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O Trenzinho do Caipira
Melodia Heitor Villa-Lobos
Letra Ferreira Gullar

(Para ser cantada com
a música da Bachiana
n.° 2, da Tocata, de Heitor
Villa-Lobos)

lá vai o trem com o menino
lá vai a vida a rodar
lá vai ciranda e destino
cidade e noite a girar

Composição para
orquestra de câmara
do Estado de São Paulo,
datada de 1933.

lá vai o trem sem destino
pro dia novo encontrar
correndo vai pela terra
vai peia serra
vai pelo mar
cantando pela serra do luar
correndo entre as estrelas a voar
no ar
piiuí! piuí piuí

trecho do livro
Poema sujo (1975)

no ar
piuí piuí piuí...
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Prefácio
por Silvia Helena Facciolla Passarelli

No início dos anos 1990 fui apresentada à poesia de Adélia Prado em um
monólogo realizado por Fernanda Montenegro - “Dona doida: um interlúdio”. Entre os muitos poemas da grande autora brasileira, me marcou fortemente o poema que fala do trem, da ferrovia:
Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,
mas atravessa a noite, a madrugada, o dia,
atravessou minha vida,
virou só sentimento.
Esse mesmo trem-de-ferro atravessou a vida de Igor Matheus Santana Chaves e, desde a infância, carrega afetos e questionamentos sobre a linha férrea que atravessa a cidade de Itapetininga. Na busca de responder seus
anseios veio a pesquisa que esse volume registra.
Resultado de uma pesquisa para o curso de mestrado em Planejamento
e Gestão do Território, Igor traz os questionamentos da infância em um
cenário não mais glamuroso do transporte ferroviário no Brasil: diferentemente da visão que Adélia Prado traz em seu poema, o trem-de-ferro
não representa mais o motor do desenvolvimento, não atravessa a noite, a
madrugada e o dia do cotidiano das cidades paulistas, mas atravessou muitas vidas no passado e construiu a paisagem de muitas de nossas cidades.
Se no passado vivido na primeira metade do século XX, a ferrovia representava o principal meio de transporte de longas distâncias e movimentava
mercadorias e pessoas por todos os cantos do Estado de São Paulo, assistimos, atualmente, o cenário do abandono, onde a coisa metálica não corta
mais a noite e a madrugada, criando uma ferida que divide as cidades.
Embora o Igor tenha nascido nesse cenário decadente, o ruído do trem
parece ter atravessado, também, a vida dele. Talvez, não da mesma forma
que passou na vida dos muitos ferroviários com quem ele conversou
para levantar informações do passado, mas se tornou sentimento quando
folheou livros e álbuns sobre a Estrada de Ferro Sorocabana e sobre Itapetininga.
Esse livro é o resultado desse sentimento. Reúne as pesquisas acadêmicas
realizadas para entender a relação entre a via férrea e o desenvolvimento
da cidade de Itapetininga e a paixão pelos trilhos, pelas máquinas e por
uma paisagem que, embora abandonada, pode representar mostra toda a
memória do passado de uma cidade e uma região.
9

Traz com clareza a história da Estrada de Ferro Sorocabana, em seu sonho de
integrar todo o sul do país, e como a cidade de Itapetininga cresceu e desenvolveu ao redor da estação ferroviária hoje, quase esquecida de sua função
original. O livro traz a paixão pela cidade, por seu passado e aponta possíveis
caminhos para a valorização do patrimônio ferroviário de toda uma região ao
redor de Itapetininga.
E, retornando por Adelia Prado, de onde comecei...
O sonho encheu a noite
Extravasou pro meu dia
Encheu minha vida
E é dele que eu vou viver
Porque sonho não morre.
Boa leitura!
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Imagem 1 Locomotiva
a Vapor no Conjunto do
Depósito e Oficina. Fonte:
Acervo pessoal de Ivanir
Barbosa,1973
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Apresentação

