4.1 O Iphan e as demandas de proteção aos bens ferroviários 

                                                 
214 Unesp – XII Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado – 2014, 

Bauru/SP; Comitê Brasileiro para Preservação do Patrimônio Industrial - IV Encontro Internacional sobre 
Patrimônio Ferroviário, 2012, SP; Movimento de Preservação Ferroviária - Seminário o Brasil de Volta aos 
Trilhos, 2012, RJ. Iphan - I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, em 2009, MG. 
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O Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan),215 criado em 1937, já foi objeto de 

muitos estudos, assim, deter-me-ei especificamente nos efeitos da Lei n. 11.483/2007. Mas, 

antes de adentrar na questão objetiva, apresento como o dispositivo do tombamento foi 

utilizado, muito antes da lei, na busca por proteção para os remanescentes ferroviários. O 

Decreto-Lei, nº 25/ 37, regulamentou a proteção do patrimônio nacional e criou a 

obrigatoriedade da inscrição dos bens tombados em quatro Livros do Tombo. 

 

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas 
pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e 
bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º.  
2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte 
histórica;  
3) no Livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou 
estrangeira;  
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria 
das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. (BRASIL, Decreto-Lei nº 25 , art. 4) 

 

O tombamento consagrou-se como instrumento da proteção dos bens públicos. O 

jurista Marco Paulo de Souza Miranda (2006), autor do livro Tutela do patrimônio cultural 

brasileiro, explica que: 

 

O Decreto-Lei 25/37 estabelece em seu Capítulo III os diversos efeitos decorrentes 
do ato de tombamento, sendo inquestionável que a partir da inscrição de 
determinado bem em um dos livros do tombo, o mesmo passa a se submeter a um 
regime jurídico especial de proteção (que o aproxima muito do regime jurídico 
público), com o escopo de assegurar proteção efetiva da coisa contra o abandono, a 
descaracterização, a destruição, a evasão, a alienação e o deslocamento 
descontrolado. (MIRANDA, 2006, p.132) 

 

Segundo Sonia Rabello (2009), autora da obra O Estado na preservação de bens 

                                                 
215 O órgão passou por muitas mudanças de nomenclatura ao longo da sua história. Neste trabalho, adotarei 

o nome atual: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Iphan). Foi fundado como Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) e estava vinculado ao Ministério da Educação e Saúde 
Pública (MES). Depois, em 1946, foi transformado em Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN). Em seguida, em 1970, foi novamente designado Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). Ao fim da década de 1970, em 1979, o instituto foi dividido, nascendo a 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), com atribuição normativa, e Fundação 
Nacional Pró-memória (FNPM), com função executiva. Em 1990, a SPHAN e a FNPM foram extintas e 
surgiu o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Somente em 1994 o órgão assume a 
denominação atual, devido à transformação do IBPC. Dados compilados das legislações existentes na página 
do órgão. Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/>. Acesso em: 15 de janeiro de 2014. 
O livro de Márcia Romero Chuva, Os Arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 
patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940), apresenta importante análise sobre os primórdios do 
instituto. 
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culturais, o principal objetivo do tombamento é a conservação da coisa tombada, assim o 

efeito do ato administrativo repousa na conservação do bem ou dos seus elementos. Também 

explica que deve ser motivado pela: 

 

[...] existência fática de valor cultural no bem; este valor cultural pode ter conteúdo 
histórico, artístico, arqueológico, bibliográfico, etnográfico, ou de qualquer outro 
tipo ou categoria do conhecimento, ainda que não mencionada na lei ordinária, mas 
de legítima e reconhecida expressão cultural. Somente entendendo deste modo o 
motivo do ato de tombamento é que o administrador atenderá o preceito maior e 
finalístico da Constituição, que é a garantia, pelo Estado, do pleno exercício dos 
direitos culturais (art. 215). (RABELLO, 2009, p. 97) 

 

As demandas direcionadas ao Iphan reclamando a proteção da herança cultural 

ferroviária somam 40 solicitações, até o final de 2013. Por meio dos descritores da base de 

dados do Arquivo Noronha Santos, os processos são classificados em quatro categorias de 

acordo com a situação de análise: Inscrito (o bem foi tombado); Não tombável (o pedido foi 

indeferido); Em estudo (pedidos sob análise, sem definição); e Outra (bem não localizado). A 

tabela abaixo contém o quadro descritivo com os pedidos. 
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Tabela 1: Pedido Tombamento Iphan – 1950 2013 – elaborado pela autora 

Os pedidos envolvem as cinco macrorregiões do Brasil. A região Sul possui 

solicitações nos três estados que a compõem – Paraná (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa 

Catarina (3). Em relação à quantidade de pedidos, a região Sudeste destaca-se com 25 

solicitações – MG (7), RJ (10), SP (8). Além disso, detém o maior número de bens tombados, 

nove – MG (2), RJ (3), SP (4). 

Se reunirmos os pedidos classificados como “Inscrito”, “Não tombável” e “Outra” 
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verificamos um quadro de 21 solicitações finalizadas, ou seja, 52,5% do total de solicitações 

apreciadas. Restam19 pedidos “Em estudo”, dos quais o mais antigo data de 1972 – Estação 

Ferroviária: antiga – localizada em Campina Grande/PB, como descrito na tabela abaixo. 

 
Tabela 2: Pedidos por Estado e Situação – elaborado pela autora 

O primeiro acionamento deu-se em 1954, referente à E. F. Mauá, que foi 

prontamente inscrita como patrimônio nacional. Porém, a iniciativa pode ser considerada 

como um ato isolado, visto que somente em 1972, 18 anos depois, o instituto foi novamente 

acionado. A década de 1970 apresentou seis pedidos e os anos 1980, 14. Os anos de 1983 e de 

1985 destacaram-se dos demais com quatro e cinco pedidos, respectivamente. A questão pode 

evidenciar os reflexos imediatos do crescimento das mobilizações sociais e/ou dos programas 

estatais de preservação que se estruturavam em paralelo. As décadas seguintes, 1990, 2000 e 

2010, apresentaram um equilíbrio no volume de pedidos: sete, seis e seis, respectivamente. 

Consagrei maior atenção à análise dos bens tombados por dois fatores: tempo e a 

compreensão de que esses objetos representam a institucionalização da memória ferroviária e 

dão conta das complexidades que envolveram esse tipo de patrimônio. Os pedidos indeferidos 

servem como elemento de comparação, porém, eles não foram estudados detalhadamente. A 

análise concentrou-se apenas nos principais documentos: pedidos, justificativas, pareceres 

técnicos e pareceres do Conselho Consultivo. Os classificados “Em estudo” não foram 

incluídos, pois ainda tramitam pelo órgão e não permitem uma apreciação mais precisa. A 

seguir, de modo sucinto, trato dos “excluídos” e, em seguida, detenho-me na apresentação dos 

bens inscritos. 

 

4.1.1 A ação do Iphan sobre os bens excluídos 
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Desde 1954 o Iphan indeferiu oito pedidos de tombamento, dos quais estudei seis.216 

Um importante número de pedidos foi encaminhado por municípios, que comumente 

justificavam a importância do bem recorrendo a valores históricos (recepção de 

personalidades importantes), estruturais (construções grandiosas e arrojadas), sociais 

(identidade com moradores e intelectuais que se destacaram na cena nacional), econômicos 

(contribuição ao desenvolvimento/crescimento da região), cívicos e urbanísticos. Além disso, 

referiam-se ao estado de conservação dos bens, chamando atenção para o processo de 

deterioração e arruinamento evidente e prejudicial, caso nenhuma providência fosse tomada. 

Também verificou-se que muitos pedidos eram respaldados com a indicação de novos usos 

para os espaços.  

Segundo Fonseca (1997), a entrada das prefeituras e assembleias legislativas nas 

solicitações de tombamentos representa  

 

[...] uma apropriação por parte desses atores políticos do ideário da preservação, 
como meio para conseguir, junto ao governo federal, recursos para a solução de 
problemas urbanos locais, sobretudo em função da carga simbólica da ideia de 
patrimônio, no sentido do reforço às identidades locais. (FONSECA, 1997, p.212) 

 

Os indeferimentos tiveram como justificativa frequente a ausência de valor histórico 

nacional. O valor do bem era avaliado como restrito ao âmbito local ou regional, sendo 

sugerido o recurso às agências de patrimônio estaduais e/ou municipais. Esses foram os casos 

da Casa Estação Ferroviária (0961-T-77), de 1979 e, também, da Estação Ferroviária de 

Itaguaí e chafariz (1.044-T-81). Outro pedido desse grupo é o da Máquina a Vapor de Antônio 

Carlos (1.086-T-83), de 1983, o qual solicitava o uso para o turismo. O mesmo ocorreu com o 

pedido de tombamento da Estação Ferroviária de Boquim (1.631-T-11), emitido pelo prefeito, 

Pedro Barbosa Neto, em 2007. 

Os processos comumente apresentavam um arrazoado documental de referências 

históricas e, por vezes, estudo realizado por historiadores locais, como no caso de Itaguaí. 

Alguns bens contavam com pedidos paralelos às agências regionais. No caso de Itaguaí, a 

situação decorreu devido ao fato do Inepac alegar incompetência para analisar a Estação, por 

tratar-se de bem da União/RFFSA.217 O pedido foi redirecionado ao Iphan, que negou, 

                                                 
216 Os pedidos da Antiga Estação Imperial da Quinta da Boa Vista (1.644-T-12) e da Estação Ferroviária de 

Capistrano (1.675-T-13) não puderam ser estudados por não constarem no Arquivo Noronha Santos quando 
da consulta. 

217 A Estação de Itaguaí foi objeto de dois processos, o 1.008-T-79 e o 1.044-T-81 que tramitaram em 
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sugerindo à prefeitura que procurasse a ABPF para auxiliar na preservação. O bem de Antônio 

Carlos foi analisado em 1983 pelo diretor regional, Dimas Dario Guedes, que recomendou o 

pedido ao Iepha/MG e, em 1998, pelo historiador e técnico Adler Homero, que destacou o 

fato de o ramal ter sido erradicado e a existência de trecho semelhante já tombado como 

impedimentos para o tombamento. Além disso, segundo o historiador, a exposição em praça 

pública da máquina (condição à época) era suficiente à preservação. 

O pedido relativo à Casa: Estação Ferroviária (antiga) (1.178-T-85) assemelha-se aos 

anteriores, porém não partiu diretamente da prefeitura, mas do Diretório Municipal do PMDB, 

assinado pelo seu presidente Emílio Castelar da Cunha Pimenta, que atendia à solicitação do 

seu sobrinho, Carlos Alberto da Cunha Pimenta e, esposa, Ângela Velasco da Cunha Pimenta, 

líderes do “Movimento de defesa da Vida Saudável”. A solicitação pretendia sustar o projeto 

da prefeitura de transformar a Estação em rodoviária e sugeria a instalação de espaço cultural. 

Mesmo com as manifestações da RFFSA e da ABPF em prol da preservação e da indicação de 

ser a estação um exemplo raro da arquitetura vitoriana, o arquiteto do Iphan, Umberto Napoli, 

emitiu parecer desfavorável em 1985.218 Também nesse caso houve a indicação da ABPF para 

auxiliar nas alternativas de preservação. Novamente, a ABPF é reconhecida como entidade 

competente. 

No grupo dos indeferidos, existe um processo solicitado pela ABPF que apresenta 

pontos interessantes para este trabalho. Nesse caso, o prestígio da instituição não contou de 

forma favorável ao pleito. Ainda que a ABPF seja reconhecida como entidade com 

competência para atender às demandas encaminhadas ao Iphan, no sentido de valorizar os 

bens arrolados nos processos, a impressão é de que ela era agenciada pelo instituto visando a 

uma solução alternativa, e de segunda ordem, para as demandas que lhe eram encaminhadas. 

O tombamento do Trecho da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (1.096-T-83), composto 

pelo trecho entre Antônio Carlos, Aureliano Mourão e São João del-Rei e pelos equipamentos, 

veículos e Rotunda de Ribeirão Vermelho, foi solicitado pelo presidente do grupo, Patrick H. 

F. Dollinger, em outubro de 1983.219 As justificativas para o pedido reforçavam a necessidade 

de manter a integridade do bem, que seria a última ferrovia a dispor de um típico sistema da 

época da implantação das ferrovias no Brasil, e a ameaça de destruição em decorrência da 

                                                                                                                                                         
paralelo. Ambos foram indeferidos seguindo os mesmos argumentos, sendo o de 1979 definido apenas em 16 
de outubro de 2014 e anexado ao de 1981. 

218 Informação nº 125, de 27 de novembro de 1985. (IPHAN, PROC. 1.178-T-85) 
219 Telegrama encaminhado ao secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Marcos Vinicius 

Villaça. (IPHAN, PROC. 1.096-T-83) 
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desativação da Superintendência Regional-2 da RFFSA, localizada em Belo Horizonte. Além 

disso, foi anexado ao pedido um volume denso de assinaturas, referendando a importância da 

demanda. O uso turístico é apresentado como sugestão de preservação. 

O parecer técnico do estagiário de História, Roberto Maldos, indicou o arquivamento 

do pedido devido à complexidade, à desativação do ramal e à existência de trecho da mesma 

estrada de ferro em vias de tombamento (do Complexo ferroviário de São João del-Rei, proc. 

1.185-T-85). Aqui há uma incoerência, visto que o ramal, a época da solicitação, ainda estava 

em operação. A inexistência de argumentos contundentes a respeito da negativa e o fato de a 

solicitação da ABPF incluir trecho mais extenso e ter sido anterior ao proc. 1.185 sugerem que 

a distinção deu-se mais pelos agentes solicitantes, ABPF versus Preserve/fe (MT e RFFSA), 

do que pela representatividade e atendimento aos valores tradicionais e capacidade operativa. 

A “solução” para a tensão criada foi a sugestão de criação de um grupo envolvendo o Iphan, o 

Preserve e a ABPF com o propósito de encaminhar soluções conjuntas à preservação 

ferroviária e apoiar os estudos do Iphan. A questão ainda não está finalizada, pois um novo 

pedido relativo ao trecho indeferido foi aberto em outubro de 2014 (proc. 1.715-T-14).220 

O bem de Boquim (1.631-T-11) é exemplo de como a Lei 11.483/07 trouxe 

implicações nas formas de acautelamento utilizadas pelo Iphan. O pedido seguiu o padrão das 

demandas emitidas por municipalidades e foi indeferido em julho de 2011. A diferença é que 

recebeu a recomendação de acautelamento,221 com base na Lei nº 11.483/2007, como medida 

de preservação. A esse tempo, o Iphan já estava envolvido na gestão da memória ferroviária e 

havia introduzido a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário como instrumento para acautelar. 

Na próxima seção, observaremos outros casos que revelam as dificuldades introduzidas pela 

lei da memória e as soluções adotadas pelo instituto. 

 

4.1.2 As inscrições ferroviárias nos Livros do Tombo do Iphan 

 

Ao todo o Iphan elegeu 12 objetos ferroviários como bens de valor nacional, 

conforme tabela abaixo. 