12

Dedicarei os próximos parágrafos a narrar a minha trajetória durante
o processo de construção de minha dissertação de mestrado. Logo em
seguida, apresento a pesquisa em si. Ela foi editada para que a leitura se
tornasse mais atraente aos olhos desavisados da cultura científica, graças
aos recursos da Lei Aldir Blanc, no qual tive a honra de ser contemplado.
Para mim, era muito importante que estudantes e leigos pudessem verificar
o conteúdo que dediquei quase 10 anos da minha vida estudando sobre
o tema ferroviário, mais acima disso, era importante que itapetininganos
tivessem acesso a uma parte de sua história por tanto tempo esquecida.
Compreender o que estes objetos foram, revelava um destino de investigação que assumiria o curso da minha vida. Mal sabia eu, que aqueles tijolos
desgastados escondiam tantas histórias e tamanha importância para Itapetininga e região... Talvez a principal lição que eu tirei de toda essa jornada
de ferro foi que nas entrelinhas do visível, existe o invisível coberto de
sentimentos. E, que a pesquisa não se limita a um trabalho científico, ela te
envolve e você se torna cativado por uma causa, um legado.
De início, meu primeiro contato com as ferrovia se inicia na infância. Lembro-me de quando pequeno, não termos muitas opções de lazer, pois havíamos acabado de nos mudar para a Itapetininga, uma pequena cidade no
interior de São Paulo. Meus pais não possuíam automovel e desconhecim a
cidade, e para nos entreter, o caminhar. Assim, como atividade de lazer, eu,
meu pai e meu irmão desbravávamos os bairros próximos. De fato, os dias
eram cansativos e longos, mas me recordo das quedas d’água – que para os
meus olhos de criança eram grandes cachoeiras –, dos animais, das plantas
e árvores, do gosto de andar por aí. Foi assim o meu primeiro contato com
os trilhos de trem que atravessam a cidade.
Encontrar os trilhos foi como encontrar o baú do tesouro em meio aos
terrenos baldios e corta-caminhos que meu pai acreditava conhecer. Sempre me fascinou o brilho dos raios de sol refletidos no ferro em meio à
vegetação, o ouvir da sirene indicando o comboio de vagões, muitas vezes
interrompida pelo alerta para prestar atenção, trazendo sensações que iam
do medo ao entusiasmo inocente que toda criança sente pelo desconhecido. Por parte de minha mãe, lembro de um presente em especial – um
trenzinho de brinquedo que soltava fumaça – e das idas ao parquinho com
aqueles tubos de concreto em forma de trem. Os dias eram de grandes
aventuras…
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Os anos se passaram e, já na adolescência, tornou-se um costume andar pelos
trilhos da cidade que, como se verá ao longo deste livro, transpassa todo o
município itapetiningano no sentido leste/oeste. O caminhar pela linha férrea
faz sentido não só pelo encurtamento do tempo e terreno plano, mas também
pelo silêncio, a pureza do ar e sua aconchegante paisagem que aconselham
e acalmam os pensamentos, e me permitem ver a cidade por outro ângulo.
No meio dessas andanças, sempre observei as pessoas, os vestígios de ferro
e de edifícios que sempre povoaram minha mente de questionamentos: “que
edifícios abandonados são esses em volta da ferrovia?”; “quando a ferrovia
chegou à cidade?; de onde vem essa estrada de ferro?; pra onde ela vai?”
Tais questões me acompanharam até a fase adulta: a graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Sorocaba (UNISO), o estágio na
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania (SMTC) – cuja sede, inclusive, fica na antiga estação ferroviária de Itapetininga –, os trabalhos posteriores. Durante os dois anos de estágio na SMTC, eu ia para o órgão e
voltava para casa pela linha férrea a pé. É fácil perceber como esse contato diário com a estrada de ferro era importante para mim. Além disso,
tive acesso ao pequeno acervo da estação e às discussões sobre a possível
transposição da linha férrea da área urbana para a rural, e sobre o uso de
antigos equipamentos por parte da prefeitura, que pretendia, por exemplo,
transformar o Depósito e Oficina de Locomotivas em garagem e almoxarifado.
Assim, em 2016 cheguei ao final da graduação, com o trabalho de conclusão intitulado “Requalificação no Patrimônio Ferroviário do Município de Itapetininga”, primeiramente sob orientação da professora Lara
Mello Souza, que passou para mim sua paixão pelo patrimônio, seguida
da professora Cintia Perez Buganza, que me ajudou a incorporar a discussão no planejamento territorial. Nessa pesquisa inicial, tive contato
com a história das várias fases da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS)1:
Companhia Estrada de Ferro Sorocabana (1874-1892); Companhia União
Sorocabana e Ytuana (1892-1904); Sorocaba Railway Company (19071919) e Estrada de Ferro Sorocabana (1920-1971); Ferrovia Paulista S.A.
(FEPASA – 1971-1998); América Latina Logística (1998-2016); Rumo
Logística (2016+). Pude constatar como a ferrovia e o patrimônio cultural
são assuntos relacionados entre si e também com a história dos ex-trabalhadores da Sorocabana.
Outra experiência marcante, que me aproximou das questões de preservação e de cultura locais, ocorreu entre 2016 e 2017, quando fui membro do
Conselho de Políticas Culturais do Município de Itapetininga, na cadeira
de Memória e Patrimônio, tendo como principal referência a minha participação na elaboração do Plano de Cultura local, nas diretrizes voltadas à
valorização e reconhecimento do patrimônio cultural.
Entretanto, quanto mais eu explorava o tema das ferrovias em Itapetininga,
mais descobria que minha pesquisa não se resumia àquele trabalho de conclusão do curso de graduação – por um lado, devido às inúmeras questões
sem respostas sobre o contexto da estrada de ferro situada naquele território; por outro, havia a aproximação com os acervos municipais, que me
14

1. Neste livro, optei pelo
uso do nome genérico
Estrada de Ferro Sorocabana ou, simplesmente,
Sorocabana.
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davam acesso a muita informação relevante. Em meio a todas essas atividades, conheci a Universidade Federal do ABC (UFABC) e o Programa de
Pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território (PPG-PGT), onde
tive contato com a experiência acadêmica e profissional de minha então
futura orientadora Silvia Helena Facciolla Passarelli. O ambiente e a estrutura do PGT e do LaPlan (Laboratório de Planejamento Territorial) eram
a motivação que faltava para iniciar uma pesquisa de mestrado. Minha
dissertação, assim, se inseriu num dos projetos de pesquisa da professora
Dra. Silvia Passarelli, intitulado “Inventário de Identificação do Patrimônio Industrial: A Transformação da Atividade Produtiva e da Paisagem”.
Cabe destacar, entretanto, que a identificação e o estudo desses registros
não têm intenções saudosistas. Representam um alerta à comunidade, que já
começa a demonstrar consciência quanto à importância da preservação da
sua própria memória e do seu patrimônio cultural. Não se trata de simples
indignação com o passado à mercê do tempo, mas de uma vigorosa tomada
de posição diante das amplas possibilidades que um futuro espaço urbano
planejado pode oferecer, como escreve o autor uruguaio Eduardo Galeano
(2010, p. 379): “a primeira condição para modificar a realidade consiste em
conhecê-la”. Até porque, não é privilégio só meu o fascínio pela ferrovia. Por
isso, conto com você leitor para continuar essa pesquisa e essa salvaguarda.
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Imagem 2 Ramal Cantareira sobre o
Rio Tietê (19??). Fonte: Sem autor, 19?? –
Acervo APESP – FEPASA, Estrada de Ferro
Sorocabana. 2019.
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capítulo 1

O trem de ferro

o trem como legado

A imagem anterior, integra o Fundo Rede Ferroviária Federal S.A disponível
para consulta no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). No
seu verso, sem autoria e data, se lê “Ramal Cantareira sobre o Rio Tietê”.
A proximidade do fotógrafo com a garota expõe uma relação familiar, que
propiciou ao seu olhar um ângulo específico dessa composição pelo qual
observa uma paisagem. Mas, o que será que ela vê?
A locomotiva a vapor que trafega diante da garota é a Tramway da Cantareira, atravessando a Ponte dos Amores sobre o Rio Tietê próximo à Estação
Areal, no municipio de São Paulo. Entre as diversas ampliações fotográficas
encontradas no acervo, essa é a que mais nos chamou a atenção, uma vez
que poetica nos ajudou a delinear a problemática central da pesquisa - a
relação entre a memória ferroviária e a história da formação do território
de Itapetininga-SP. Para nós quase toda a história da ferrovia cabe dentro
dessa fotografia.
A menina de costas que observa a vinda do trem logo nos remete à lógica
da colonização brasileira, jovem e sem autonomia, à mercê dos mais velhos
que escrevem o seu futuro; o trem de ferro, a tecnologia vinda do outro lado
da margem, carrega em si a força e a velocidade que a economia precisava
para os seus novos objetivos, o objeto necessário para vencer o tempo e as
distâncias, criar uma rede interna para povoamento e comércio.

2. Assunto discutido nas
pesquisas da arquiteta e
urbanista Prof.a Dr.a Silvia
Helena Facciolla Passarelli.

A imagem, assim, coloca em destaque a importância do estudo das estradas de ferro, tanto pelo seu caráter tecnológico para a comunicação interna
e o desenvolvimento econômico, quanto por sua relevância na construção
histórica, simbólica e identitária da nação.2 Alguns autores, como Beatriz
Mugayar Kühl (1998, p. 58), chamam a atenção inclusive para o impacto
das ferrovias nas transformações do sistema de transporte, assim como na
vida das cidades, influenciando a configuração de territórios inteiros em
vários países e alterando a relação com o meio natural”.
Ao mesmo tempo, no Brasil, encontramos a ferrovia sendo substituída pelos
ventos do moderno que negam o passado e nos privam de enxergar e sentir
os vestígios do tempo. Além disso, para a historiadora Dilma Andrade de
Paula, quase não há diálogo que integre o planejamento urbano e regional
nas diferentes escalas do território. Esse estado de coisas acaba por ignorar
os “interesses das frações soci ais atingidas pelas modernizações”. A autora
também discute que estes projetos foram realizados de maneira arbitrária,
“desestruturando modos de vida, danificando o meio ambiente e trazendo
23

ao país um crescimento desigual” (2006, p. 02).
A também historiadora Marly Rodrigues (2010, p. 32-33) destaca que, ao se
propagar o papel do Estado sobre o que resta das ferrovias, que deve, desde
a Constituição de 1988, “constituir um conjunto representativo da multiplicidade de memórias presentes na sociedade”, transforma-se a cultura e
o passado em direitos do cidadão brasileiro. Entretanto, a mesma autora
alerta que as ações do poder público voltadas à preservação do patrimônio
cultural, no que se refere à preservação do patrimônio industrial no Estado
de São Paulo, são “tímidas”.
Na fronteira entre conceitos como “legado”, “memória” e “patrimônio”, quero adiantar desde já que fiz opção pelo uso do termo “legado”,
considerando a sua etimologia, oriunda do latim legatum, que significa
“algo deixado em testamento”. Ainda hoje, uma conotação semelhante
ao termo “herança” é muito difundida no Brasil, como se vê no dicionário da língua portuguesa: “Valor ou objeto que alguém deixa a outrem
em testamento”.3

3. Míni Aurélio: o dicionário da língua portuguesa,
de Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira (2010,
p. 461).