                                                 
220 O processo não foi estudado pois escapava da delimitação cronológica da tese. 
221 Acautelamento é sinônimo de proteção. O art. 216, parágrafo 1º, da Constituição Federativa de 1988 

introduziu outras formas de acautelamento para além do tombamento, como os inventários, registros, 
vigilância e desapropriação.  
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Processo Bem Município UF Data Pedido Solicitante Inscriç ão Data 
Inscrição

0506-T-54 Trecho 
Ferroviário 
Mauá-Fragoso

Magé RJ 27/04/54 Ministro de Estado dos Negócios da 
Viação e Obras Públicas, José 
Américo

Livro Histórico, Volume 
1, Folha 051, Inscrição 
303

07/05/1954

0944-T-76 Estação da 
Luz

São Paulo SP 16/06/76 Assembéia Legislativa Estado São 
Paulo, deputado Otávio Ceccato

Livro Histórico, Volume 
2, Folha 026, Inscrição 
540 – Livro Belas Artes, 
Volume 2, folha 029, 
Inscrição 606

10/10/1996

1143-T-85 Estação 
Ferroviária

Lassance MG 27/11/84 Fiocruz, prof. Guilardo Martins Alves, 
presidente - Secretaria de Saúde do 
Estado de Minas Gerais, Dr. Dario de 
Farias Tavares, secretário

Livro Histórico, Volume 
1, Folha 088, Inscrição 
499

30/09/198

1185-T-85 Complexo 
Ferroviário de 
São João Del 
Rei

São João Del 
Rei

MG 28/11/85 MT/RFFSA, Maria Elisa Carrazoni, 
secretária executiva do Preserve

Livro Histórico, Volume 
2, Folha 10/11, 
Inscrição 528  – Livro 
Belas-artes, Volume 2, 
Folha 018, Inscrição 
596

03/08/1989

1220-T-87 Estrada de 
Ferro Madeira 
Mamoré: pátio 
ferroviário, 
bens móveis e 
imóveis

Porto Velho RO 1987 Movimento Pró-Reativação e 
Preservação da Estrada de Ferro 
Madeira Mamoré

Livro Histórico, Volume 
2, Folha 90/91, 
Inscrição 581 – Livro 
Arqueológico, Volume 
2, Folha 47/48, 
Inscrição 139

07/01/2008

1252-T-87 Vila Ferroviária 
de 
Paranapiacaba

Santo André SP 21/09/85 Comissão Pró-Paranapiacaba, eng. 
Geraldo Camargo Demétrio

Livro Histórico, Volume 
2, Folha 93/94, 
Inscrição 586

30/09/2008

1285-T-89 Estação D. 
Pedro II: 
Prédio

Rio de Janeiro RJ 1989 Associação de Engenheiros da E. F. 
Central do Brasil (atual Aenfer)

Livro Histórico, Volume 
2, folha 90, Inscrição 
579  – Livro 
Arqueológico, Volume 
2, Folha 47, Inscrição 
137

07/01/2008

1382-T-97 Museu do 
Trem – acervo; 
Baroneza 
(locomotiva)

Rio de Janeiro RJ 1997 RFFSA/Preserfe/setor de Patrimônio 
Histórico Ferroviário, assinado pelo 
arquiteto Sérgio Santos Morais

Livro Histórico, Volume 
003, Folha 097/098, 
Inscrição 631

18/11/2014

1434-T-98 Estação 
Mayrink

Mairinque SP 1998 9 Coordenação Regional/Iphan, 
assinado pela coordenadora Cecília 
Rodrigues dos Santos

Livro Belas-artes, 
Volume 2, Folha 55/56, 
Inscrição 625

08/07/2004

1485-T-01 Companhia 
Paulista de 
Estradas de 
Ferro: 
conjunto de 
edificações; 
bens móveis

Jundiaí SP 2001 Sociedade de Amigos da 
Preservação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arqueológico de Jundiaí 
(Soapha), representada por Maria 
Diva V. Taddeu, consultora. O Chefe 
do Gabinete do MEC, Sérgio Arruda, 
reencaminha solicitação ao Iphan

Livro Histórico, Volume 
2, Folha 80, Inscrição 
570

14/07/200

1536-T-06 Complexo 
Histórico da 
Estrada de 
Ferro Noroeste 
do Brasil; 
estrada de 
Mato Grosso 
do Sul

Campo 
Grande

MS 2006 18 Superintendência Regional Iphan, 
assinado pela coordenadora Maria 
Margareth Escobar Ribas Lima

Livro Histórico, Volume 
003, Folha 092/095, 
Inscrição 625  – Livro 
Arqueológico, Volume 
003, Folha 005/007, 
Inscrição 171

02/09/2014

1557-T-08 Conjunto da 
Estação 
Ferroviária de 
Teresina

Teresina PI 2008 19ª Superintendência Regional 
Iphan/Piauí, Diva Maria Freire 
Figueiredo, superintendente

Livro Histórico, Volume 
003, Folha 075/076, 
Inscrição 620 – Livro 
Belas-artes, Volume 
002, Folha 075/076, 
Inscrição 639

19/07/2013

Bem Inscrito

 
Tabela 3: Bem Inscrito - elaborada pela autora 

O maior número de bens tombado tem origem em pedidos da década de 1980, cinco, 

e o estado de São Paulo se destaca com quatro tombamentos. A tabela abaixo descreve os 

pedidos com respectivas datas de solicitação e tombamento. 
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Tabela 4: Tombamento por Década – elaborada pela autora 

O estudo dos processos ferroviários mostra que as motivações para submissão de 

pedidos têm naturezas distintas. É possível, porém, enquadrá-las seguindo a lógica dos 

solicitantes, que guarda semelhança nas justificativas e desejos preservacionistas. Além disso, 

percebe-se que o Iphan lidou de formas distintas com as demandas da ferrovia. Há casos em 

que apenas executou uma determinação superior devendo, assim, encontrar um caminho para 

concordar com o tombamento. 

Dois pedidos representam tal situação: o do Trecho Ferroviário Mauá-Fragoso 

(506-T-54), de 1954, e o da Estação Ferroviária de Lassance (1.143-T-85), de 1985, que 

tinham como principal justificativa a comemoração de eventos. 

O primeiro refere-se aos 14 quilômetros de linha da E. F. Mauá. O pedido foi 

encaminhado pelo ministro da Viação e Obras Públicas, José Américo de Almeida, em função 

da comemoração do centenário da E. F. Mauá (de 1854), e resultou em procedimento rápido 

como um trem-bala: em três dias foi inscrito no Livro do Tombo Histórico e declarado, por 

meio do Decreto n. 35.447-A de 30 de abril de 1954, como monumento nacional. Porém, a 

complexidade do caso apresentou-se após o tombamento, devido à tentativa de impugnação 

emitida pelo presidente da RFFSA, general Antônio Adolfo Manta, em 1967. A empresa 

pretendia instalar vias de telecomunicações e o tombo impedia a operação. O general alegou 

ainda que as medidas de preservação previstas não foram implantadas em função do tombo, 

portanto, a atuação da Rede para proteger a Baroneza e a alocação de placa alusiva à data na 

sede da Estação de Guia de Pacobaíba seriam suficientes para a proteção do bem.222 O Iphan 

                                                 
222 A locomotiva Baroneza deveria ter sido alocada em frente à Estação e os trilhos deveriam ter sido 

recuperados para o trânsito turístico da locomotiva, entre outras ações que não foram executadas. 



 

135 

solicitou ajustes aos responsáveis pelo trecho, conforme recomendações do conselheiro 

Gilberto Ferrez, de 31 de julho de 1968. Porém, as medidas não impediram a edição do 

Decreto n 67.592, de 17 de novembro de 1970, revogando o Decreto nº 35.447-A e 

recomendando o emplacamento como substituto do tombamento. O fato coloca em conflito as 

“autoridades”. Quem detinha o poder sobre o bem ferroviário, a Rede ou o Iphan? A resposta 

não é clara, pois o projeto do general foi executado e o Iphan declara que o bem permanece 

tombado, informando que o Decreto não suspende o tombamento, conforme análise do 

assistente jurídico do Iphan, José Oberlaender, de 1974. 

 

5. Ao nosso ver, a revogação do Decreto nº 35.447-A diz respeito, tão somente, à 
declaração como monumento histórico do trecho ferroviário que menciona, não 
afetando ao tombamento procedido pela Diretoria do DPHAN, o qual, embora em 
consequência daquele Decreto, constitui ato à parte, que permanece íntegro, a 
despeito da citada revogação. (IPHAN, proc. 506-T-54, p.74-75). 

 

Os expedientes do processo se encerraram na solicitação de parecer a esse respeito, 

emitida pela Coordenadoria Jurídica do Iphan e assinada pela arquiteta Célia Perdigão Gelio 

(da Coordenadoria de Proteção), em 13 de outubro de 1988. O impasse impactou a proteção 

do bem, o que gerou reclamações da empresa SANDA – Publicidade e Promoções 

Cooperativa Ltda, do Grêmio do Ferroviário e da ABPF-Rio, na figura de Luiz Octávio da 

Silva Oliveira, encaminhadas entre 1973 e 1989. Além desses, a Câmara Municipal de Magé e 

a Secretaria de Turismo, Certames, Divulgação e Desportos de Magé procederam de igual 

forma e solicitaram o uso do espaço. (Iphan, proc. 506-T-54, p.78-92). Motivação semelhante 

parece ter animado o pedido de tombamento da Estação Ferroviária de Lassance (proc. 

1.143-T-85). Neste, destacam-se dois atores que pleitearam coletivamente a nominação da 

Estação e da Casa de Saúde Carlos Chagas (1.142-T-85) como monumentos nacionais: a 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Secretaria de Saúde do Governo de Minas Gerais. Em 

27 de novembro de 1984, ambas assinaram o Ofício nº 457/84-PR, que advogava o mérito dos 

imóveis para a história da saúde pública brasileira. O cinquentenário de morte do cientista 

Carlos Chagas embasou a motivação do pedido. Quatro meses após a solicitação, o parecer 

positivo do conselheiro/relator Gilberto Velho foi respaldado pelo Conselho Consultivo, que 

aprovou os dois pedidos por unanimidade, na 115ª Reunião, de 7 de março de 1985, na qual 

esteve presente o professor Carlos Chagas Filho, filho de Carlos Chagas. Entende-se que a 

Estação foi tombada a reboque da Casa de Saúde e da autoridade da Fiocruz, portanto, os 
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valores considerados para a aprovação não diziam respeito à história e excepcionalidades da 

ferrovia e sim com a história da ciência, representada na figura de Carlos Chagas como 

personalidade de destaque pela descoberta do Trypanosoma Cruzi.223 (IPHAN, Proc. 1.143-T-

85, p.7) 

Além disso, é possível deduzir que a eleição de Carlos Chagas também pretendia 

destacar os méritos, avanços e contribuições da própria Fiocruz para com a sociedade 

brasileira e a comunidade científica. A análise da coordenadora do setor de Tombamento e 

Conservação (DTC), Dora M. S. de Alcântara, informa que os objetos possuíam valor 

arquitetônico de pouca significância e era o seu atrelamento ao cientista e a importância da 

descoberta da “doença de Chagas” que respaldavam os valores dos bens como monumentos 

nacionais e científicos.224 Outra ponderação refere-se ao fato de o estado de Minas, 

aproveitando o envolvimento e autoridade da Fiocruz no que se refere ao campo da ciência, 

ter endossado o pedido. A oportunidade garantiria à localidade de Lassance a posse de dois 

bens nomeados como monumentos nacionais, valorizando a região e criando oportunidade 

para a exploração turística e execução de projetos culturais. O tombamento qualificava a 

própria localidade e servia a projetos políticos e econômicos (FONSECA, 1997). Vale 

destacar que a Casa de Saúde foi objeto de duplo pedido, pois contou com solicitação 

encaminhada pelo professor da Universidade Federal de Minas Gerais, João Amilcar Salgado, 

em 1979, que foi desconsiderada pelo Iphan.225 

Há um caso de tombamento que exigiu do Iphan dupla análise em períodos distintos, 

sendo que na primeira solicitação, em 1976, houve indeferimento e, posteriormente, a 

apreciação foi recomposta para a concordância. Refere-se à Estação da Luz (0944-T-76), que 

resultou em 534 folhas de processo, com dois volumes e sete anexos. O primeiro pedido era 

oriundo do gabinete do Ministério da Educação e Cultura,226 motivado pela proposição do 

Projeto de Lei nº 2.311 do deputado Otávio Ceccato (do antigo MDB/SP), que objetivava 

erigir a Estação da Luz como monumento histórico nacional. Após o encaminhamento, o bem 

esteve envolvido em um conjunto de reclamações públicas por conta da reforma feita na 
                                                 
223 Carlos Chagas foi designado, em 1907, por Oswaldo Cruz para estudar os casos de malária que 

assolavam os trabalhadores da E. F. Central do Brasil alocados em região próxima a Lassance. A descoberta 
do pesquisador permitiu impulsionar o combate à doença de Chagas, como ficou conhecida. 

224 Informação nº 35, fevereiro de 1985, emitida pela coordenadora do setor de Tombamento e 
Conservação (DTC) Dora de Alcântara informa sobre o pedido de 1979, que foi motivado pela comemoração 
do centenário de nascimento de Carlos Chagas. (IPHAN, Proc. 1.143-T-85) 

225 Informação nº 35, fevereiro de 1985. (IPHAN, Proc. 1.143-T-85) 
226 Ofício n. 2.253, de 16 de junho de 1976, do chefe do Gabinete do Ministério da Educação e Cultura, 

Carlos Alberto Menezes Direito. (IPHAN, Proc. 0944-T-76) 
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Estação, como já visto nas matérias das revistas. As reclamações mobilizaram o Condephaat a 

proceder à abertura de tombamento, concedido em 1982. O Iphan, após a decisão do conselho 

estadual, retirou-se do caso, considerando que a preservação seria tratada entre o Condephaat 

e a RFFSA.227 Porém, em outubro de 1976 o instituto recebeu o Ofício nº 4.614 emitido pelo 

presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, contendo anexa a Moção nº 104, do 

deputado estadual João Lázaro de Almeida Prado, novamente solicitando a indicação da 

Estação da Luz como patrimônio histórico. Por fim, foi declarado o indeferimento com base 

no parecer do conselheiro e arquiteto Cyro Ilídio Correia de Oliveira Lyra, apreciado na 76ª 

Reunião do Conselho Consultivo, de 16 de maio de 1977, que recomendou que o bem fosse 

apreciado pelas instâncias estadual e municipal, após esclarecimento do consultor/conselheiro 

Prudente de Moraes Neto sobre a competência das agências regionais para avaliação de bens 

da União. 

A segunda análise decorreu do recebimento do Ofício nº 289/92, de 13 de outubro de 

1992, assinado pelo coordenador da 9ª Coordenadoria Regional/SP do Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC), Antônio Luiz Dias de Andrade. Segundo o solicitante, “seria 

possível reinterpretar os critérios utilizados à época da negativa”, acrescendo “novos 

princípios para o exercício de juízos de valor” (IPHAN, PROC. 0944-T-76, p. 246). O pedido 

foi motivado pela demanda da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) por meio de 

carta enviada, em 18 de fevereiro de 1992, à 9ª CR-IBPC recuperando o valor histórico, 

arquitetônico e simbólico do bem. O parecer técnico de Adler Homero Fonseca de Castro,228 

de 4 de agosto de 1995, indicava a inscrição no Livro do Tombo Histórico e de Belas-Artes. O 

processo continha denso estudo retratando o contexto histórico, arquitetônico, econômico e 

social do bem.229 A chefe de divisão do Iphan, Cláudia Maria Girão Barroso, endossou o 

parecer, conforme memorando nº 350/95, e sugeriu adequar a análise ao panorama 

patrimonial contemporâneo. 

                                                 
227 Informação nº 207, de 27 de setembro de 1976, emitida pela chefe da Seção de Arte, Lygia Martins 

Costa. (IPHAN, Proc. 0944-T-76) 
228 À época, Adler Homero era assistente técnico de pesquisa, posteriormente tornou-se historiador do 

Iphan. 
229  O parecer retratava o surgimento do transporte ferroviário local, nacional e internacional; descrevia a 

história da E.F. Santos-Jundiaí (São Paulo Railway), considerada como de grande importância para o Brasil, 
destacando seu envolvimento com a agricultura cafeeira e conexão com a história política do país, sobretudo 
no período da “política do café com leite”. Também apontava a participação da estrada na cultura nacional 
pela influência dos ingleses e no fortalecimento do capitalismo. Por fim, o parecer aponta que a Estação da 
Luz estava inserida no projeto político do estado de São Paulo, o que contribuiria para a sua valorização no 
panorama econômico do país. 
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[...] houve, ainda, sensível mudança na maneira de se aferir, sob o aspecto histórico, 
o valor de um bem, passando-se a contextualizá-lo no processo histórico-cultural em 
que se insere, ao invés de considerar, somente, sua vinculação a fatos memoráveis 
no país. (IPHAN, Proc. 0944-T-76, p.282) 

 

O pedido foi aprovado na 8ª reunião do Conselho Consultivo, em 11 de setembro de 

1995, com base na análise do conselheiro/relator Carlos Alberto Cerqueira Lemos. Na 

ocasião, o ecletismo representou o maior interesse para os conselheiros, pois, segundo o 

debate, “[...] o Ecletismo nunca foi olhado com seriedade pelo SPHAN, que permitiu 

complacentemente a destruição de quase toda a produção arquitetônica do século passado e do 

início deste em todo o Brasil” (IPHAN, Proc. 944-T-76, p.329). De acordo com o conselheiro 

Silva Telles, esse fato era decorrente da aproximação dos intelectuais do patrimônio com as 

teorias de Le Corbusier, que considerava a arquitetura eclética “uma arquitetura de mentira” 

(Idem, p. 330). 

Há solicitações que envolveram diretamente os programas preservacionistas 

relacionados à RFFSA, Preserve e Preserfe: o Complexo Ferroviário de São João del-Rei 

(1.185-T-85) e o Museu do Trem (1.382-T-97). 

No primeiro caso, o Complexo Ferroviário de São João del-Rei, que também indica 

concorrência com a ABPF,230 envolvia o trecho até a cidade de Tiradentes e respectiva 

Estação Ferroviária. O pedido foi encaminhado pelo Preserve, sob assinatura de Maria Elisa 

Carrazzoni,231 e continha arrazoado informacional resultante dos trabalhos do Preserve no 

local, com descrição histórica, plantas, fotografias, inventários e projetos (da Restauração e 

Revitalização do Pátio Ferroviário de São João del-Rei e da Reconstrução da Rotunda de São 

João del-Rei, ambos de 1984), indicando que a solicitante conhecia os regramentos do Iphan. 

Segundo a arquiteta do setor de Tombamento e Conservação (DTC), Célia Perdigão Gelio,232 

seria o primeiro objeto da arquitetura ferroviária a ser apreciado pelo órgão, não possuindo 

referenciais comparativos – o que indica que a coordenadora não considerou o caso da E. F. 

Mauá, da Estação Ferroviária de Lassance e da Estação da Luz, anteriores ao de São João, 

mesmo sendo esses objetos isolados e não complexos ferroviários. A concordância com o 

tombamento considerou o fato de os bens documentarem a implantação e o desenvolvimento 

                                                 
230 A ABPF solicitou o tombamento anterior relativo ao trecho da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas 

(1.096-T-83), que foi negado. 
231 Carta nº 086, de 1985. (IPHAN, Proc. 1.185-T-85) 
232 Informação nº 102 de 1986. (IPHAN, Proc. 1.185-T-85) 
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do sistema ferroviário regional; de o trecho ainda estar em funcionamento; de possuir o 

primeiro modelo de bitola de 0,76 m implantado no Brasil; pela ideia de conjunto, integrado e 

harmonioso; por ser a Estação de São João um dos poucos exemplos com cobertura em 

estrutura metálica, incluindo as plataformas, e a Estação de Tiradentes ser representante de 

uma típica estação rural; de a Rotunda ser classificada como um dos prédios mais 

interessantes da arquitetura ferroviária; e de as Oficinas terem contribuído para a formação 

dos primeiros ferroviários especializados na operação de máquinas a vapor. Observa-se que os 

argumentos são similares aos utilizados nos projetos do Preseve/fe. 

A possibilidade de operação do trecho mantém-se como argumento principal. 

Segundo o técnico do Iphan, Roberto Maldos, “[...] a desativação da linha torna o 

tombamento praticamente sem efeito” (IPHAN, PROC. 1.185-T-85, p.151). Essa concepção 

sustentou o parecer favorável e serviu de justificativa, inclusive, para negar o pedido da ABPF 

relativo ao trecho da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (1.096-T-83), como citado 

anteriormente.  

O pedido representa a primeira solicitação que englobava um conjunto de objetos 

móveis e imóveis. Segundo Fonseca (1997), de modo geral, isso não era comum e, somente 

após as décadas de 1970/80, os bens em conjunto começaram a ser considerados pelo Iphan. 

O pedido foi deferido por unanimidade na 124ª Reunião do Conselho Consultivo, de 13 de 

janeiro de 1987, a qual contou com a relatoria do conselheiro Max Justo Guedes, e o bem foi 

inscrito nos Livros do tombo Histórico e de Belas-Artes.  

O segundo caso envolvendo os programas preservacionistas é o do Museu do Trem 

– acervo, solicitado pelo arquiteto Sergio Santos Morais, à época gerente do setor de 

Patrimônio Histórico Ferroviário da RFFSA e responsável pelo Preserfe.233 O solicitante 

argumentava que o Museu do Trem era detentor de um acervo único e que retratava um rico 

período da história brasileira. Algumas peças são diretamente associadas a datas históricas 

e/ou a personalidades importantes que delas fizeram uso. Em 2002, o bem foi recomendado 

para inscrição no Livro do Tombo Histórico por meio do parecer nº 8, de 4 de setembro, 

emitido pelo historiador Adler Homero com a justificativa de que as peças possuíam inegável 

valor cultural, estando ligadas a personalidades da história nacional, de que seriam únicas e 

insubstituíveis memórias e, ainda, de que o acervo era representativo das primeiras décadas do 

séc. XX e do esforço do Brasil para legitimar-se como um país moderno. O tombamento 

                                                 
233 Carta nº 283, de 1996. (IPHAN, Proc. 1.382-T-97) 
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incluiu o prédio e o acervo, inclusive a locomotiva “Baroneza”, pois, segundo a análise da 

museóloga do Iphan, Izabel Salles Serzedello, esse bem não foi tombado em função do pedido 

do trecho da E. F. Mauá, de 1954.234 O pedido de tombamento da E. F. Mauá, ao sugerir a 

alocação da locomotiva em frente da Estação de Guia de Pacobaíba, levou à interpretação de 

que o bem também era tombado. Só recentemente, em outubro de 2014, o Museu do Trem foi 

inscrito no Livro do Tombo Histórico, impulsionado pela reabertura do espaço sob a gestão do 

Iphan. 

Outro padrão identificado na análise dos processos e que se relaciona com os 

solicitantes tem relação com o encaminhamento de pedidos originários diretamente de 

mobilizações populares e movimentos civis ou endossado por essas instâncias. Quatro 

pedidos ferroviários destacam-se nessa categoria:235 Estada de Ferro Madeira-Mamoré 

(1.220-T-87), Vila Ferroviária de Paranapiacaba (1.252-T-87), Edifício Dom Pedro II 

(1.285-T-89) e Conjunto de edificações e bens móveis da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro (1.485-T-01). Os dois primeiros e o último foram alvos de manifestações 

coletivas desde a década de 1970, como apresentaram as matérias das revistas. Algumas 

análises foram morosas: o primeiro levou 21 anos e o segundo, 22, por exemplo. E também 

resultaram em processos volumosos: o processo da Mamoré contém 805 páginas e o de 

Paranapiacaba, 518. 

No processo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, foi definida a inscrição no Livro 

do Tombo Histórico e no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. O pedido 

foi impetrado pelo Movimento Pró-Reativação e Preservação da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, que requeria a reativação e preservação de todo o trecho pertencente à linha, 

somando 366 quilômetros. O arquiteto Luiz Leite de Oliveira, presidente do movimento, 

encaminhou a solicitação tanto ao ministro da Cultura, Celso Furtado, quanto ao presidente da 

República, José Sarney, e ao ministro dos Transportes, José Reinaldo Carneiro Tavares. Os 

requerimentos foram acompanhados de denso abaixo-assinado, contendo 69 páginas com 

1500 assinaturas, aproximadamente, evidenciando a preocupação/participação da comunidade 

local com o estado de abandono e a esperança na requalificação da malha para usos turístico e 

comercial. O Iphan, antes do pedido, já estava envolvido com o movimento orientando a 

                                                 
234 Parecer 11/96/DITEC/6 CR/IPHAN, de 6 de dezembro de 1996. (IPHAN, Proc. 1.382-T-97) 
235 Em determinada medida a Estação da Luz também contou com a participação da ABPF, mas o grupo 

não esteve envolvido diretamente no pedido. 
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instrução da solicitação e estudos a respeito.236 O processo também apresenta documentos 

produzidos pela ABPF, em 1979, manifestando apoio à medida e um amplo estudo sobre o 

bem e proposta de revitalização.237 

O pedido foi analisado destacando os valores históricos, culturais econômicos, 

sociais e simbólicos do bem, sendo destacada sua representatividade como o marco de 

Rondônia e contribuição na ocupação territorial do estado. A análise também reforçava que 

somente pelo tombamento (dos bens móveis e imóveis) e revitalização do trecho seria 

possível preservar o bem.238 O ponto mais problemático na análise do pedido recaiu sobre a 

propriedade e ocupação dos imóveis que envolviam o governo do estado e o Ministério do 

Exército, mais especificamente, o 5º Batalhão de Engenharia de Construção. O parecer do 

conselheiro Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès, de 2005, concordou com os pareceres 

técnicos e ampliou-os ao caracterizar o acervo da EFMM como uma “lição de humanidade” 

de importância “universal” e solicitando a inscrição do pátio ferroviário, dos bens móveis e 

imóveis (IPHAN, PROC. 1.220-T-87, p.772). 

O processo de tombamento de Paranapiacaba foi aberto formalmente em 1987, em 

decorrência da solicitação encaminhada pela Comissão Especial Pró-Paranapiacaba à 9ª 

Diretoria Regional do Iphan, em São Paulo, em 1985.239 A instrução inicial do processo conta 

com documentos relativos ao tombamento estadual, ocorrido em 1987. A dificuldade de 

análise referia-se à configuração do objeto como uma vila/complexo urbano, constituído por 

elementos diversos, inclusive alguns que tiveram seu valor histórico e artístico desfigurado. 

Além disso, a ausência de documentos (plantas) que fundamentassem a delimitação das 

poligonais (área abarcada pelo tombamento) e a realização de leilões promovidos pela RFFSA 

contribuíram para a demora. Somente na 35ª Reunião do Conselho Consultivo, de 22 de 

agosto de 2002, foi aprovada a inscrição no Livro do Tombo Histórico. A decisão foi 

amparada no parecer do conselheiro/relator Nestor Goulart Reis Filho, segundo o qual a Vila 

“[...] é um exemplo excepcional entre os numerosíssimos conjuntos residenciais construídos 

                                                 
236 O Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) elaborou o projeto “Memória Histórica da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré”, entre 1979 e 1982, que contém denso estudo sobre a estrada e serviu de base 
para a instrução processual. 

237 Documento elaborado pela ABPF em 1979 denominado “Sugestões para a recuperação da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré”, p. 147-173. (IPHAN, Proc. 1.22O-T-87) 

238 Documento emitido pela Fundação Nacional ProMemória, contendo histórico do bem, exposição de 
motivos e descrição dos bens e justificativa, p.89-120. (IPHAN, Proc. 1.220-T_87) 

239  A Comissão nasceu em 1982 após a ocorrência de diversas manifestações locais reclamando sobre o 
estado de preservação da Vila e foi oficializada pela prefeitura de Santo André/SP, composta por instituições 
públicas e associações preservacionistas como o próprio Iphan, o Condephaat, a ABPF e o Preserve/RFFSA. 
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por empresas de vários tipos no Brasil, a partir de meados do século XIX, para abrigar e 

disciplinar seus trabalhadores” (Iphan, proc. 1.252-T-87, 1987, p.269). 

O pedido do Edifício Dom Pedro II foi encaminhado pela Associação de 

Engenheiros da E. F. Central do Brasil, atual Aenfer, em 16 de dezembro de 1988 e aberto em 

1989. A Associação utilizou o peso de representar mais de cinco mil associados para legitimar 

a demanda e apresentava os valores arquitetônico, histórico e cultural do bem por meio de 

vasto volume de documentos anexo (carta, matéria jornalística, plantas, fotos, resumo 

histórico, etc.). A instrução do pedido indica que a associação conhecia as exigências do 

Iphan. O processo descreve o envolvimento da Associação dos Engenheiros V. F. F. Leste 

Brasileiro, de Salvador, e da Associação dos Engenheiros da Rede de Viação Paraná-Santa 

Catarina, de Curitiba, endossando a causa. Em 2003 a arquiteta Joyce Carolina Moreira 

Kurrels Pena, após estudo iconográfico e dos dados históricos, da realização de vistoria e da 

determinação da poligonal de tombamento, concordou com o tombamento histórico e 

arqueológico. A análise foi pressionada pela denúncia do engenheiro Agostinho Coelho da 

Silva, da Aenfer, sobre danos e desfigurações nos espaços utilizados pela Supervia e demais 

ocupantes do prédio. Porém, somente na 48ª Reunião do Conselho Consultivo, de 10 de 

novembro de 2005, o pedido foi avaliado com base no parecer do conselheiro/relator Nestor 

Goulart Reis Filho – o mesmo de Paranapiacaba - e indicado à inscrição no Livro do Tombo 

Histórico e Livro do Tombo Arqueológico Etnográfico e Paisagístico, mesma solicitação da 

associação. Este pode ser considerado o primeiro exemplo bem-sucedido da intervenção 

direta das associações preservacionistas em pedidos de tombamento.240 

O pedido do Conjunto de edificações e bens móveis da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro foi enviado pela Sociedade de Amigos da Preservação do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arqueológico de Jundiaí (Soapha), representada por Maria Diva 

Vasconcelos Taddei, em 30 de outubro de 2000. O processo conta com documentos 

complementares ao pedido como cartas de cidadãos e de associações (Grupo Estação Paulista, 

Centro Cultural e Recreativo na Cia Paulista de Estrada de Ferro e da União dos Ferroviários 

Aposentados de Jundiaí) informando sobre danos ao acervo e endossando o pedido. Há vasta 

referência sobre o acervo museológico e documental. O processo contém levantamentos dos 

objetos existentes no Museu da Companhia Paulista, elaborado pela Associação de 

                                                 
240 A ABPF esteve envolvida no caso de São João del-Rei, que foi negado, e também no caso de 

Paranapiacaba. Neste, porém, ela compunha o coletivo de agentes que assinava o pedido na composição da 
Comissão. 
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Preservação da Memória da Companhia Paulista, onde está disposto volume considerável de 

bens, como os oito mil livros, cinco mil fotografias históricas, 500 negativos de vidro e 

documentos das E. F. Araraquarense, Paulista, Sorocabana e São Paulo-Minas. Além disso, 

arrola peças, equipamentos e imóveis, somando seis residências e 37 edificações. 

O processo é repleto de embaraços por conta da quantidade do acervo e de sua 

proveniência, tendo em vista que agrupava várias estradas de ferro. Ademais, a propriedade 

dos bens, o desvio de peças envolvendo a RFFSA e a realização de leilões somaram-se às 

dificuldades. A apreciação do pedido foi realizada por mais de um técnico do Iphan até sua 

análise pelo Conselho Consultivo. Os pareceres referem-se aos valores dos bens, ora 

apreciados como históricos, ora também como artísticos. A recomendação restringiu-se, 

porém, à indicação para a inscrição no Livro do Tombo Histórico, conforme apreciação do 

Conselho na 35ª Reunião, de 2 de agosto de 2002, amparada na relatoria da conselheira 

Suzana Sampaio, que sugeriu inscrição apenas das 34 edificações e a exclusão do caráter 

artístico. O acervo móvel - museológico, arquivístico, bibliográfico e iconográfico -, 

vinculado ao Museu da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e à Estação da E. F. Santos 

Jundiaí e agrupado ao pedido foi desconsiderado, fato que motivou um conjunto de 

questionamentos ao instituto, inclusive do procurador da República do município de 

Campinas, José Ricardo Meireles, em 2003, que indagou sobre a exclusão desses bens.241 

Há também pedidos solicitados diretamente pelo Iphan como a Estação Ferroviária 

de Mayrink (1.434-T-98), do Complexo Histórico da E. F. Noroeste do Brasil (1.536-T-06) 

e do Conjunto da Estação Ferroviária de Teresina (1.557-T-08). Neste grupo, percebe-se 

que há interesses distintos para solicitação. No caso de Mairinque, é explicitado que tem base 

em inventário realizado pela regional do Iphan. O caso de Teresina é similar, porém, percebe-

se que a oportunidade de instalar a sede da superintendência no local tornou-se o principal 

argumento. 

O pedido da Estação Ferroviária de Mairinque foi realizado pela 9ª Coordenadoria 

Regional de São Paulo em 1998. Inspirada no caso da Estação da Luz, a coordenadora 

regional, Cecília Rodrigues dos Santos, informa que a iniciativa surgiu da tarefa de levantar 

representantes ferroviários merecedores de proteção, ainda desatendidos, além da 

preocupação com a privatização do setor ferroviário e abandono do imóvel.242 A escolha da 

                                                 
241 Ofício nº 40, 19 de novembro de 2003. (IPHAN, Proc. 1.485-T-01) 
242 Memorando nº 109, de 30 de abril de 1998. (IPHAN, Proc. 1.485-T-01) 
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Estação de Mayrink pela coordenação deveu-se ao fato de o imóvel ser um dos primeiros no 

país construído em concreto armado. As características espaciais arquitetônicas e a vinculação 

com a identidade paulista também foram destacadas.243 Junto ao pedido, foi solicitada a 

inclusão da Vila Operária local. Em 2002, a arquiteta Claudia Maria Girão Barroso, da 9ª SR, 

produziu o documento “Notas sobre a Estação Ferroviária de Mairinque, em Mairinque, SP”, 

no qual indicava a inscrição no Livro de Belas-Artes, pois considerava que o objeto era 

resultante de diversas convergências que o tornaram arquitetonicamente singular. 