Imagem 4 Plano da
Comissão (1890). Fonte:
BRASIL. Ministério dos
Transportes. Conselho
Nacional de Transportes.
Planos de viação: evolução histórica, 1808-1973.
Rio de Janeiro, 1974.
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Junto a esse entendimento, adoto neste livro o trabalho da arquiteta e urbanista Vanda Maria Quecini (2007), que busca compreender o legado urbano
(econômico, social e político) da indústria na paisagem da cidade de Timóteo
(MG). O termo “legado” neste caso se desdobra, mesmo com rupturas ao
longo do tempo, como parte de algo que permanece para a posteridade –
isto é: vem do passado, possui valor presente e certamente valor futuro. Ao
mesmo tempo lhe é atribuído um caráter dinâmico, por sua capacidade em
promover uma metamorfose (seja ela sociocultural, físico-territorial ou tecno-científica).
Assim, o entendimento de legado assemelha-se ao de “Patrimônio Cultural”,
pois ambos assumem diversas formas e sobreposições, do material ao simbólico. É nesse sentido que a historiadora francesa Françoise Choay (2006,
p. 25) constata que os valores dedicados ao conceito de patrimônio cultural
mudaram ao longo do tempo, de uma perspectiva inicial associada à conservação e monumentalidade para uma abordagem ampla e sociocultural que
explora seus usos e significados coletivos. “Todo objeto do passado”, diz ela,
“pode ser convertido em testemunho histórico sem que para isso tenha tido,
na origem, uma destinação memorial”.
Segundo o arquiteto e historiador de arquitetura Carlos Lemos (1985), a
partir do final do século XX o conceito de patrimônio cultural passou a
observar outros aspectos na valoração de um bem, de uma cultura ou sociedade. Refere-se às experiências cotidianas das pessoas e suas relações com
as memórias e o espaço vivido. Seja no âmbito tangível, com edificações,
monumentos, obras de arte, estruturas e etc.; seja no intangível, em literaturas, celebrações, modos de expressão (técnicas, história oral, música, dança)
e etc.
O patrimônio cultural é considerado um vetor fundamental para a construção da memória coletiva de um povo, de uma comunidade, de uma cidade,
região ou país. Demonstra a criatividade tecnológica e a transmissão dos
saberes e fazeres para as gerações atuais e futuras. É, portanto, essencial na
formulação de políticas públicas, de planejamento territorial e na definição
de estratégias para o futuro.
Assim, ao refletir sobre o legado da ferrovia em Itapetininga, em busca de
seus vestígios materiais e de sua presença no cotidiano dos habitantes da
cidade, acabei por compreender o município como locus do processo de
atribuição de valores e das vivências que, no território, constroem um sentido de preservação da memória. O historiador Ulpiano Bezerra de Meneses (2006, p. 39) escreveu que “a cidade culturalmente qualificada é boa
para ser conhecida (pelo habitante, pelo turista, pelo que tem aí negócios a
tratar, pelo técnico, etc.), boa para ser contemplada, esteticamente fruída,
analisada, apropriada pela memória, consumida afetiva e identitariamente,
mas também, e acima de tudo, é boa para ser praticada, na plenitude de
seu potencial. Em outras palavras, para ser culturalmente qualificada como
cidade, ela precisa ser boa como cidade, precisa de condições de viabilidade
econômica, infraestrutura, políticas adequadas de habitação, transporte,
saúde, educação, etc.”
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Dentro da amplitude do tema do patrimônio cultural e das diversas esferas
de sua valorização e reconhecimento, interessa para a reflexão que estou
me propondo a construir, a discussão sobre o patrimônio industrial.4 Os
estudos sobre o tema documentam as mudanças provocadas pelos efeitos
e transformações da indústria no mundo do trabalho, na paisagem e nas
dinâmicas territoriais. Como ferramentas tecnológicas, meios de transporte, infraestruturas, suas fábricas e as ferrovias.
O termo patrimônio industrial surgiu em meados da década de 1950 - de
acordo com Beatriz Valladão Thiesen (2006), historiadora e arqueóloga - a
partir da expressão “arqueologia industrial”, cunhada por Donald Dudley,
um professor da Universidade de Birmingham, ao organizar visitas de seus
discentes a antigas instalações industriais na região inglesa. Tal prática foi
seguida por outras pessoas preocupadas com a preservação dos vestígios
da industrialização, inaugurando um campo de investigação centrado no
conhecimento dos aspectos materiais da Revolução Industrial. A partir de
1960, a abordagem ganhou mais força e notoriedade, quando grupos se
organizaram contra a demolição de exemplares da industrialização, como
exemplo: os movimentos preservacionistas para a salvaguarda do Arco da
Estação Euston (de 1837) e do edifício Coal Exchange (1947)5, considerados grandes monumentos da Revolução Industrial por Beatriz Mugayar
Kühl (2009, p. 35), ambos em Londres, na Inglaterra.
Com a “Conferência Internacional para a Conservação do Patrimônio
Industrial”, de 1973, na cidade de Ironbridge, na Grã-Bretanha, a discussão atingiu dimensão internacional e passou a avaliar o que viria a ser
digno de ser reconhecido, conservado e preservado. Com a edição da Carta
de Sevilha (2019), temos a definição mais recente, segundo a qual, patrimônio industrial é o conjunto de bens móveis, imóveis e sistemas sociais
relacionados à cultura do trabalho gerado pelas atividades de extração,
transformação, transporte, distribuição e gestão. Esses ativos devem ser
entendidos como um todo composto pela paisagem, em que estão integradas as relações industriais, as arquiteturas, as técnicas, os arquivos gerados
durante a sua atividade e suas práticas de caráter simbólico.
A temática do patrimônio industrial se consolidou no Brasil nos últimos 20
anos, com mais ênfase no último decênio. O Comitê Brasileiro para Conservação do Patrimônio Industrial (TICCIH -Brasil) é uma dessas entidades dedicadas ao tema. Além de “servir como órgão de divulgação da causa preservacionista, articulando comunidades, organizações da sociedade civil, entidades
empresariais e sindicais, tanto na preservação desse patrimônio, quanto na
busca de alternativas para a sua requalificação e restauro”.6
O patrimônio industrial assume, então, caráter interdisciplinar, sendo estudado por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. E o conjunto
dessas entidades – nacionais e internacionais – busca ser instrumento de
reivindicação e apoio junto ao poder público e às comunidades que visam
iniciativas de preservação destes patrimônios. Assim, no contexto da dinâmica territorial, esse patrimônio reveste-se da expressão da vida cotidiana,
da memória, do trabalho e do espaço.
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4. TICCIH - The International Committee for
the Conservation of the
Industrial Heritage/ Carta
de Nizhny Tagil Sobre
o Patrimônio Industrial,
2003. Disponível em:
http://www.mnactec.
com/TICCIH. Acesso em:
10 jul. 2017.

5. O Arco da Estação Euston, era considerado uma
dos principais elementos ferroviários erguidos
na capital europeia, e
marcava o início da linha
entre Londres e Birmingham. Foi projetada por
Robert Stephenson (18031859), filho de Georges
Stephenson (1781-1848),
o “Pai das Ferrovias”. Já a
Coal Exchange (ou Bolsa
do Carvão) foi um dos
primeiros edifícios construídos em ferro fundido.
Foi demolido em 1962
para permitir o alargamento do que é hoje a
Lower Thames Street. No
artigo Recuperar um Símbolo do Passado: O “Arco”
de Euston, em Londres.
Património, vandalismo
e Arqueologia industrial,
de Paulo Oliveira Ramos,
é explicado como a Victorian Society, Society for
the Protection of Ancient
Buildings, o Georgian
Group, a London Society,
a Ancient Monuments
Society e a Architectural
Review, foram importantes nessa disputa pela
preservação desses bens
contra as intenções de
modernização da British
Transport Commission.
6. TICCIH - Brasil, 2019.

E assim chegamos à ideia de “patrimônio ferroviário”, uma importante
vertente dos estudos do patrimônio industrial, pela contribuição das ferrovias para o progresso socioeconômico. A historiadora da arquitetura e
da preservação Beatriz Mugayar Kühl escreveu que “o processo de industrialização está intimamente ligado ao desenvolvimento do transporte ferroviário, pois as indústrias impulsionaram as ferrovias e foram por elas
impulsionadas”.