 

O uso do concreto armado, associado à curiosa combinação de racionalismo e 
elementos de inspiração art-nouveau, característicos nas obras de Dubugras [Victor 
Dubugras, arquiteto], resultou em uma construção de planta singela e volumetria 
requintada, quase escultórica. O despojamento decorativo, em contraponto à criação 
de quatro torres arrematando o corpo central, de modo a abrigar o telégrafo, mas 
com uma proporção tal que só pode ser atribuída a questões de ordem estética, é um 
exemplo dessa combinação inusitada. É uma obra de fato singular, onde se percebe 
sensível apuro e equilíbrio formal. (IPHAN, Proc. 1.434-T-98, p.065) 

 

O parecer emitido pelo conselheiro/relator Nestor Goulart Reis Filho,244 apresentado 

na 37ª Reunião do Conselho Consultivo, realizada em 21 de novembro de 2002, concordou 

com a análise da arquiteta e reforçou que se tratava do “[...] primeiro edifício protomoderno 

construído no Brasil e, muito provavelmente, na América Latina” (Iphan, Proc. 1.434-T-98, 

p.135). Assim, o bem foi inscrito no Livro do Tombo de Belas-Artes. É possível deduzir que, 

ao destacar as técnicas construtivas da Estação, pela figura de Victor Dubugras, pretendia-se 

ao fim valorizar a categoria dos próprios arquitetos. Esse exemplo guarda semelhança com o 

tombamento de Lassance, cujos elementos valorativos não estavam nas referências 

ferroviárias em si. Também, neste caso, a inscrição limitou-se à Estação, excluindo a Vila 

Operária, que, segundo dados do processo, era de difícil avaliação. Vale destacar que a esse 

tempo o Iphan já possuía significativa experiência na análise de bens ferroviários e de 

complexos arquitetônicos e urbanos, o que significa dizer que a exclusão possui outra 

natureza, não identificada no processo. 

O pedido de tombamento do Complexo Histórico da E. F. Noroeste do Brasil foi 

solicitado pela 18º Superintendência Regional do Iphan-Mato Grosso do Sul, em 5 de 

setembro de 2005. Composto de 503 folhas245 e três volumes, esse processo é bastante 

                                                 
243 Documento nº 120, de 1998, dirigido à Fepasa. (IPHAN, Proc. 1.434-T98) 
244 Nestor Goulart era arquiteto, urbanista e especialista nas obras de Victor Dubugras. 
245 Uma parcela significativa de documentos do processo é composta de cópias dos registros dos imóveis 

que compõem o complexo.  
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complexo devido às constantes divergências sobre a poligonal de tombamento e projetos da 

prefeitura de Campo Grande (projeto Orla Morena e Orla ferroviária), que geraram inclusive 

ação de impugnação ao tombamento pela prefeitura. Além disso, o processo aponta as 

dificuldades do instituto em classificar o bem nos livros do Tombo. A análise do arquiteto 

urbanista Fábio Guimarães Rolim indicava os livros Histórico e o de Belas-Artes, por 

considerar que o complexo funcionava como símbolo da ideia de nação moderna e 

representava a proposta de integração do país; pelo fato de ser um componente representante 

do desenvolvimento nacional e geopolítico; por ser um elemento de conformação urbana; por 

representar a unidade de um complexo ferroviário, similar apenas ao de S. João Del Rei/MG; 

e por ser um representante da arquitetura industrial, pouco valorada como patrimônio no país; 

entre outros aspectos.246 

Porém, o Conselho Consultivo, na 62ª Reunião, de 3 de dezembro de 2009, decidiu 

pelo Livro Histórico e pelo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, seguindo o parecer do 

conselheiro/relator Synésio Scofano Fernandes, similar ao parecer do historiador do 

Departamento de Proteção (Deprot), Adler Homero Fonseca de Castro.247 No parecer, o 

historiador informava não reconhecer unidade artística no conjunto que permitisse a sua 

compreensão como obra de arte, mas sim o destaque de alguns bens como a estação, a meia 

rotunda e algumas casas de funcionários, que não possuiriam valor artístico excepcional, mas 

de caráter utilitário, definido como “beleza prática”. Homero considerou que o complexo 

evidenciava características de uma organização social/fabril, dividida em classes, na qual o 

material e distribuição das moradias representavam a “pirâmide funcional”, o que justificaria 

sua indicação à inscrição no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 

No caso do pedido do Conjunto da Estação Ferroviária de Teresina, a demanda 

foi encaminhada pela 19ª SR-Piauí, em 3 de junho de 2008, assinada pela superintendente 

Diva Maria Freire Figueiredo. A proponente alegava urgência na análise do caso, pois havia 

previsão de empreendimentos comerciais para o local. Indicava que o bem era uma das 

principais referências da capital Teresina, somada à Ponte metálica João Luis Ferreira, e 

ambos 

 

[...] testemunham a história da ferrovia em nosso país e o contexto da evolução 

                                                 
246 Dados presentes na Instrução de processo de tombamento/Iphan: Apresentação e justificativa da 18ª 

Superintendência Regional/Iphan – MS, p. 165. (IPHAN, Proc. 1.536-T-06) 
247 Parecer nº 09, 13 de agosto de 2007. (IPHAN, PROC. 1.536-T-06) 
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urbana das cidades brasileiras no início do século XX. Ambos são símbolos de 
Teresina e suas imagens são constantemente usadas pelos meios publicitários para 
identificá-la e representá-la. (IPHAN, Proc. 1.557-T-08, p.1) 

 

Como descrito no pedido e ao longo do processo, a Estação e anexos eram objetos de 

grande interesse por instituições públicas federais, estaduais e municipais e também eram alvo 

de especulações imobiliárias. O Iphan alegava que o tombamento seria uma medida de 

proteção do bem, mas também apresentou interesse na ocupação do espaço para instalação da 

nova sede da SR. Este é o primeiro caso em que a Lei n. 11. 483/07 é citada no pedido de 

tombamento. Segundo a superintendente, o órgão realizava estudos visando à nova atribuição 

imprimida pela Lei e apreciação do objeto submetido, mas devido à concorrência pelo bem, 

expressa por outras instituições públicas, teria sido necessário antecipar o pedido.  

Os pareceres técnicos da arquiteta Anna Elisa Finger, de 2008 e 2010, detêm-se sobre 

os aspectos históricos, ressaltando a importância da estrada de ferro do Piauí no projeto de 

integração territorial por meio da malha ferroviária e também analisam os impactos 

decorrentes da erradicação de ramais implantados no país. A arquiteta aponta o complexo 

como símbolo do progresso e representação da entrada de Teresina na economia brasileira. 

Além do mais,  

 

a Estação, concluída em 1926, configura-se como um prédio de grandes dimensões, 
construído em alvenaria de tijolos e segue a linguagem adotada para praticamente 
todas as estações dessa linha construídas no Piauí, inspirada nos 'chalets' europeus 
do período do romantismo. (IPHAN, proc. 1.557-T-2008, p. 32; p, 39) 

 

No primeiro parecer, é indicado o Livro do Tombo Histórico, porém em 2010 a 

arquiteta inclui o Livro do Tombo de Belas-Artes, pois considera que os novos elementos 

estilísticos e construtivos utilizados na Estação serviram de influência para construções 

posteriores, alterando o panorama arquitetônico vinculado à “tradição colonial” (Iphan, proc. 

1.557-T-2008, p.41). Anna Finger também chama atenção para a ausência do Iphan em outros 

territórios brasileiros, o que teria comprometido a representatividade de bens nordestinos, por 

exemplo, no rol do patrimônio nacional. Assim, o tombamento de Teresina contribuiria para o 

ajuste das distorções do instituto a esse respeito. 

O Iphan aprovou o pedido na 70ª Reunião do Conselho Consultivo, de 28 de março 

de 2012, com base no relato do conselheiro Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès, que 

recorreu aos pareceres da arquiteta Anna Finger. O relator defendeu que o tombamento 
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piauiense seria uma medida de cunho educativo, pois possibilitaria estudos sobre a história da 

ciência, da comunicação e da engenharia, “[...] através dos exemplares diversos de 

equipamentos e máquinas pesadas movidas a vapor que foram trazidos de navio dos EUA e da 

Inglaterra no século XIX” (Iphan, proc. 1.557-T-2008, p.113;128). E recomendou a inscrição 

no Livro do Tombo Histórico e no de Belas-Artes, procedida em 19 de julho de 2013. O 

processo de Teresina apresenta-se como o mais estruturado no sentido do cumprimento dos 

ritos e burocracias exigidos pelo instituto.  

A investigação dos tombamentos ferroviários resultou em conhecimento a respeito 

do fazer preservacionista e da multiplicidade de atores, soluções e dificuldades envolvidos na 

efetivação das medidas de proteção. Observa-se que a apreciação de um bem com vista ao seu 

tombamento envolve o atendimento às premissas do Iphan, mas também questões postas 

pelos interesses que convergem para os bens. O perfil das instruções processuais, assim como 

o dos responsáveis pelas análises e relatorias, também impacta a apreciação final das 

solicitações. Além disso, também evidenciou mudanças promovidas pela lei da memória 

ferroviária, a partir de 2007.  

Na maioria, os tombamentos ferroviários atenderam a pedidos emitidos por 

instâncias públicas hierarquicamente similares ou superiores ao Iphan, com exceção aos 

pedidos envolvendo movimentos sociais organizados, questão que Fonseca (1997) já havia 

apontado em sua investigação. Outro ponto comum aos tombamentos ferroviários era o 

argumento de requalificação dos espaços para novos usos, presente praticamente em todos os 

pedidos. No caso da Estação de Mairinque, é indicado que o tombamento subsidiaria uma 

“política de disponibilização e preservação”, voltada para o patrimônio ferroviário (IPHAN, 

Proc. 1.434-T-98, p.5). 

Há em mais de um processo a indicação de dificuldades para análise dos objetos 

ferroviários, exigindo estudo e pesquisas exaustivas. Por vezes, os técnicos reclamavam a 

definição de critérios para amparar os pareceres, sobretudo naqueles que se referiam a objetos 

de conjunto/complexos, pois envolviam diversos materiais e estruturas construtivas, fruto da 

natureza operacional desse meio de transporte – vilas, móveis, documentos, etc. As 

dificuldades normalmente impactavam o andamento do processo, como no caso da Estação de 

Mairinque, e também explicam as soluções pretendidas pelo Iphan. A demora motivou a 

interferência do Ministério Público Federal, em 1999 e em 2002, exigindo esclarecimentos a 
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respeito do tombamento.248 Em resposta, o técnico Carlos Gutierrez Cerqueira sugeriu que o 

instituto explicasse a situação para além do modus operandi do órgão e englobasse 

esclarecimentos sobre as ações que seriam implantadas para solucionar os gargalos existentes 

nas análises dos bens ferroviários.249 A resposta também deveria solicitar o apoio do 

Ministério, após o conhecimento sobre as dificuldades do instituto, visto que a perspectiva era 

“[...] estabelecer os critérios que deverão balizar uma política de preservação que, ao contrário 

de responder caso a caso, dê conta de todo o universo desse importante patrimônio” (IPHAN, 

PROC. 1.434-T-98, p.55). 

No que se refere aos valores acionados para justificar os tombamentos, houve uma 

prevalência dos valores históricos dos bens, mas os entendimentos eram, por vezes, 

conflitantes entre os próprios técnicos do Iphan e/ou seus conselheiros. O caso de 

Paranapiacaba e do Conjunto de Edificações da Companhia Paulista serve de ilustração. A 

Vila recebeu indicação para os valores artístico e arquitetônico por parte dos técnicos, mas o 

relator/consultor Nestor Goulart desconsiderou a indicação, por não vislumbrar 

excepcionalidades no projeto arquitetônico da Vila, com base em teorias do campo da 

arquitetura, que observavam “[...] a lógica do projeto e não o estilo” (Iphan, proc. 1.252-T-87, 

p.268). No segundo, o valor artístico foi debatido pelo coordenador técnico de proteção, José 

Leme Galvão Júnior, em 2002,250 que analisou a morfologia das edificações, o acervo 

museológico, iconográfico e documental, e defendeu que o valor artístico se apoiava nos “[...] 

padrões projetivos, técnicos e estéticos da revolução industrial ocidental [...]” detentores de 

elementos arquitetônicos mistos que garantiriam ao bem “[...] um excepcional grau de 

monumentalidade”. (IPHAN, PROC. 1.252-T-87, p. 254). Porém, a indicação recaiu somente 

no valor histórico.251 Embora fosse indicado que o instituto havia modificado sua perspectiva 

sobre a avaliação dos bens, ainda era comum localizar justificativas que recuperavam a 

notoriedade e os valores excepcionais para sustentar os tombamentos, como visto no caso da 

Estação da Luz, do Complexo Ferroviário de São João del-Rei e do Edifício Dom Pedro II. 

Não localizei estudos que utilizassem de modo direto as referências do campo da preservação 

industrial, como a Carta de Nizhny Tagil, mas verifica-se que as análises assumem, por vezes, 

os valores do patrimônio industrial citados na Carta (universal, social, científico e 

                                                 
248 Representação nº 177, de 1999; Ofício nº 063, de 2002. (IPHAN, Proc. 1.434-T-98) 
249 Memorando, nº 114, de 2002. (IPHAN, Proc. 1.434-T-98) 
250 Memorando nº 74, de 6 de abril de 2002. (IPHAN, Proc. 1.485-T-01) 
251 A teoria do restauro proposta pelo italiano Cesare Brandi (2004), que inclusive sustenta a Carta de 

Veneza, propõe a interpretação de que toda edificação é detentora de valores artísticos intrínsecos. 
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tecnológico, estético e de raridade).252 

Um ponto interessante que merece destaque, pois ajuda no desenho desta tese, tem 

relação com a entrada e uso da Lei 11.483/07. Dois tombamentos, ambos abertos em 2008, ou 

seja, pouco tempo após a edição da norma, possuem referência a esse respeito. No caso do 

tombamento relativo à Companhia Paulista, por conta da exclusão dos bens móveis, a lei foi 

apresentada como solução ao problema. O Relatório de Vistoria elaborado pelo arquiteto 

Mauro Bondi, em 2008,253 considerava que o acervo móvel estava protegido com respaldo na 

Lei nº 11.483 e nos Inventários do Patrimônio Ferroviário produzidos pelo Iphan. Porém, a 

leitura da coordenadora de Proteção, Jurema Kopke Eis Arnaut, presente no memorando nº 

114, de 6 de maio de 2010, coloca em suspeição a interpretação da lei como instrumento 

suficiente à proteção. A coordenadora recupera a Recomendação nº 9 emitida pelo Ministério 

Público Federal, em 2005,254 e conclui que: 

 

[…] Objetivamente, essa lei determina a transferência para o IPHAN dos bens 
oriundos da extinta RFFSA, prevendo a respectiva preservação, no caso de bens 
móveis, documentos arquivísticos e bibliográficos, pela 'construção, formação, 
organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, 
arquivos e outras organizações culturais', e, 'no caso de bens imóveis, por meio da 
conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais 
espaços', desde que lhes tenha sido atribuído valor cultural. Considerar que tal 
determinação é suficiente para incluir os bens selecionados exclusivamente pelas 
áreas técnicas do IPHAN – representações regionais do DEPAM -, no rol de bens 
cuja atribuição do valor cultural foi mediada no âmbito do Conselho Consultivo e 
distinguida com o tombamento, parece gerar uma deformação. Isso porque tanto os 
bens propostos ao tombamento pelo Decreto-Lei nº 25/37, como os bens de natureza 
imaterial e as paisagens culturais, indicados, respectivamente, ao registro pelo 
Decreto nº 3551/2000 e à chancela pela Portaria nº 127/2009, sem distinção, 
apoiados em instrução técnica pelo IPHAN, só podem ser considerados efetivamente 
protegidos como bens culturais nacionais após apreciação de mérito e considerações 
do Conselho Consultivo e, finalmente, homologação em ato específico pelo Ministro 
da Cultura. (IPHAN, proc. 1.485-T-01, 2001, p. 575) 

 

O processo sobre os bens de Teresina também apontou questões sobre a Lei 

11.483/07. Nesse caso, foi o próprio presidente do Iphan, Luiz Fernando de Almeida, que 

discutiu a questão. Durante a 70ª Reunião do Conselho Consultivo, de 28 de março de 2012, o 

presidente informou sobre as dificuldades oriundas da absorção do patrimônio ferroviário, a 

partir da extinção da RFFSA. Segundo o presidente, a decisão onerou o trabalho do instituto 

                                                 
252 Item 2 da Carta de Nizhny Tagil. Disponível em:<http://ticcih.org/wp-

content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf>. Acesso em: 15 de janeiro de 2014. 
253 Anexo ao memorando nº 148, de 31 de março de 2008. (IPHAN, PROC. 1.485-T-01) 
254 Na Recomendação nº 9, de 2005, havia a solicitação para reconsideração do pedido e questionamento 

sobre a lei como elemento satisfatório para a proteção do bem. (IPHAN, PROC. 1.485-T-01) 
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pelo volume de bens a ser avaliado e metodologia a ser implantada. Informa também que o 

instituto passou a desenvolver inventários (imóveis, móveis e bens arquivísticos) e a 

estabelecer parcerias, inclusive com entidades não-governamentais, para dar conta do 

trabalho. Para o presidente, a atribuição era positiva, na medida em que considerava 

 

[...] que o patrimônio ferroviário poderá ser um enorme instrumento de criação de 
um sistema brasileiro, um sistema nacional de proteção, pela capilaridade que ele 
tem no país, pela abordagem que, na maior parte das vezes, vai ser transversal, 
multidisciplinar, e, principalmente, pelo potencial que o patrimônio ferroviário tem 
de qualificação urbana das cidades. (IPHAN, Proc. 1.557-T-08, p.132)  

 

O trabalho e participação do Iphan na valorização do passado ferroviário foi denso e 

complexo, como indica o amplo conjunto de demandas encaminhado ao órgão. As 

dificuldades exigiram arranjos e esforços do instituto, dos técnicos e conselheiros para 

lidarem com as características inerentes ao segmento ferroviário e industrial. Em alguns 

casos, exerceu a atribuição essencial de analisar pedidos e emitir pareceres, em outros, apenas 

cumpriu determinações. Com base no volume de apreciações, é possível deduzir que o 

instituto adquiriu um conhecimento substancial sobre a história da ferrovia e seu legado. Pela 

leitura dos processos, observa-se que a edição da lei da memória colocou novas dificuldades 

ao órgão, tanto pelo volume quanto pela aplicabilidade da norma como instrumento de 

proteção distinto do tombamento. O impacto da lei e seus desdobramentos no Iphan serão 

detalhados a seguir. 

 

4.2 Os desdobramentos da Lei da memória ferroviária 

 

Até a edição da Lei nº 11.483/07, o Iphan esteve presente no cenário de valorização 

do passado ferroviário, fundamentalmente, pelo registro de tombamentos. A lei foi 

apresentada nos processos de duas maneiras: como uma oportunidade para que o órgão agisse 

e como um problema que requeria maiores estudos e debates internos. Com a extinção da 

RFFSA, o Iphan assumiu a atribuição de responder pelo legado das ferrovias brasileiras, o que 

remodelou a participação do instituto no campo da preservação ferroviária. A outorga legal 

exigiu, como veremos, arranjos e revisão de processos de trabalho. A proposta não é debater 

criticamente a atuação do órgão, tampouco apontar todas as dimensões envolvidas na 

transferência de responsabilidade ao Iphan. Pretendo entender o lugar do instituto nesse 
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contexto do passado ferroviário. 

A finalização do processo de desestatização da Rede Ferroviária pode ser lida a partir 

de três atos legislativos editados em 2007. O primeiro é a Medida Provisória (MP) nº 353, que 

objetivava concluir a etapa de liquidação da empresa. A partir desse momento, a União 

passaria a responder pelos direitos, obrigações e ações jurídicas originárias da Rede. Foi 

criada a figura do Inventariante com a obrigação de realizar as atividades de extinção e 

inventariar o espólio da empresa extinta. A Inventariança é coordenada pelo MT. A MP 

também tratava da distribuição dos bens imóveis operacionais e da distribuição dos 

dividendos aos acionistas minoritários. Em relação ao Iphan, determinou que o mesmo 

deveria: 

 

[...] receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e 
cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manutenção. 
Parágrafo único. Caso o bem seja classificado como operacional, o IPHAN deverá 
garantir seu compartilhamento para uso ferroviário. (BRASIL, Medida Provisória nº 
353, 2007, art. 9º) 

 

O segundo é o Decreto nº 6.018 que regulamentava a MP, ambos publicados em 22 

de janeiro de 2007. O Decreto, de modo geral, deteve-se sobre os procedimentos que 

envolviam os acervos arquivísticos e biblioteconômicos da Rede, no que se referia às suas 

distribuições aos sucessores da Rede e ao Arquivo Nacional. Ao Iphan foi acrescida a 

responsabilidade sobre “os convênios firmados com entidades de direito público ou privado 

que tenham por objeto a exploração e administração de museus ferroviários e de outros bens 

de interesse artístico, histórico e cultural” (BRASIL, Decreto nº 6.018, 2007, art. 5º, inciso IV, 

alínea b). Tanto as associações de preservação ferroviária quanto as empresas que operavam 

trens turísticos possuíam convênios com a RFFSA. Além dos convênios, a norma mencionava 

que o instituto recepcionaria apenas os bens móveis de valor artístico, histórico e cultural da 

RFFSA. A cessão de uso dos bens imóveis, quando necessário, deveria ser solicitada ao 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), conforme descrito no art. 7º do 

Decreto. O item também informa que o instituto poderia solicitar os imóveis para uso de 

terceiros “[…] com objetivo de perpetuar a memória ferroviária e contribuir para o 

desenvolvimento da cultura e do turismo“ (Idem, art. 7º, parágrafo único). 

Essa é a primeira citação do termo “memória ferroviária” nas medidas legislativas. 

Como se observa, o objetivo era a “perpetuação” da memória. Tarefa delegada a “entidades de 
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direito público ou privado” - as APFs, por exemplo -, e garantida pelo compromisso de cessão 

dos imóveis, ou seja, dos espaços nos quais funcionavam os trens turísticos ou museus a céu 

aberto. O terceiro ato é a Lei nº 11.483, uma conversão da MP.255 Publicada em 31 de maio de 

2007, dispunha sobre a revitalização do setor ferroviário e tornou-se a referência principal da 

extinção da Rede. A lei reuniu as atribuições delegadas ao Iphan nas medidas anteriores e 

apresentou de forma mais detalhada as novas competências do instituto em relação ao legado 

ferroviário. 

 

Art. 9o Caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e 
cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manutenção. 
§ 1o Caso o bem seja classificado como operacional, o IPHAN deverá garantir seu 
compartilhamento para uso ferroviário. 
§ 2o A preservação e a difusão da Memória Ferroviária constituída pelo patrimônio 
artístico, cultural e histórico do setor ferroviário serão promovidas mediante: 
I - construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de 
museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas 
coleções e acervos; 
II - conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais 
espaços oriundos da extinta RFFSA. 
§ 3o As atividades previstas no § 2o deste artigo serão financiadas, dentre outras 
formas, por meio de recursos captados e canalizados pelo Programa Nacional de 
Apoio à Cultura - PRONAC, instituído pela Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 
1991. (BRASIL, Lei nº 11.483, 2007, art. 9º)  

 

O artigo apresenta duas perspectivas de trabalho com a herança ferroviária: a 

preservação e a difusão, ambas representadas no cuidado e disseminação do patrimônio 

tangível ferroviário. 

Os documentos legislativos apresentam um complexo conjunto de procedimentos, 

diretrizes e obrigações que envolve múltiplas agências públicas, como a própria 

Inventariança, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Secretaria 

do Patrimônio da União (SPU) e o Iphan. O acervo da Rede é incomensurável, fragmentado e 

complexo e exigirá esforços importantes do Iphan para dar cumprimento à sua nova tarefa. As 

legislações atribuíram ao instituto função que ultrapassa o papel de avaliador e fiscalizador de 

bens, acrescendo a tarefa de proprietário e gerenciador de bens móveis e imóveis de valor 

histórico, artístico e cultural. 

O procurador em exercício no Iphan, Robson Bolognani (2009),256 em artigo que 

                                                 
255 A Lei foi aprovada no Congresso Nacional com a concordância de 402 deputados (BOLOGNANI, 

2009, p. 45). 
256 Robson Bolognani estudou a legislação ferroviária e apresentou suas reflexões no I Fórum Nacional do 
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debate a questão da memória ferroviária e o instituto, diz que a atribuição ao Iphan tem 

origens em evento de âmbito nacional realizado pelo Ministério Público Federal, no ano de 

1987, no estado do Ceará. Na ocasião, o Iphan teria sido convocado a assumir 

responsabilidades na “preservação das ferrovias e linhas de trem” e passou a ser acionado 

para emissão de pareceres técnicos sobre bens ferroviários. (BOLOGNANI, 2009, p.53). Para 

o autor, essa atuação teria influenciado os legisladores, que traduziram na atribuição à 

memória ferroviária. Porém, como observado nos capítulos anteriores, o Iphan operava com a 

proteção de bens ferroviários bem antes dessa data. Possivelmente, há outros motivos para a 

associação do Iphan como agência competente para tratar do legado histórico da ferrovia, não 

limitando-se ao evento de 1987, como propõe Bolognani. 

No levantamento sobre os debates parlamentares travados na Câmara dos Deputados 

em decorrência do processo de extinção da Rede, localizei um ponto que ajuda a entender a 

formulação da lei e as especificidades atribuídas ao Iphan. Em 2005, o deputado federal Jaime 

Martins,257 autor da Lei n 11.483/07, apresentou a proposta de criação do “Programa Memória 

Ferroviária”. A proposição sugeria que o Iphan fosse o responsável pelo patrimônio histórico 

da Rede, visto que o órgão já havia sido incumbido dos bens móveis e imóveis, conforme art. 

12 da Medida Provisória n 246/05. Os argumentos para a submissão destacavam, entre outros, 

os riscos de “esfacelamento” do patrimônio pela distribuição entre as concessionárias e a 

SPU. Além da necessidade de 

 

[…] preservar o patrimônio histórico integrado a prédios e monumentos ferroviários 
espalhados por todo o país, além de documentos, maquinário e bens móveis como 
locomotivas e vagões – elementos intimamente ligados à nossa história que 
traduzem a evolução dos transportes sobre trilhos no Brasil. (BRASIL, 2005)258 

                                                                                                                                                         
Patrimônio Cultural, promovido pelo Iphan e realizado na cidade de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, 
em 2009. Participei desse evento como ouvinte e convidada do Movimento de Preservação Ferroviária. 

257 Jaime Martins é mineiro, engenheiro metalúrgico, engenheiro mecânico e deputado federal em exercício 
pelo PSD de Minas Gerais. Exerceu mandato parlamentar entre: 95-99, 99-03, 03-07, 07-11, 11-15. Foi 
fundador e presidente da Frente Parlamentar Ferroviária, criada em 2004. Jaime Martins atuou em comissões, 
frentes parlamentares, conselhos e grupos de trabalho reunindo interesses dos meios de transporte e também 
em assuntos relativos a combustível, como demonstra o seu currículo. Em 2009, atuou também como 
presidente da Comissão de Viação e Transportes. Sobre o deputado, ver o sítio da Câmara dos Deputados. 
Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74665>. 
Acesso em: 3 de janeiro de 2015. Notícias sobre a Frente Parlamentar Ferroviária também são localizadas na 
página da Câmara dos Deputados. Disponível 
em:<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/45783.html>. Acesso em 3 de janeiro de 2015. 

258 Disponível 
em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=98C33C5AE5DED1A736E
9F9A4CEC209A2.proposicoesWeb2?codteor=312793&filename=INC+5323/2005>. Acesso em 20 de junho 
de 2013. 
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O programa tinha o objetivo de “[...] concentrar recursos técnicos, materiais e 

humanos para preservar a história das ferrovias no Brasil” (Idem). E sugeria que recursos 

financeiros públicos fossem alocados para sustentar o programa. Por fim, o deputado aponta 

que “[...] o futuro da preservação da memória ferroviária, neste momento, depende, apenas, da 

sensibilidade sobre o valor, a importância e o significado deste segmento para a memória 

nacional” (Idem). No discurso proferido na Câmara, em 2009, quando assumiu a presidência 

da Comissão de Viação e Transportes, Jaime Martins diz que os ajustes realizados nas 

medidas legislativas de extinção: 

[…] possuem caráter histórico do ponto de vista do Legislativo, representando 
importantes passos em direção a um desenvolvimento pleno de nossa infraestrutura 
ferroviária, preservado o respeito ao patrimônio histórico ferroviário, aos direitos 
dos trabalhadores e ao meio ambiente. (BRASIL, 2009)259 

 

Lucas Neves Prochnow (2014), cuja dissertação aborda as responsabilidades do 

Iphan perante a memória ferroviária, estudo que guarda estreita relação com esta tese, ao 

investigar os conflitos no Parlamento em relação às medidas legislativas de 2007, diz que 

 

A distribuição do patrimônio da RFFSA entre diversos órgãos era a principal crítica 
feita pelos ferroviários organizados. Sobretudo, havia a preocupação de que se 
extinguiria, com isso, a cultura ferroviária, um patrimônio simbólico, político e 
cultural, construído durante todo o século XX e indissociável da história social, 
cultural, econômica e política brasileiraǁ, segundo nota da bancada do Partido 
Comunista do Brasil - PC do B – sobre o histórico das negociações. (PROCHNOW, 
2014, p.28) 

 

O pesquisador, com base em levantamento do uso da expressão memória ferroviária, 

nas páginas da Internet, concluiu que 

 

[...] na medida em que se aproxima a privatização da RFFSA, a memória ferroviária 
passa a ser usada com mais frequência e fora do âmbito de associações ferroviárias 
de todo o gênero. Principalmente, é a partir do ano de 2005 que o conceito é 
encontrado na esfera das discussões legislativas, sugerindo que sua utilização em 
MP's e leis teve influência no uso feito por entidades e pela sociedade. (Idem) 

 

O procurador Bolognani (2009), ao analisar a Lei 11.483/07, afirma que foi a 

primeira vez no mundo jurídico que o termo “memória ferroviária” foi utilizado e representa 

“[...] um atributo, um conjunto de valores a ser atingido, a fim de se obter um novo instituto 
                                                 
259 Disponível em:<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD05MAR2009.pdf#page=157>. Acesso 

em: 20 de jun. 2013. 



 

155 

jurídico, cujo amparo mor está no art. 216 da CFRB/88”. Para que o bem adquira esse valor, 

deve estar submetido ao parecer do Iphan. Resta entender as bases conceituais utilizadas pelo 

instituto para proceder a tal aferição. 

Bolognani (2009) afirma que a atuação dos legisladores colocou em pauta uma 

categoria ainda em gestação, sem parâmetros e antecedentes, causando dúvidas e dificuldades 

para a atuação do Iphan. Marcos Henrique Zambello (2011), estudioso das ferrovias 

brasileiras, que também tem se ocupado do estudo da memória ferroviária, interpreta a edição 

da lei de modo contundente: 

 

Uma lei é fundamentada depois da fragmentação do patrimônio, que foi submetido 
às seleções das seções destinadas ao transporte de passageiros; das seções destinadas 

ao transporte de cargas; dos prédios para a requalificação; à seleção para o descarte 

de prédios e demais bens destinados ao abandono; e seleção dos bens rentáveis, 

supostamente leiloados à iniciativa privada. Tardiamente, correta ou incorretamente, 
impôs-se a um órgão público a tarefa de achar uma solução para o patrimônio 
privatizado e fragmentado, não assumido pelas concessionárias, eximindo estas 
últimas das responsabilidades mais elementares. (ZAMBELLO, 2011, p, 24) 

 

Além disso, interpreta a estratégia como insuficiente, pois considera a conjuntura da 

malha nacional um panorama caótico. 

 

A solução da ‘memória ferroviária’ parece ineficaz para dar vida ao imenso universo 
ferroviário, que originalmente servia às pessoas. Milhares de estações espalhadas 
pelo país deixaram de ter função, aparentemente. Nesse processo há apropriações de 
diversos tipos, depredação e saque. Se hoje elas sobrevivem, é porque resistem por 
meio da sua natureza histórica, por vezes confundida pelas utilizações mais ou 
menos corretas, com casos marcantes de apropriação privada associada à função de 
preservação, com aval do Ministério da Cultura. De modo que nem sua história tem 
sido considerada. Os novos utilizadores sequer fazem menção e veem sentido em 
relação aos trens pesados, que ainda circulam nos trilhos e aos poucos destelham as 
estações. (Idem, p.23/24) 

 

Essas críticas ajudam a entender as dificuldades enfrentadas pelo Iphan no trabalho 

com a memória ferroviária, a partir da extinção da Rede. É certo, como visto anteriormente, 

que a problemática do legado ferroviário já ocupava a agenda do instituto, porém ao que tudo 

indica as medidas legislativas adensaram essas questões.  

 

4.3 O Instituto e a entrada da memória ferroviária 

 

A atenção do Iphan para com o conjunto de bens oriundos das ferrovias, como visto, 
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antecede a incumbência criada pela Lei 11.483/07 e está representada no conjunto de 

atividades e debates realizados para a análise dos pedidos de tombamentos. As dificuldades, 

nesse momento, iam das referências para embasar a leitura sobre os valores dos bens, frente à 

diversidade de materiais e características e à metodologia e práticas de preservação para 

garantir o ato do tombo. Pela leitura dos instrumentos legislativos e participação em eventos 

posteriores à edição da lei, entendi que uma configuração diferente havia se estabelecido e 

requisitava um novo formato de trabalho do Iphan. A situação exigia uma atuação que deveria 

ir além das funções de avaliador, fiscalizador e preservador, e colocando o órgão na categoria 

de proprietário e gestor do legado ferroviário. Para além da prática de declarar os valores de 

um bem e chancelá-los nos Livros do Tombo tradicionais, era preciso dar conta da 

enormidade desconhecida de materiais e da estruturação de espaços culturais para a 

disseminação do passado ferroviário. E, de forma quase instantânea, estabelecer relações com 

múltiplos organismos públicos e civis com interesses diversos. 