7. Publicado na Revista
Ferroviária da Associação de Engenheiros da
Estrada de Ferro Central
do Brasil.

8. IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – Patrimônio Ferroviário. 2018.
Disponível em http://portal.iphan.gov.br/pagina/
detalhes/127. Acesso em:
20 jul. 2018.

9. Site da Associação
Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF). Acesso
em: 20 jul. 2019.

Na pesquisa de mestrado do arquiteto e urbanista Ewerton Henrique de
Moraes (2016, p. 12-14), vemos que o termo “patrimônio ferroviário” aparece pela primeira vez em 1980, no artigo Por que preservar o Patrimônio
Histórico Ferroviário?7, questionando a relevância de preservar “materiais
rodantes, principalmente locomotivas a vapor”, e usando como argumento
o caráter educativo destes bens, contudo sem discutir ou definir conceitos
sobre o tema.
Nos dias de hoje, é importante destacar a Lei n.º 11.483 de 31 de maio de
2007, que ao extinguir a Rede Ferroviária Federal S.A., atribui ao IPHAN a
preservação da memória ferroviária, sendo de responsabilidade do instituto
administrar e zelar pelos “bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico
e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA)”. A lei
relaciona os seguintes bens: “estações, armazéns, rotundas, terrenos e trechos
de linha, até material rodante, como locomotivas, vagões, carros de passageiros, maquinário, além de bens móveis como mobiliários, relógios, sinos,
telégrafos e acervos documentais”.8
Na Europa, outras cartas consagram o tema: a Carta de Riga, aprovada
pela European Federation of Museum & Tourist Rail (FEDECRAIL) no
ano de 2005; e os Princípios de Dublin adotados pela 17ª Assembleia Geral
do ICOMOS -T em 2011. A Carta de Riga trata da “conservação, restauro
e utilização de equipamentos históricos ferroviários e das orientações adotadas como código de conduta por organizações e ferrovias históricas em
vinte e três países”. Dentre seus dispositivos, destaca-se o Artigo 2º, em
que “a salvaguarda pode ser justificada pelo significativo valor tecnológico,
histórico dos meios de transporte ou meio de perpetuar conhecimentos tradicionais, nesse caso, avançando aos aspectos imateriais relacionados aos
objetos”, além das próprias “ferrovias, museus ferroviários, vias para elétricos, trabalhos ferroviários e ferrovias turísticas”.
Na realidade nacional, tem-se, desde 2004, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) – uma Organização Social de Interesse Público
(OSCIP) e sem fins lucrativos –, que tem por objetivo 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”.9 No âmbito acadêmico, é preciso acrescentar que o
projeto em curso no Campus Rosana da UNESP utiliza diferentes disciplinas
como História, Arqueologia, Antropologia, Turismo, Arquitetura e Urbanismo para estudar as temáticas das ferrovias e o legado industrial.
No entanto, apesar da temática do “patrimônio ferroviário” ser importante
e ter aumentado gradativamente ao longo das últimas décadas, a sua discus27

são no universo acadêmico ainda caminha a passos curtos. É diante desse
cenário que estou me propondo a contribuir com a pesquisa sobre patrimônio ferroviário a partir da análise do Ramal de Itararé e da presença da
ferrovia em Itapetininga, estudando e contextualizando a relação da ferrovia com a expansão territorial da cidade, com o objetivo de resgatar o seu
legado remanescente na história e na memória urbana locais.
O geógrafo Maurício de Almeida Abreu chama a atenção para o fato de
que a memória urbana é fruto da produção do espaço urbano, por isso são
importantes os elementos espaciais que a constituem e oferecem referência a sua identidade e história. Já para o cientista social Pedro Henrique
Campello Torres (2016, p. 384), “a produção espacial material e simbólica disposta no tempo reflete a disputa de poder entre os grupos que nele
habitam”. Por isso os lugares e objetos de memória representam, com seus
símbolos e signos, a história dos grupos sociais com diferentes perspectivas
e interesses. É o caso dos diversos elementos pertencentes às ferrovias, que
necessitam ser salvaguardados para servirem como fonte de memória para
as gerações futuras.
O historiador francês Jaques Le Goff (2012, p. 478) já escrevera que preservar a memória e a história é fundamental, pois ambas se alimentam uma da
outra e procuram “salvar o passado para servir o presente futuro”. Antes
dele, o seu compatriota Maurice Halbwachs (1992, p. 202), sociólogo, defendia que as memórias, a priori, parecem ser individuais, mas são na verdade
construções de grupos sociais. Constituem-se não como um fenômeno individual, “mas como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes”. Nesse sentido, o influente
geógrafo brasileiro Milton Santos (2002, p. 81) ensina: “Quando o homem
se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história desconhece,
cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. Mas o homem, um ser dotado de sensibilidade, busca reaprender o que
nunca lhe foi ensinado, e vai pouco a pouco substituindo a sua ignorância
do entorno pelo conhecimento, ainda que fragmentário. O entorno vivido é
lugar de uma troca, matriz de um processo intelectual.”
Dessa forma, os vestígios industriais e a própria linha ferroviária são objetos
da memória coletiva e, assim como as marcas desse período de industrialização, transformaram-se em fontes de memórias vivas. Carlos Fortuna (2020,
p. 20), pesquisador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra - Portugal, nos alerta que a atual sociedade não reconhece certos patrimônios e memórias considerados “dos outros”. Segundo ele, são:
esses patrimônios outros, tão próximos, afetivos
e populares, que marcam a existência urbana e
são tão abundantes nas cidades de hoje, que não
podem ser deixados em agonia ícara. Reconhecê-los é urgente e convoca todas as energias reflexivas e ações democráticas. A sua morte, que seja
digna, quando chegar um dia. Até lá a obrigação
moral das sociedades é a de contrariar a generalizada indiferença gerada pela espetacularidade do
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presente, que esconde, invisibiliza e põe à margem, sem os preservar, mil patrimônios do futuro
coletivo (FORTUNA, 2020. p. 20)
Este livro, portanto, defende a existência de um legado ferroviário em
Itapetininga, propiciado pela presença da Estrada de Ferro Sorocabana
na cidade, o que será detalhado mais adiante, no segmento. Reconhecê-lo
pode servir para o debate de sua importância para a história e memória
urbana de Itapetininga, bem como para fomentar o fortalecimento dos
vínculos de pertencimento entre sujeitos, memória ferroviária e o território
itapetiningano. Como diria a arte-educadora Ana Mae Barbosa (2008, p.
2): “na arte e na vida, memória e história são personagens do mesmo cenário temporal, mas cada uma veste a seu modo”.