Sobre a recepção da lei no Iphan, o I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, 

realizado pela regional-Minas, em 2009, dá algumas pistas. O evento contou com uma mesa 

específica sobre o patrimônio ferroviário. No encontro, representantes de secretarias de 

Cultura de diversos estados brasileiros colaboraram com o debate a respeito da forma como 

tratar o gigantesco acervo localizado nas diversas regiões que possuíam traçado ferroviário. 

Nas mesas temáticas já era apontado que a nova atribuição era onerosa e de difícil execução. 

As sugestões indicavam que o instituto deveria caminhar para criar uma plataforma de 

trabalho sinérgica entre as regionais e demais unidades administrativas estatais e privadas, 

como prefeituras, secretarias estaduais e universidades. Essa formulação tem se tornado usual 

nas proposições do Iphan e, possivelmente, está associada à filosofia aplicada pelo Sistema 

Nacional do Patrimônio Cultural, que tem buscado “envolver as prefeituras, os governos 

estaduais e a sociedade civil organizada para que os mesmos também preservem esses bens 

que, na sua maioria, são revestidos de um grande valor cultural, principalmente em escala 

regional”.260 

O trabalho de Mônica Elisque Carmo (2014) também colabora para a compreensão 

da leitura da lei pelo instituto. Segundo a autora, a edição da lei foi recepcionada como um 

auxílio à 

                                                 
260 Disponível 

em:<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15825&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 
10 de janeiro de 2014. 
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[...] proposição do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural ao explicitar a 
necessidade de identificar os bens móveis e imóveis de valor artístico, cultural e 
histórico, incluindo o compartilhamento dos acervos compreendidos pelo 
Patrimônio Cultural Ferroviário que englobam bens imóveis, como edificações, 
glebas e leitos ferroviários; e bens móveis, incluindo locomotivas, vagões, carros de 
passageiros e outros equipamentos, bem como mobiliários, bens integrados, 
relógios, sinos, distintas ferramentas e acervos bibliográficos e arquivísticos em 
diversos suportes e formatos (CARMO, 2014, p.23) 

 

O presidente do instituto Luiz Fernando de Almeida, no processo de tombamento do 

Conjunto da Estação de Teresina, afirmava que a memória ferroviária poderia contribuir no 

fomento de um sistema nacional de proteção. (IPHAN, Proc. 1.557-T-08, p.132). A afirmação 

do presidente confirma, em alguma medida a citação de Carmo (2014). Ainda segundo o 

presidente, a delegação teria causado problemas de ordem operacional, fato com o qual 

concordam Clara Paulino e Jeanne Crespo. Segundo as servidoras do órgão, a reação à lei 

pelo coletivo do instituto foi de surpresa, mais pelo volume de trabalho, devido à dimensão 

material do acervo, do que pela tipologia em si.261 Além disso, ambas concordaram com o fato 

de que a nova atribuição exigiu conhecimento mais profundo do território ferroviário, razão 

pela qual foi desenvolvido inicialmente o “Inventário de Conhecimento do Patrimônio 

Cultural Ferroviário”, que localizou seis mil edifícios de um conjunto de 50 mil bens descritos 

pela Rede Ferroviária.262Assim que a lei foi editada, o Iphan precisou compor mesas de 

reuniões com a Inventariança da Rede e demais sucessores da empresa (Dnit e SPU) para 

alinhar procedimentos comuns. Era preciso ajustar o processo de transferência dos bens 

móveis e imóveis, a questão dos convênios e o inventário dos materiais. (RFFSA, Relatório 

de Atividades nº 01, 2007).263 Entre 2007 e 2010, foram elaborados diversos termos de 

transferência e estabelecidos alinhamentos sobre o trabalho colaborativo entre os agentes 

públicos, sobretudo no que se referia à propriedade dos bens submetidos à responsabilidade 

partilhada. O Iphan deveria estabelecer em portaria institucional os procedimentos para 

avaliação dos valores históricos e artísticos. A exigência decorria do fato de o Dnit ser o 

detentor dos bens que poderiam apresentar interesses para o Iphan. (Idem, 2008; 2009; 

                                                 
261 Entrevista realizada na sede do Iphan/Rio, em junho de 2015. 
262 Disponível 

em:<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15825&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 
10 de janeiro de 2014. 

263 Disponível em:<http://www.rffsa.gov.br/>. Acesso em: 10 de janeiro de 2014. 
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2010)264 

Para assumir a responsabilidade, o instituto criou a Coordenação Técnica do 

Patrimônio Ferroviário (CTPF), em 2008. A Coordenação estava e ainda está subordinada ao 

Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) e tem a atribuição de 

 

[...] coordenar as atividades de desenvolvimento dos critérios e metodologia 
processual de cumprimento da Lei 11.483, de 31 de maio de 2007, e do decreto nº 
6.108, de 22 de janeiro de 2007, bem como para a interlocução quotidiana necessária 
com as unidades descentralizadas do IPHAN e com a Inventariança da Rede 
Ferroviária Federal S.A. (IPHAN, Portaria nº 208, 2008)265 

 

A subordinação reproduziu a configuração que já existia no órgão, por conta da 

análise dos tombamentos, visto que o estudo dos pedidos de apreciação de valor dos bens 

ferroviários estava sob a responsabilidade do Depam. O Departamento é responsável por 

cuidar do patrimônio cultural material, garantindo “[...] sua preservação e usufruto, presente e 

futuro, pela sociedade”.266 As competências alinhadas aos bens ferroviários referem-se a: 

 

XIII - declarar o valor artístico, histórico e cultural de bens oriundos da extinta Rede 
Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA por meio da Comissão de 
Avaliação do Patrimônio Cultural Ferroviário – CAPCF, bem como propor diretrizes 
e procedimentos para a proteção dos bens declarados de valor cultural. (IPHAN, 
Portaria nº 92, 2012, art. 53, inciso XIII).267 

 

A Coordenação inicialmente era sediada na cidade do Rio de Janeiro e composta por 

três áreas: Coordenação Geral, Coordenação Executiva, e Coordenação Técnica, que estavam 

respectivamente sob responsabilidade dos arquitetos Cyro Íllidio Correa de Oliveira Lyra, 

Sandra Branco Soares e Maria Paula Ferguson Marques. Em 2010, a coordenação foi 

transferida para Brasília, conforme Portaria nº 386.268 A portaria também definiu o trabalho 

das Superintendências do Iphan junto à Inventariança da Rede e demais agências envolvidas 

na questão. O arquiteto urbanista José Rodrigues Cavalcanti Neto assumiu a coordenação da 

                                                 
264 Ver Relatório de Atividades da Inventariança nº 12 e 15. Disponível em:<http://www.rffsa.gov.br/>. 

Acesso em: 10 de janeiro de 2014. 
265 Disponível em:<https://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=d7apq0slee944#7866673903>. 

Acesso em: 20 de março de 2013. Os documentos (Portarias e Instruções) do Iphan me foram 
disponibilizados pelo coordenador José Rodrigues Cavalcanti Neto, por meio de mensagem eletrônica de 
março de 2013. 

266 Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/702/>. Acesso em: 15 de janeiro de 2014. 
267 Disponível 

em:<http://www.lex.com.br/legis_23502463_PORTARIA_N_92_DE_5_DE_JULHO_DE_2012.aspx>. 
Acesso em: 15 de janeiro de 2014. 

268 IPHAN, Portaria nº 386/2010. 
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CTPF. A gestão de Cavalcanti promoveu eventos e encontros envolvendo os técnicos do 

instituto e as associações de preservação ferroviária. 

Segundo o atual superintendente do Rio, Ivo Barreto, somente a partir de 2009 o 

instituto se estruturou de fato para lidar com a memória ferroviária (JORNAL AENFER, ano 

XVIII, nº 160, mai./jun., 2014, p.9). Também neste ano os bens e direitos provenientes da 

RFFSA passaram a integrar o capital econômico do Iphan, fato que corrobora a interpretação 

do órgão como proprietário dos bens ferroviários (IPHAN, Regimento Interno, 2009, art. 

23).269  

O historiador Lucas Neves Prochnow (2014, p.30) informa que em abril de 2010 a 

Coordenação criou um grupo de trabalho com o objetivo de mapear as ações de preservação 

realizadas nas diversas regionais. Tal grupo era composto por técnicos das Superintendências 

e seus debates subsidiaram a elaboração da Portaria n. 407, instituída em 2010, documento 

que norteia o trabalho com o legado ferroviário. A Portaria criou a Comissão de Avaliação do 

Patrimônio Cultural Ferroviário (CAPCF) e a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário. 

(LPCF). Somadas à Coordenação, essas são as principais instâncias institucionais criadas em 

função da lei. 

A Comissão é responsável por validar os valores atribuídos aos bens ferroviários 

submetidos pelos técnicos e a consequente indicação para inscrição na Lista. Ela desempenha 

papel similar ao do Conselho Consultivo. A Comissão segue as diretrizes presentes na 

Portaria, que definiu o legado ferroviário composto por bens móveis, “[...] material rodante, 

peças, documentos em geral, arquivos, livros, pinturas, fotos, plantas, mapas, objetos de 

decoração, equipamentos de ferrovia, dentre outros, [...]” e imóveis, “[...] pátios, estações, 

armazéns, oficinas, caixas d`água, entre outros [...]” (IPHAN, Portaria nº 407, 2010). Os bens 

podem ser formados por conjuntos ferroviários ou por peças individuais. Os pedidos de 

valoração devem seguir o padrão institucional de instruir processos administrativos que 

tramitarão no órgão para apreciação e emissão de pareceres. A inscrição na Lista deve ser 

provocada ao Iphan pelo encaminhamento de solicitação ao órgão. Os procedimentos criados 

em função da memória ferroviária não diferem das práticas que já existiam no instituto. A 

mudança decorre da autoridade que emite a chancela final – a Comissão - e da 

obrigatoriedade de o pedido anexar projeto de ocupação e preservação do bem, ou, como é 
                                                 
269 Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6844.htm>. Acesso em 04 de abril 
de 2013. 
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denominado no campo do patrimônio industrial, de reabilitação.270 

Um ponto interessante disposto na Portaria é a definição dos critérios para valorar os 

bens. O item responde às exigências do Dnit, mas também pode ser interpretado como uma 

resposta às reclamações dos técnicos, presentes em alguns processos de tombamentos. 

Seguindo o padrão, era preciso então que os móveis e imóveis fossem detentores dos 

seguintes atributos: 

 

I – Que apresentem correlação com fatos e contextos históricos ou 
culturais relevantes, inclusive ciclos econômicos, movimentos e eventos 
sociais, processos de ocupação e desenvolvimento do País, de seus 
Estados ou Regiões, bem como com seus agentes sociais marcantes; 
II – Portadores de valor artístico, tecnológico ou científico, 
especialmente aqueles relacionados diretamente com a evolução 
tecnológica ou com as principais tipologias empregadas no Brasil a partir 
de meados do século XIX até a década de 1970; 
III – Cujo intuito de valoração cultural seja objeto de manifestação 
individual ou coletiva de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
desde que devidamente justificada, podendo ser, inclusive, motivada 
por seu valor simbólico. (IPHAN, Portaria nº 407, 2010, art. 4º, grifo do 
autor) 

 

Os bens valorados devem ser inscritos na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário 

(LPCF), instrumento de cadastro contendo “[...] descrição, localização da espécie de atributo, 

destinação e demais dados necessários à preservação da Memória Ferroviária [...]”, com o 

objetivo de controlar e gerenciar os bens arrolados (IPHAN, Portaria nº 407, 2010). Os 

componentes ferroviários inscritos estão então submetidos à proteção do instituto, como 

descrito no art. 2º, da Portaria.  

 

[...] gozam de proteção, com vistas a evitar seu perecimento ou sua degradação, 
apoiar sua conservação, divulgar sua existência e fornecer suporte a ações 
administrativas e legais de competência do poder público. (IPHAN, Portaria nº 407, 
2010, art. 2º) 

 

A Portaria nº 407 representa a instrumentalização da “Lei da memória ferroviária”, 

pois define diretrizes e parâmetros de trabalho. Os padrões administrativos estabelecem 

procedimentos paralelos ao modelo tradicional de submeter os bens à apreciação do Conselho 

Consultivo e ao tombamento. Ao longo da história do Iphan, a declaração do tombo 
                                                 
270 Na preservação do patrimônio industrial é debatida a questão da reabilitação, reutilização e recuperação 

como métodos de intervenção. (KÜHL, 1998, p.208-209). 
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consagrou-se como o instrumento principal no reconhecimento dos valores históricos, 

artísticos, arqueológicos e das artes aplicadas. No caso da tipologia ferroviária, com a criação 

da Comissão de Avaliação e da Lista, ficou instituído outro instrumento de acautelamento de 

bens móveis e imóveis, distinto do tombamento. Além disso, no ato de valorar, o Conselho 

Consultivo não assume mais o papel de última instância de apreciação dos bens, posto que à 

Comissão é delegada tal competência. Vale registrar que a possibilidade de solicitar 

tombamento continua em vigor. Há pedidos recentes encaminhados ao órgão e processos 

administrativos estão em curso e serão analisados pelo Conselho, como reza a praxe. 

Conforme afirmado pela técnica do Iphan, Clara Paulino,271 não há impedimento para tal e 

tem sido usual a dupla proteção aos bens ferroviários, ou seja, um mesmo bem ou conjunto de 

bens pode ser inscrito nos Livros do Tombo e também na Lista.272 Sabe-se que o art. 216 da 

Constituição Federativa de 1988 prevê outras formas de acautelamento além do tombo, mas, 

ainda assim, é curioso o recurso aos dois instrumentos. 

O que justificaria o uso da Lista? Segundo Cavalcanti Neto (CARNEIRO; 

GIANNECCHINI, 2012), recorrer ao tombamento a cada bem tornar-se-ia impraticável, tendo 

em vista a dimensão e complexidade dos elementos ferroviários. Interpretação similar é feita 

por Clara Paulino, que entende o recurso à Lista como uma medida que garante celeridade à 

valoração. Porém, é preciso questionar o que parece indicar um ato paralelo e concorrente. 

Para além da questão administrativa, que configura um esforço desnecessário e 

contraproducente ao órgão, é preciso discutir outras implicações. 

Maria Cecília Londres Fonseca (1996) explica que o tombamento é instrumento 

jurídico com efeitos econômicos e sociais, mas, também “[...] tem sido considerado e 

utilizado, tanto por agentes oficiais quanto por grupos sociais, como o rito, por excelência, de 

consagração do valor cultural de um bem. (FONSECA, 1997, p.206). Esse tipo de leitura 

social sobre o ato do tombo pode colocar em questionamento a chancela pela Lista. Outro 

ponto relaciona-se com a dimensão prática do tombo, pois a preservação dos bens é a 

motivação central do ato administrativo e jurídico. O tombamento indica efeitos protetivos de 

caráter permanente – ou assim pode ser interpretado. Nessa linha, mesmo a Lista prevendo o 

cuidado com o bem, pois a requalificação atenderia a essa prerrogativa, a chancela política e 

simbólica do tombamento poderia indicar uma hierarquia de objetos.273 Nesse sentido, a 

                                                 
271 Entrevista realizada na sede do Iphan/Rio, em junho de 2015. 
272 O Museu do Trem, no Rio de Janeiro, é um exemplo de bem inscrito na Lista e tombado. 
273 Há estudos que têm apontado a problemática da hierarquia de objetos patrimonializados tendo como 
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inscrição da Lista poderia ser lida como uma proteção de segunda categoria, devido à falta de 

preservação adequada ou fiscalização contínua, como supõe-se que ocorra nos casos de 

tombamento.  

A inscrição em um dos Livros do Tombo implica um conjunto de procedimentos 

legais que garante os efeitos da proteção. Como descrito pela coordenadora de Proteção do 

Iphan, Jurema Kopke Eis Arnaut, no processo de tombamento do Conjunto de Edificações e 

Bens Móveis da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, um bem, independentemente da 

natureza e dos valores, é considerado efetivamente protegido somente “[...] após apreciação 

do mérito e considerações do Conselho Consultivo e, finalmente, homologação em ato 

específico pelo Ministro da Cultura” (Iphan, Proc. 1.485-T-01, 2001, p. 575). Além disso, um 

bem tombado só pode ser destombado mediante declaração pública, emitida com anuência do 

presidente da República – como observado na polêmica do processo da E. F. Mauá. No caso 

da Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário, o presidente do instituto detém a autoridade de 

chancelar a decisão administrativa e, consequentemente, possui igual autonomia para sustar os 

efeitos da inscrição do bem. Se por um lado a Lista garante agilidade à valoração, o contrário 

também se impõe. 

A composição da Comissão não contempla as áreas vinculadas ao patrimônio 

imaterial e é restrita aos setores ligados ao Depam.274 José Cavalcanti Neto, em 2009, 

afirmava que o trabalho com o patrimônio ferroviário deveria ser amparado nas concepções 

do instituto, que considera “[...] a identidade dos lugares, suas histórias, tradições, comidas, 

hábitos, praças, ruas e edifícios” (apud MENEZES, 2009, s/p). Também dizia que “[...] o 

alcance é maior do que simplesmente preservar um grupo de estações com valor histórico” 

(Idem). Se havia esse entendimento, antes da constituição da Comissão, e tendo o Iphan 

expertise na atuação com bens imateriais, não se justifica a formação restritiva. A esse 

respeito, as técnicas Clara Paulino e Jeanne Crespo informam que os técnicos do 

Departamento de Patrimônio Imaterial colaboram com os estudos sempre que necessário. Mas 

Clara Paulino admite, no entanto, que a experiência do instituto naquilo que representa a 

memória ferroviária ainda é incipiente. As operações, no caso do Rio de Janeiro, têm se 

limitado ao desenvolvimento de projetos baseados na metodologia da História Oral, 

                                                                                                                                                         
pano de fundo a categoria dos bens imateriais. Nessa linha encontra-se o artigo escrito por Maria Cecília 
Londres Fonseca: “Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio cultural”, 2003. 

274 Coordenação-Geral de Cidades, Coordenação-Geral de Bens Móveis e Integrados, Coordenação-Geral 
de Bens Imóveis, Coordenação-Geral de Patrimônio Natural, Paisagem Cultural e Jardins, além da 
Coordenação Técnica do Patrimônio Ferroviário (IPHAN, Portaria nº 407, 2010, art. 3º). 
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desenvolvidos pelos Escritórios Técnicos e também pela Superintendência, que realizam a 

coleta de informações junto aos líderes das associações de preservação ferroviária fluminense, 

trabalho recente do instituto.275 

Além dessa atividade, a técnica declarou que foram implantados procedimentos de 

digitalização documental no Escritório de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, ação que 

representaria a atuação do órgão com a memória ferroviária. As Superintendências também 

têm operado nessa mesma linha. Como constatou Prochnow (2014), na investigação sobre o 

trabalho do órgão com a memória ferroviária, entre os técnicos das regionais (Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Ceará) há pouco debate a respeito do conceito de memória ferroviária, o 

que inclusive estaria criando dificuldades à apreciação dos bens, como lhe informou, por 

exemplo, a arquiteta de Minas, Juliana Saraiva. 

 

A representatividade dessa memória para o local é de difiícil apreensão e dificulta a 
valoração do bem, recaindo-se comumente em valorações estético-arquitetônicas e 
aceitando-se a memória ferroviária como um valor imanente. (PROCHNOW, 2014, 
p.41) 

 

Os exemplos indicam que o cuidado com a memória ferroviária tem sido traduzido 

no tratamento de documentos e relatos de experiência de ex-ferroviários e ferroviaristas. Mas, 

e os fazeres, os saberes, os costumes e as linguagens, as referências culturais como 

preceituadas pela Constituição e pelo Decreto nº 3.551/00? Como esses elementos estão 

representados no acervo valorado pelo instituto? 

Atualmente, a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário tem 635 bens, prevalecendo 

os bens edificados (estações ferroviárias e edifícios) e um volume significativo de terrenos e 

áreas.276 Não existe a indicação de bens móveis e materiais rodantes (locomotivas, vagões, 

carros, guindastes e demais peças, por exemplo). Segundo Cavalcanti Neto (CARNEIRO; 

GIANNECCHINI, 2012, p.1) a Carta de Nizhny Tagil e as noções relacionadas ao patrimônio 

industrial têm sustentado as orientações do instituto. Mas o conjunto de bens listados não 

atende perfeitamente aos preceitos e indicações da Carta, segundo a qual 

 

os edifícios e as estruturas construídas para as atividades industriais, os processos e 

                                                 
275 Entrevista realizada na sede do Iphan/Rio, em junho de 2015. O material das associações ainda não está 

acessível, segundo Paulino, pois foram identificadas novas associações que não tinham sido rastreadas no 
início das coletas. 

276 O estado do Ceará é o maior detentor de bens Inscritos na Lista Disponível 
em:<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/503>. Acesso em: 22 de abril de 2015. 
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os utensílios utilizados, as localidades e as paisagens nas quais se localizavam, 
assim como todas as outras manifestações, tangíveis e intangíveis, são de uma 
importância fundamental. Todos eles devem ser estudados, a sua história deve ser 
ensinada, a sua finalidade e o seu significado devem ser explorados e clarificados a 
fim de serem dados a conhecer ao grande público. Para além disso, os exemplos 
mais significativos e característicos devem ser inventariados, protegidos e 
conservados, de acordo com o espírito da carta de Veneza, para uso e benefício do 
presente e do futuro. (TICCIH, 2003, p.2, grifo nosso) 

 

De fato, os acervos documentais (arquivísticos e biblioteconômicos) e os bens 

imateriais não foram inseridos na Lista, em desacordo com as referências da Carta. 

 

III - Estes valores são intrínsecos aos próprios sítios industriais, às suas estruturas, 
aos seus elementos constitutivos, à sua maquinaria, à sua paisagem industrial, à sua 
documentação e também aos registos intangíveis contidos na memória dos homens e 
das suas tradições. (TICCIH, 2003, p.4) 

 

Pelo observado, os documentos ferroviários foram assumidos diretamente pelo 

instituto, que tem se dedicado a tratá-los, por meio de projetos das regionais. E os bens 

imateriais são abarcados pelos bancos de memórias, mas, não necessariamente, serão itens da 

Lista. Essa questão pode refletir, em parte, a ausência de representantes do patrimônio 

imaterial no nicho ferroviário. 

Ainda sobre esse assunto, Lucas Neves Prochnow (2014) também questiona o 

processo do órgão. O autor estuda, entre outras questões, o processo de valoração do Pátio 

Ferroviário de Cinco Pontas, na cidade de Recife. O processo considerou para inscrição os 

componentes da E. F. Recife ao São Francisco, mas excluiu a totalidade do pátio. Por isso, o 

autor interpreta que os técnicos da Comissão de Avaliação orientaram-se pelos valores 

tradicionais de monumentalidade, raridade e excepcionalidade dos bens individuais, não 

assumindo a ideia de conjunto e de universalidade indicada pelas referências do patrimônio 

industrial. Prochnow entende que esse fato contraria tanto as orientações da Portaria n. 407 – 

ou seja, do próprio órgão -, quanto as da Carta de Nizhny Tagil.  

 

A crítica ao posicionamento conservador da CTPF teve razão de ser na medida em 
que seus argumentos contradisseram a nova política de preservação, tendo sua 
decisão se apegado à antiguidade daquilo que, no pátio ferroviário em tela, não mais 
existia (a segunda linha ferroviária mais antiga do Brasil e sua estação ferroviária, 
ambas destruídas para ampliações de vias urbanas). (PROCHNOW, 2014, p.48) 

 

O esforço de ressemantização dos bens ferroviários apoiado nas discussões da área 

do patrimônio industrial está em construção no corpo institucional. A dificuldade da gestão do 



 

165 

legado ferroviário, novamente, indica a necessidade de alinhamento interno. 

Um item constante na Carta de Nizhny Tagil e, como citado por Beatriz Kühl (1998), 

nos estudos da arqueologia industrial tem relação com a realização de inventários no registro 

e conhecimento do passado industrial e na sua disseminação. A Carta explica que: 

 

Os levantamentos de campo e a elaboração de tipologias industriais devem permitir 
conhecer a amplitude do património industrial. Utilizando estas informações, devem 
ser realizados inventários de todos os sítios identificados, os quais devem ser 
concebidos de forma a proporcionarem uma pesquisa fácil e um acesso livre por 
parte do público. A informatização e o acesso on-line na Internet constituem 
objetivos importantes. (TICCIH, 2003, p.5) 

 

O Iphan tem recorrido com frequência a esse instrumento, denominando-o inventário 

de varredura e indicando-o como primeira iniciativa aplicada para conhecer o acervo 

ferroviário, além da consolidação de parcerias com organismos públicos e privados e 

interlocuções com a comunidade. Segundo Cavalcanti Neto, 

 

Os dados preliminares da Inventariança da extinta RFFSA apresentados ao IPHAN 
em 2007 afirmavam que esse universo é composto por 52.000 bens imóveis, 15.000 
bens classificados pela RFFSA como históricos, 31.400 metros lineares de acervo 
documental, 118.000 desenhos técnicos, 74.000 itens bibliográficos, e um 
incalculável número de bens móveis espalhados nos escritórios regionais da RFFSA, 
em almoxarifados, depósitos e pátios. Além destes, também são objeto de análise e 
avaliação por parte do IPHAN os bens concedidos durante o programa de 
desestatização da RFFSA. (CAVALCANTI NETO; CARNEIRO; GIANNECCHINI, 
2012, p.4) 

 

Os trabalhos realizados pelas Superintendências do órgão e apresentados em estudos 

recentes ajudam a compreender as dificuldades impostas pela gestão da herança ferroviária, 

mas também as reflexões e críticas ao formato assumido pelo Iphan. Lucas Neves Prochnow 

(2014) confirma que o inventário de varredura foi de fato aplicado nas primeiras ações 

estratégicas das regionais. O trabalho do autor aponta que  

 

[...] apesar de haver um ordenamento administrativo, recorre-se a arranjos locais 
para a solução do desuso dos bens móveis e imóveis da extinta RFFSA; a memória 

ferroviária não foi objeto de reflexão nas SE‘s; a importância histórica da ferrovia 

para o desenvolvimento nacional é confundida com a necessidade de preservação de 
todos os seus bens móveis e imóveis; a importância histórica é relativizada frente ao 

grande espólio da RFFSA e à necessidade de vincular o valor local ao valor 
nacional, já que se trata de um órgão de preservação que é federal (o Iphan/MG 
busca fazer uma seleção que parta do nacional para o local, quando consegue aferir o 
potencial do bem para passar ao seu tombamento, e não somente inscrição na 
LPCF). Sobretudo, existe a compreensão da incapacidade da instituição em atender 
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a essa nova demanda por não possuir quadro técnico em quantidade suficiente para 
acompanhar os processos. (PROCHNOW, 2014, p.42-43) 

 

Sobre essa questão, Carmo (2014) parece concordar como Prochnow, pois entende 

que: 

 

Na realidade o IPHAN não possuía e ainda não possui uma estrutura técnica e 
administrativa adequada para a realização da gestão do patrimônio ferroviário, 
composto por um acervo diversificado e fragilizado devido às mudanças sofridas 
pela RFFSA nas últimas duas décadas. Acrescenta-se a essa situação, o fato de os 
problemas internos ao IPHAN voltados à gestão da informação não terem sido 
devidamente equacionados no tocante ao acervo documental que produz e acumula 
em cumprimento às suas funções. Essa inexperiência da Instituição agrava ainda 
mais as dificuldades em definir ações para organização e gestão do acervo 
documental ferroviário. (CARMO, 2014, p.160) 

 

A Superintendência de Minas, conforme descrito por Carmo (2014), desenvolveu 

como primeira ação o tratamento de documentos armazenados nas dependências do prédio da 

antiga URBEL, SR-2, da Rede Ferroviária, em Belo Horizonte, iniciado em 2007, com o 

objetivo de criar o Centro da Memória Ferroviária de Belo Horizonte. Pelas descrições do 

Centro feitas pela autora, percebem-se semelhanças com os Centros de Preservação da 

História Ferroviária do Preserve/fe. 

Outro ponto interessante destacado tanto no trabalho de Mônica Elisque do Carmo 

(2014) quanto no de Lucas Neves Prochnow (2014) refere-se às parcerias que animaram o 

trabalho em Minas. Carmo explica que a regional contou com a colaboração do Movimento 

de Preservação Ferroviária para a avaliação dos bens para inscrição na Lista. Nessa mesma 

linha, as técnicas do Iphan-Rio, Clara Paulino e Jeanne Crespo, informam que o órgão tem 

buscado parcerias com os municípios e outras entidades, incluindo as associações 

preservacionistas. Em setembro de 2013, a regional-Rio convocou as entidades e ex-

ferroviários a colaborarem na identificação de imagens fotográficas, referentes à parcela de 

acervo fotográfico recebido pelo órgão.277 Recentemente, em 13 de julho de 2015, a mesma 

regional instituiu o Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário, 

abrangendo todo o estado. O espaço coletivo foi idealizado pelo superintendente Ivo Barreto e 

congrega representantes das associações de preservação ferroviária, do Dnit, da SPU e de 

prefeituras. Os objetivos são amplos e plurais, indo da implantação de medidas de preservação 

à produção de conhecimento: 

                                                 
277 O convite para o evento foi a mim enviado por mensagem eletrônica de 25 de setembro de 2015. 



 

167 

 

I - contribuir junto às organizações governamentais e não governamentais para a 
implantação e implementação de políticas para a gestão do Patrimônio Cultural 
Ferroviário no âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro; 
II - compartilhar, divulgar e instituir iniciativas, ações, programas e projetos 
relacionados à preservação, conservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Ferroviário no âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro; 
III - acompanhar o cumprimento da legislação específica, colaborando na 
implementação, regulamentação, proposições e aperfeiçoamentos da mesma, no 
âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro; 
IV - incentivar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à formação territorial, a 
história e as memórias relacionadas às ferrovias e seus agentes, bem como, 
implementar processos de capacitação e educação patrimonial utilizando-se destes 
conteúdos; 
V - incentivar os municípios fluminenses a implementar políticas específicas de 
preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário pautadas no debate conjunto das 
diretrizes gerais que deverão nortear esta atuação no território do Estado do Rio de 
Janeiro, preferencialmente, passando a compor a plenária do presente Fórum; 
VI - estimular a realização de parcerias e convênios entre órgãos e instituições do 
Governo para as ações de identificação, valoração, cessão de uso e preservação dos 
bens materiais (móveis e imóveis) do Patrimônio Cultural Ferroviário no âmbito do 
território do Estado do Rio de Janeiro. (IPHAN, Portaria, n. 33, 2015) 

 

As medidas indicam a complexidade do trabalho com o passado ferroviário, que tem 

imposto ao Iphan novas dinâmicas e práticas compartilhadas. O órgão tem buscado 

aprendizados e se esforçado para explicar os obstáculos oriundos da atribuição. Nesse sentido, 

vem realizando e participando de debates, seminários e encontros sobre patrimônio ferroviário 

e industrial, como demonstra o calendário de eventos do instituto. Em 2010, integrou o Grupo 

de Trabalho de Turismo Ferroviário, criado pelo Ministério do Turismo, que resultou na 

elaboração da “Cartilha de Orientação para Proposição de Projetos de Trens Turísticos e 

Culturais”, que estabelecia os requisitos necessários para que os interessados em operar trens 

turísticos implantassem e/ou operassem trechos com esse objetivo. Representantes da 

Coordenação Técnica do Patrimônio Ferroviário (CTPF), incluindo José Cavalcanti Neto, que 

ainda era coordenador, participaram, em 2012, do IV Encontro Internacional sobre Patrimônio 

Ferroviário. O evento foi realizado pelo Comitê Brasileiro para Preservação do Patrimônio 

Industrial, vinculado ao The Internacional Comitee for the Conservation of the Industrial 

Heritage (TICCIH),278 e debateu fortemente as questões da preservação ferroviária. Na 

ocasião, o Iphan ressaltou as dificuldades impostas ao seu trabalho e apresentou um conjunto 

de projetos direcionados para a preservação e restauração de bens ferroviários, entre estações, 

                                                 
278 O TICCIH é uma organização internacional voltada para o patrimônio industrial e desempenha função 

de consultor do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), que por sua vez assessora o 
Comité do Patrimônio Mundial e a Unesco na avaliação de bens a serem inscritos na Lista do Patrimônio 
Mundial. Disponível em:<http://www.icomos.org/fr/>. Acesso em: 10 de janeiro de 2014. 
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equipamentos e acervos documentais, elencando o conjunto de medidas administrativas 

implantadas.  

Sobre a prática de realizar eventos desenvolvida pela Coordenação, Mônica Elisque 

do Carmo (2014) expressa uma crítica contundente. 