O caminho do trem para o Sudoeste da província
Escreve o economista Flávio Azevedo Marques de Saes (1981, p. 200)
que a primeira estrada ferroviária paulista foi a The São Paulo Railway
Company (SPR), inaugurada em 1867 com o trecho Santos-Jundiaí, que
“venceu” a Serra do Mar para ligar o litoral ao planalto, sob a liderança
do visionário Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá. Seu sucesso
repercutiu e estimulou empresários, produtores e demais capitalistas na
criação de outras empresas ferroviárias nas demais áreas da província.
Assim, os obstáculos dos transportes arcaicos foram superados e as distâncias diminuídas, possibilitando a progressiva ocupação do Oeste. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fundada em 1868, conectou a São
Paulo Railway à região produtora de café de Campinas, que por sua vez
foi conectada a Ribeirão Preto e posteriormente ao Triângulo Mineiro pela
Mogiana, criada em 1872.
De acordo com a arquiteta e urbanista Cintia Peres Buganza (2010, p.
57), na região de Sorocaba, a responsável pela introdução da malha férrea
foi a Estrada de Ferro Sorocabana, que, diferente das demais, teve como
foco o transporte de algodão e de animais (Imagem 6) e, posteriormente, a
produção da indústria têxtil da “Manchester Paulista”. Foi a historiadora
Alice Piffer Canabrava (2011, p. 336) que me chamou a atenção para a
importância da cultura do algodão na província de São Paulo, que fornecia
o equivalente a dois terços da produção nacional. Segundo ela, o cultivo
do algodão, diferente do café, servia tanto para a subsistência do pequeno
produtor quanto para as exportações dos barões proprietários de grandes
fazendas.
Já o célebre ferroviário e historiador Antonio Francisco Gaspar (1930, p.
33-34), conhecedor dos primórdios da estrada de ferro em Sorocaba, informa
que a primeira tentativa de implantação de uma linha ferroviária na região
ocorreu no dia 20 de janeiro de 1870, na cidade de Itu, numa reunião entre
Antônio Cândido da Rocha, presidente da Província, e representantes dos
municípios interessados no empreendimento, que ligaria a cidade à linha fer29

roviária já implantada na Província. Na pauta da reunião estavam: determinar o trajeto para a malha férrea de Itu a Jundiaí e levantar capital para
a compra de ações da companhia (eram necessários 2 mil contos de réis10).
A comitiva de Sorocaba, liderada por Luiz Matheus Maylaski11 e formada
por Ubaldino Amaral, Roberto Dias Baptista e Antônio Lopes de Oliveira
(parte da elite progressista e maçônica da cidade), propôs um investimento
de 300 Contos de Réis12 na compra das ações, com a contrapartida da
linha se estender até Sorocaba. Com a rejeição da proposta, os sorocabanos anunciaram a implantação de sua própria linha, ligando Sorocaba a
São Paulo.
O empresário Maylasky conseguiu arrecadar junto aos comerciantes de animais e dos produtores de algodão da região grande parte dos 4 mil Contos
de Réis13 necessários para a efetivação do traçado ferroviário. Assim, em 24
de maio de 1871, o governo provincial sancionou a Lei nº 4729, aprovando
o estatuto e garantindo os juros de 7% à Estrada de Ferro de Ipanema a São
Paulo. Um dos principais argumentos para angariar o interesse do Império
do Brasil, escreve o arquiteto e urbanista João Márcio Dias de Souza (2015,
p. 23-25), foi o compromisso de criar um ramal para a Real Fábrica de Ferro
São João de Ipanema, siderúrgica em funcionamento desde 1810, que também poderia fornecer parte do material necessário.
No dia 10 de julho de 1875, 37 meses depois de iniciadas as obras, a ferrovia foi inaugurada - com sede na cidade de Sorocaba - mesmo diante de
uma conjuntura desfavorável: o fim do ciclo do algodão somado à falência
do banco financiador, o Deutsch Brasilianische Bankum, em virtude da
grave depressão econômica que afetou os Estados Unidos da América entre
1873 e 1877, uma greve dos fornecedores de locomotivas e equipamentos
na Europa, e um surto de febre amarela na província de São Paulo. Esses
eventos causaram contínuos prejuízos anuais e algumas divergências entre
os sócios.
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10. Convertido a partir da
inflação em dezembro de
2020, aproximadamente
R$240.000,00.
11. Maylasky foi um
imigrante húngaro que
chegou em Sorocaba
em 1866, sem dinheiro
ou teto. Foi abrigado por
monges beneditinos que
logo perceberam seu potencial, pois falava diversos idiomas e entendia
de mecânica e elétrica.
Habilidoso, com o pouco
que tinha, comprou uma
máquina de descaroçar algodão e passou a
investir na indústria têxtil.
Casou-se com Anna de
Andrade, pertencente a
uma das famílias mais
ricas da cidade (Tipologias arquitetônicas
nas estações da Estrada
de Ferro Sorocabana,
de João Marcio Dias de
Souza, 2015, p. 24).
12. Convertido a partir da
inflação em dezembro de
2020, aproximadamente
R$36.900.000,00.

Imagem 6 Fardos de
Algodão (1918). Fonte:
APESP, Acervo FEPASA –
Estrada de Ferro Sorocabana, 2019.