 

Enquanto o IPHAN, desde 2007 até os dias atuais, ocupa-se em organizar eventos 
destinados à discussão sobre a gestão do patrimônio ferroviário; a importância da 
ferrovia em determinadas regiões, paisagens ferroviárias; os desafios da preservação 
do patrimônio ferroviário, entre outros, voltados primordialmente para o patrimônio 
edificado, a discussão e definição de critérios para a implantação de Centros de 
Memória Ferroviária, prevista na legislação, continuam olvidados. (CARMO, 2014, 
p.159) 

 

Em 2015, a Superintendência do Rio publicou a “Carta aos Prefeitos sobre o 

Patrimônio Ferroviário Brasileiro no estado do Rio de Janeiro”, com o objetivo de orientar as 

municipalidades detentoras de bens ferroviários e de estimular o trabalho coletivo e a 

reabilitação dos bens ferroviários locais (IPHAN, 2015, p.1). Segundo Beatriz Kühl (1998), 

pequenas e médias estações ferroviárias têm sido reutilizadas de diversas formas em vários 

países. Tem ocorrido a instalação de moradias, museus, teatros, centros esportivos, centros de 

estudos urbanos, etc. No Brasil, verifica-se que os espaços do trem assumem, sobremaneira, a 

forma de museus, centros culturais e, mais recentemente, escritórios administrativos do Iphan. 

A Carta do Iphan-Rio está alinhada à Lei n. 11.483/07 e à Portaria institucional nº 

407, porém, indica que é recomendada a apresentação de projeto de reabilitação e viabilidade 

financeira visando à inscrição do bem na Lista. Os procedimentos para submissão de pedidos 

de tombamento não preveem esse tipo de indicação prévia de uso, mesmo sendo esse quesito 

considerado nos pareceres. O ponto pode ser interpretado como uma tentativa de garantir a 

preservação dos bens, mas, também, como uma estratégia de desoneração do instituto, que 

não possui condições financeiras e estruturais para assumir a manutenção de todos os bens.  

A cessão de uso dos bens ferroviários deu-se em função do ajuste no art. 7º, do 

Decreto nº 6.018/07, em 2009, seguindo exigência do Iphan. O artigo ficou assim descrito 

 

Art. 7º O IPHAN deverá solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão a cessão de uso dos bens imóveis que forem do seu interesse, tendo em vista 
o cumprimento do disposto no art. 9º da Lei nº 11.483, de 2007. 
§ 1 O uso dos bens imóveis cedidos ao IPHAN poderá ser compartilhado com outros 
órgãos e entidades da administração pública federal. 
§ 2 O IPHAN poderá solicitar a cessão de bens imóveis de valor artístico, histórico e 
cultural para a utilização por parte de outros órgãos e entidades públicos ou privados 
com o objetivo de perpetuar a memória ferroviária e contribuir para o 
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desenvolvimento da cultura e do turismo. (BRASIL, Decreto nº 6.769, 2009, art. 7º) 

 

Posteriormente, em 2010, houve o alinhamento das cessões dos imóveis com a SPU 

por meio da Portaria Interinstitucional nº 1, medida que estabeleceu os procedimentos a esse 

respeito.279 

Noutra perspectiva, entendo que a conformação das cessões, que atende, em alguma 

medida, às determinações estabelecidas no inciso I da Lei 11.483/07, valoriza o papel do 

Iphan como gestor. Mas, também, o coloca na posição de promotor de possíveis lugares de 

memória (NORA, 1993). A memória ferroviária exige, segundo a legislação, a estruturação de 

espaços para divulgação/disseminação do passado da ferrovia, que podem ter a forma de 

museus, bibliotecas, arquivos ou outros espaços culturais. A proliferação desordenada desses 

espaços, porém, pode não garantir a preservação da memória ferroviária ou promover a 

edificação de espaços vazios de significado e compostos de peças e equipamentos sem relação 

com a localidade. Além de motivar uma “corrida” pela aquisição de peças no afã de garantir 

um quinhão da memória, impulsionada pela lógica do turismo e da busca de recursos 

financeiros públicos. Embora o Iphan diga que há uma preocupação com a identidade local na 

análise e cessão dos objetos, é preciso mais tempo para realizar uma investigação cuidadosa, 

que escapa aos limites desse trabalho. Um ponto interessante que pode aqui ser abordado diz 

respeito à semelhança entre os lugares para preservação estabelecidos nos últimos anos e 

aqueles que resultaram do programa preservacionista Preserfe/fe, os Centros de Preservação 

da História Ferroviária (CHPF), principais estruturas resultantes da década de 1980. Tomando 

o Centro da Memória Ferroviária instalado em Belo Horizonte, pelo Iphan, a diferença parece 

residir, essencialmente, na nomenclatura, e na infraestrutura, não no objetivo e propósito que 

são similares. O Centro de Minas é descrito por Mônica Elisque do Carmo (2014), em sua 

dissertação. Carmo aponta que o espaço abrigará o acervo documental e tem o objetivo de 

divulgar, dar acesso e fomentar pesquisas sobre a história das ferrovias. Intenção semelhante 

aos CHPF`s da década de 1980, do Preserve/fe. 

Resguardadas as diferenças estruturais – os CPHF eram mais complexos -, o que 

importa é observar que a finalidade desses espaços é semelhante. Nesse sentido, entendo que 

em grande medida o trabalho do Iphan com a memória ferroviária reproduz as experiências do 

                                                 
279 Disponível 

em:<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=15747&sigla=Noticia&retorno=detalhe
Noticia>. Acesso em: 10 de janeiro de 2014. 
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Preserve/fe. Outro fato que corrobora tal leitura relaciona-se às parcerias como estratégia para 

atuar no tratamento e proteção da memória ferroviária. Essa dimensão já estava presente nos 

programas Preserve/fe, que inclusive organizaram cooperativas com outras instituições, 

inclusive universitárias, no apoio para catalogação e tratamento de materiais e documentos, e 

também com prefeituras para a estruturação de espaços locais/regionais.280 O programa 

preservacionista anterior solicitou colaborações de ferroviários e familiares e também se uniu 

à ABPF para implantar algumas soluções (Paranapiacaba, por exemplo). A atuação do Iphan, 

após a Lei nº 11.483/2007, não difere muito das medidas implantadas pelo Preserve/fe. Até as 

diretrizes para valoração dos bens podem ser aproximadas dos manuais de orientação para os 

bens ferroviários produzidos àquela época. Há um esforço similar ao desenvolvido nos anos 

1980 para estabelecer parâmetros, trabalhar em rede e de forma colaborativa. O instituto, 

mesmo com todas as tentativas de acomodar a nova atribuição à sua expertise histórica, 

apresenta um quadro de dificuldades e contendas a ser ajustado. As principais mudanças 

ocorridas no Iphan, em função da lei, referem-se à obrigação de avaliar todo o espólio 

ferroviário com possíveis valores para patrimonialização; o estabelecimento de diretrizes para 

apreciação de objetos ferroviários; a criação de área administrativa específica para o trabalho 

com o espólio ferroviário; a implantação de novos mecanismos de acautelamento; o 

estabelecimento de espaços formais de diálogo com a sociedade; além do tratamento de 

acervos documentais. 

Observa-se que houve uma mudança significativa no papel do Iphan em relação ao 

passado ferroviário. Se até a edição da “Lei da memória ferroviária” ele atuava mais 

restritamente na atribuição de valores aos bens ferroviários, qualificando-os como bens 

nacionais, após essa data há uma reconfiguração nas suas funções. O Iphan passa a 

desempenhar múltiplos papéis. Por um lado, assume a tarefa de preservar um acervo 

volumoso, diversificado e fragmentado. Por outro, ao recepcionar tamanho desafio, torna-se 

sucessor da empresa e passa ao posto de proprietário da herança ferroviária, com quem as 

associações e demais entes da esfera pública precisam estabelecer relações. O instituto sai de 

um lugar tradicional, de identificação e salvaguarda de bens de natureza histórica e artística, 

para desempenhar o papel de gestor do patrimônio cultural ferroviário. Essa é uma das novas 

faces impostas ao Iphan em função da Lei n. 11.483/07. Consequentemente, há uma 

                                                 
280 A Superintendência do Rio, por exemplo, como relatado na entrevista com Clara Paulino e Jeanne 

Crespo, vem estabelecendo convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para auxílio à 
realização de inventários. 
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reconfiguração em relação aos “donos” do passado ferroviário. Na década de 1970 e de 1980, 

havia uma tensão, principalmente entre a ABPF e a Rede Ferroviária, sobre as condições de 

conservação dos bens, mas, também, sobre a função de promotor do passado. No contexto 

atual, é o Iphan que ocupa o lugar da Rede, assumindo lugar de protagonista que lhe foi 

conferido pelo Estado e absorvendo o ônus e bônus de tal função. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho tem como ponto inicial de interesse o passado ferroviário e o 

nascimento social de uma consciência pública sobre os elementos materiais e imateriais que 

representam o legado da ferrovia. A investigação tomou como parâmetro a edição da Lei n. 

11.483, em 2007, que colocou o tema em evidência. Daí decorreu a proposta de recuperar 

historicamente a trajetória que propiciou a cunhagem da categoria memória ferroviária na 

legislação nacional. 

É consenso que o advento da ferrovia impactou a humanidade. O invento do 

transporte sobre trilho teve grande progresso a partir da primeira metade do séc. XIX e 

modificou os meios de transporte, a configuração das cidades e o mundo do trabalho. 

Segundo Beatriz Kühl (1998), as ferrovias originaram outros modelos de arquitetura e 

permitiram a expansão de novas técnicas construtivas. Da evolução do sistema ferroviário 

resultaram elementos arquitetônicos importantes como as estações, os depósitos de 

locomotivas (rotundas) e vagões, caixas d`água, cabines de sinalização, armazéns e edifícios 

administrativos, construções que compõem um sistema ferroviário. 

Os componentes e a diversidade de materiais agregados à operação ferroviária 

tornaram-se alvo de atenção preservacionista em decorrência dos avanços do campo do 

patrimônio industrial, iniciados no começo dos anos de 1960. No Brasil, verificou-se que uma 

mobilização social em prol dos elementos ferroviários como objetos detentores de valores 

histórico, artístico e cultural, associados à identidade coletividade, começou a ocorrer na 

década de 1970, impulsionada por diversos fatores e atores. 

É possível concluir que as manifestações populares contra a venda de locomotivas já 

sucateadas, o estado precário de diversos materiais e a erradicação de trechos ferroviários, 

ocorrida em diversas estradas de ferro (Mogiana, Madeira-Mamoré, Bragança, por exemplo), 

contribuíram, significativamente, para o quadro de contestação que se estabeleceu no período. 

Adensou o cenário a celeuma da descaracterização da Estação da Luz, durante suas reformas. 

A inauguração do Museu Ferroviário de Recife e a reabilitação de trechos para operação 

turística confirmam a preocupação com a manutenção da história ferroviária brasileira, entre 

os poucos exemplos da época.  

A vontade preservacionista imediatamente alcançou o Iphan, que registrou o número 

de cinco pedidos de tombamentos de bens ferroviários, somente na década de 1970, ao fim da 
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qual registrou-se um movimento mais organizado e sistemático em prol dos objetos históricos. 

Nesse ponto, observa-se que a entrada da ABPF tornou-se um diferencial, ancorada na 

ideologia e dedicação do francês Patrick Dollinger, que, ao que os documentos indicam, 

contribuiu significativamente para a reabilitação de trechos e estações ferroviárias 

abandonados, pelo uso do trem turístico histórico, cultural ou museu a céu aberto – 

denominações empregadas. 

A década de 1980 marca o início da institucionalização de programas estatais 

voltados para a preservação da herança dos meios de transportes nacionais e a conformação 

das primeiras políticas sobre o legado histórico das ferrovias. Nascia o Preserve/fe, iniciativa 

que objetivava a implantação de medidas protetivas, mas que respondia às constantes 

denúncias sobre a depredação promovida pelo abandono da malha brasileira. Nesse período, o 

Iphan declara dois bens ferroviários como objetos com excepcionais valores históricos e 

artísticos, que envolvem inclusive um pedido encaminhado pelo Preserve/fe. Verifica-se um 

crescimento na sistematização de medidas de proteção desenvolvidas tanto pelas associações 

de preservação quanto pelo Estado. Este trabalho apresenta alguma delas. 

Desde a década de 1970, verifica-se que o patrimônio ferroviário ganhou diversos 

defensores, promotores da sua manutenção e rememoração, e também inspirou diversos 

debates na sociedade, mas também nas agências estatais responsáveis por esse legado, como a 

Rede Ferroviária - que foi acionada a posicionar-se em favor do seu acervo – e o Iphan. Além 

disso, tem contribuído para que concepções tradicionais sobre a avaliação de bens históricos 

nacionais sejam repensadas. A ABPF, como tentou-se indicar, assumiu papel particular no 

contexto de valorização do passado ferroviário e também na sua requalificação. A ela pode ser 

imputada a influência sobre a formação de uma rede de atores sociais estruturada nas 

associações de preservação ferroviária pelo país. Também decorre da atuação da ABPF a 

formação de um novo padrão de museus ferroviários, que tem referência em modelos 

internacionais e que tem contribuído para o desenvolvimento de algumas localidades. 

O fim do Preserve/fe nos idos dos anos 1990, resultado dos novos modelos de 

concessões ferroviárias, criou uma lacuna e deixou muitos espaços “órfãos” e em risco de 

degradação. O quadro favoreceu a proliferação das associações preservacionistas e a 

declaração do Iphan como sucessor da Rede no que se referia ao patrimônio histórico, 

artístico e cultural. A responsabilidade sobre a herança ferroviária tornou o instituto o 

guardião do passado, mas também como o gestor, proprietário e negociador nos processos de 
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cessão dos bens, preenchendo o vácuo do Estado. O ano de 2007 acende o debate sobre a 

memória ferroviária, que retoma o estatuto de política pública. Essa pode ser considerada a 

principal mudança provocada pela edição da Lei n. 11.483, em 2007. A legislação consolidou 

o uso da expressão “memória ferroviária” e a associou a bens móveis e imóveis que 

conservam valores históricos, artísticos e culturais, portanto, institui a memória ferroviária 

como um valor de preservação. 

Imbuído da nova tarefa, o instituto tem caminhado para o estabelecimento de ajustes 

e o desenho de parâmetros de trabalho buscando em debates e práticas de preservação 

contemporâneos, presentes no campo do patrimônio industrial, as bases dessa construção. O 

órgão também precisou se adequar à pluralidade de demandas, envolvendo as associações 

preservacionistas, mas também prefeituras, secretarias estaduais e até o Ministério Público. 

Além de negociar arranjos legislativos e o cumprimento de exigências decorrentes do 

processo de extinção da Rede.  

A configuração implantada após a “Lei da memória ferroviária” espelha o modelo 

experimentado na Rede no desenvolvimento do Preserve/fe no que se refere ao tratamento 

dispensando aos bens imóveis utilizados para a implantação de espaços destinados à 

preservação. No que tange aos bens móveis há uma dificuldade declarada pelo órgão, situação 

presente antes mesmo da edição da lei. A constituição de área específica para valorar os bens 

(Coordenação Técnica do Patrimônio Ferroviário) e a criação da Lista do patrimônio 

instituem novas práticas, por vezes controversas, frente ao ato do tombamento. Portanto, a 

entrada da memória ferroviária tem criado dificuldades, no entanto, suscita ricos debates 

envolvendo entes públicos e sociais. Os efeitos da lei estão ainda em conformação. Porém, os 

impactos que a nova atribuição causou ao órgão englobam não somente a questão da 

valoração e proteção do legado ferroviário, mas o acolhimento dos agentes sociais coletivos 

no desenvolvimento da política pública. 

Esta pesquisa ajuda a compreender a diversidade de processos, movimentos e atores 

que decorreram da construção do passado ferroviário como um valor a ser preservado, 

conferindo especial atenção para à ABPF, à RFFSA e ao Iphan. A pesquisa revelou que o 

conceito de memória ferroviária tem uma historicidade, ao mesmo tempo em que apontou 

para efeitos sociais, políticos e institucionais da sua emergência e consolidação.  

Esta tese, ao abordar o processo de construção da memória ferroviária, associa-se a 

um segmento recente de pesquisas que reflete sobre movimentos simultâneos de objetificação 
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e apropriação de determinados passados. As estratégias e mobilizações impetradas por 

sujeitos sociais e políticos esforçam-se em imprimir sentido e valor de permanência a 

memórias de grupos sociais distintos. As reflexões sobre os usos da memória em favelas 

cariocas, realizado pelo historiador Mauro Amoroso (2012), e o estudo sobre o processo de 

patrimonialização da União Nacional do Estudantes, produzido pela pesquisadora Aline 

Portilho (2010), são exemplos primorosos sobre tal questão.  
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