Em 1880, Maylasky, que presidira a companhia desde a sua fundação,
foi afastado. Em seu lugar, por intermédio do governo imperial, assumiu
Francisco de Paula Mayrink. Durante a gestão de Mayrink, a ferrovia
conseguiu se restabelecer economicamente, retomando os investimentos e
dando continuidade ao prolongamento de suas linhas para o Sul e Oeste
da Província. Em 1892 a Sorocabana absorve a Companhia Ituana, assumindo o nome de Companhia União Sorocabana e Ituana, o que simboliza
a conquista de toda a região Oeste da Província de São Paulo. Em um
de seus livros, o arquiteto e urbanista Antonio Soukef Junior (2002, p.
33-35) informa que a última ação realizada por Mayrink enquanto gestor
da empresa foi conquistar o direito de construir outro ramal de ligação
ao porto de Santos (Ramal Mayrink-Santos, em 1895) fora da zona de
privilégio da SPR.
Após a virada do século, a empresa se encontrava novamente com problemas financeiros, em grande medida pela falência de investidores. Em
1901, o governo apropria-se dela, que em 1904 passa a ser administrada
por Alfredo Maia, diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil. A missão dele foi gerenciar a empresa até o leilão por meio do qual o Governo
Federal a comprou e a repassou para o Estado de São Paulo. A gestão do
Estado durou três anos, até que em 1907 a empresa foi arrendada por um
consórcio franco-americano chefiado pelo investidor Percival Farquhar. O
empresário já controlava empresas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, pois, de forma estratégica e pioneira, propunha a implantação de
uma rede ferroviária que ligasse o Estado de São Paulo à região Sul do
Brasil. Nesse período, segundo Soukef, a empresa passou a usar o nome de
Sorocaba Railway Company.
O historiador Odilon Nogueira de Matos (1990, p. 196) chama o fenômeno da implantação dessas empresas ferroviárias no Estado de São
Paulo de “Marcha do Café” (Imagem 7), uma vez que a produção cafeeira
influenciou o avanço ferroviário e apontou a direção da ocupação e da
urbanização paulista por todo restante do século XIX até meados dos anos
1930.
Para o geógrafo Pierre Monbeig (1984), entretanto, esse processo também
foi responsável pela fragilidade econômica do sistema ferroviário paulista,
já que o seu traçado sinuoso, com excesso de curvas e ramais extensos
foi construído de acordo com a necessidade imediata da localidade, ou
simplesmente para servir aos interesses das famílias e grupos econômicos
dominantes que se encontravam na vanguarda da agro exportação.
Do mesmo modo que no processo de transformação das cidades europeias,
no Brasil houveram mudanças rápidas e permanentes - não só na paisagem,
com o crescimento de cidades ao longo dos trechos férreos - mas também
na vida dos trabalhadores e moradores integrados pelos trilhos, que diversificaram atividades e criaram novos hábitos de consumo, é o que comenta
Antonio Soukef Junior (2017). Esse cenário não foi acompanhado por políticas públicas de planejamento urbano adequadas que levassem em conta
os impactos negativos desse conturbado processo. É nesse mesmo sentido
que o sociólogo Sergio Buarque de Holanda (2013, p. 145) avalia que, no
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Brasil, “onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização – que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do crescimento dos meios
de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das
cidades – ia acarretar um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem
vivos ainda hoje.”
Ao se analisar as ferrovias implantadas até 1920, verifica-se que elas estabeleceram uma malha ferroviária descontínua e com bitolas, a distância entre
os dois trilhos de uma ferrovia, diferentes – seja por falta de planejamento
ou por interesses particulares –, o que ocasionou uma insuficiente articulação entre seus trechos e dificultou a criação de uma rede interna. A padronização das bitolas só ocorreu mais tarde, com uma malha já consolidada,
ocasionando problemas que perduram até os dias de hoje.14
Lucas Mariani Corrêa (2014, p. 147), historiador, comenta que para as
ferrovias, os anos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foram desgastantes, principalmente quando começaram a deixar de ser lucrativas
para o transporte de café. Na Sorocabana, os capitais investidos por Percival Farquhar diminuíram e, em 1914, a falência da empresa foi decretada nos Estados Unidos, com a sua gestão retornando para os governos
Federal, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, pondo fim ao “ambicioso
projeto” do empresário. No ano de 1919, a administração da Sorocabana
retornou para o Governo de São Paulo e a companhia passou a se chamar
Estrada de Ferro Sorocabana. Estatizada e sob o comando do engenheiro
Arlindo Luz, sofreu um programa geral de recuperação das vias e de
modernização da frota. Em 1938, foram finalizados o prolongamento até
o litoral e a construção da Estação Júlio Prestes em São Paulo.
Até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Sorocabana realizou suas
últimas ações de fortalecimento da rede. Neste período, ela se tornou rentável com o aumento do transporte de cargas e de passageiros. Houve melhoria significativa de suas linhas, e até mesmo a implantação de grandes equipamentos, como o complexo de oficinas na cidade de Sorocaba, capaz de
reparar até 300 locomotivas por ano, é o que diz Antonio Soukef Junior
(2002, p. 46-49).
Em paralelo, a realidade das demais ferrovias no Estado é similar à da Sorocabana. Nesse período, com a crise de 1929, o padrão de acumulação de
capital se modifica e a industrialização substitui a cultura cafeeira. O Estado
também assume uma nova postura para os planos viários, e na gestão de
Washington Luís (1926-1930) se difunde o lema “governar é abrir estradas”.
O historiador da arquitetura João Marcio Dias de Souza (2015, p. 58) diz
que a partir da primeira estrada asfaltada entre Rio de Janeiro e São Paulo,
precursora da Via Dutra, inaugurada em 1928, intensifica-se um projeto para
desenvolver para o país baseado na indústria automotiva e na consolidação das rodovias, com pouco incentivo ao modal ferroviário nas políticas de
transporte. Segundo a historiadora e antropóloga Dilma Andrade de Paula
(2001, p. 9), essa preferência pelo transporte rodoviário promoveu o “sucateamento crescente” das ferrovias, aumentando os atrasos e acidentes em
virtude do material rodante obsoleto, e “tornando o transporte de bens pere32

14. Em síntese, de 1867 até
a década de 1930, momento de consolidação
da malha férrea, existiram, ao todo, 18 linhas
férreas no Estado de São
Paulo, metade delas com
extensão inferior a 100 km,
que serviram apenas os
trajetos de captação de
cargas para as companhias maiores (DNIT,
2018).

Imagem 7 Sentido da “Marcha do
Café” e Linhas de Ferro (18361935). Fonte: Elaboração própria
com base nos dados de MATOS,
1990, p. 171.

Imagem 8 A “Mão Espalmada” e
as Rodovias de São Paulo. Fonte:
Elaboração própria com base nos
dados de DNIT, 2018 e Revista DER,
1954 apud TAVARES, 2018, p. 53.

33

cíveis muito mais arriscado”. Na Imagem 8, a “Mão Espalmada”15 mostra o
desenho radial preconizado pelo governo desde o Plano de Viação de 1913,
valorizado até os dias de hoje.
Para a Sorocabana, as dificuldades se tornam extremas em 1946, quando o
investimento financeiro na companhia atinge saldo negativo pela primeira
vez em virtude dos efeitos da Guerra, durante a qual foram suspensas as
importações de material rodante e equipamentos. Em 1940, apesar do ritmo
de progresso industrial, a região de Sorocaba já havia sido superada pela
de Campinas, melhor integrada às transformações urbanas e industriais da
década de 30. De acordo com Gustavo Zimmermann (1992, p. 149) “O
censo de 1940 evidencia ainda o declínio da liderança do setor têxtil em
Sorocaba, setor esse com crescimento positivo, porém com menor intensidade relativa. No mesmo censo destaca-se a ascensão do setor extrativo
mineral não-metálico, cuja exploração ocupava 50% dos trabalhadores do
ramo no Estado. Nesse mesmo ano, o beneficiamento do algodão reduziu-se
dos 52% do total estadual, em 1928, para pouco mais de 10%, consequência da expansão algodoeira no Oeste Paulista.”. Assim, na década de 1930,
a economia sorocabana, que não havia sido fortemente atingida pelo fim do
ciclo cafeeiro, viu suas regiões de produção algodoeira perderem oportunidades de expansão. Por outro lado, limitada pelas condições do solo e pela
topografia, tirava proveito da expansão da cana-de-açúcar, ou das culturas
intercalares do café e outras que a substituíram. As características agrícolas,
existentes desde os anos 1930, diversificaram-se em produtos alimentares
e de menor valor de produção, economicamente menos dinâmicos e com
poucos desdobramentos industriais. Entre os primeiros destacam-se o feijão,
a cebola, a batata e o arroz; entre os desdobramentos industriais, têm-se o
milho, o tomate e a uva. Os segmentos “tradicionais” dedicados ao gado de
corte e leiteiro integraram-se ao processo de transformação industrial. Rapi34
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Tabela 1 Principais Produtos de Exportação do
Brasil (1821-1891). Fonte:
Campos e Dolhnikoff, 1994
apud Silveira, 2007 p. 14.
15. O termo foi originalmente adotado por Caio
Prado Junior, e o desenho usado de base na
Figura 6 é de autoria de
Américo R. Netto (1928) e
está sobreposto sobre a
atual malha rodoviária do
estado de São Paulo

damente, a sua tradicional criação de asininos e muares foi decrescendo, e
em 1960, deixou de ocupar a liderança no Estado, caindo para a terceira
colocação. Nas décadas de 40, 50 e 60, a indústria sorocabana cresceu,
acompanhando a expansão do setor no Brasil e em São Paulo, mas com
taxas menores que a média estadual.
Com relação aos transportes, a partir do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, o Governo Federal propõe a reestruturação do setor ferroviário e
a unificação das companhias pertencentes à União, um total de 37.000 km
de linhas espalhadas pelo território. Assim, de acordo com Lucas Mariani
Corrêa (2014), a Lei nº 3.115 de 16 de março de 1957 estabelece a Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), com a finalidade de “administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro
da União a ela incorporadas, cujos trilhos atravessavam a federação, servindo as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul”. A RFFSA uniu
“18 ferrovias regionais, com o objetivo principal de promover e gerir os
interesses da União no setor de transportes ferroviários.”
O modal rodoviário, por sua vez, se desenvolve em conjunto com a crescente instalação de indústrias de grande e médio porte ao longo das rodovias Dutra, Anchieta e Anhanguera e, posteriormente, da Regis Bittencourt. Em 20 anos, o tecido urbano se encontra saturado de indústrias,
diz a arquiteta e urbanista Silvia Helena Facciolla Passarelli (1994). Neste
período, o investimento do BNDE (Banco Nacional do Desenvolvimento)
em ferrovias teve grande declínio, tornando o modelo ferroviário o modal
de pior desempenho daquele governo.
A partir da década de 1970, já em meio ao regime civil militar, a rede
urbana da metrópole de São Paulo concentra grande parte da produção
brasileira. De acordo com o economista Hermes Magalhães Tavares,
[...] o censo de 1920 já mostra uma grande concentração industrial
em São Paulo, que continuará aumentando nas décadas seguintes.
Entre 1948 e 1955 a participação de São Paulo no PIB industrial
passa de 39,6% para 45,3% enquanto a do Nordeste (da Bahia ao
Ceará), no mesmo período, cai de 16,3% para 9,6%. Por sua vez,
a renda per capita de São Paulo era 4,7 vezes mais alta que a do
Nordeste (2011, p. 16)
16. O plano consistia no
“nacional desenvolvimentismo”, buscando a
desconcentração das
atividades produtivas
do país, concentradas
no Estado de São Paulo,
um “modelo de industrialização baseado no
planejamento estatal e o
favorecimento ao capital
monopolista através de
empréstimos internacionais e dos IEDs - Investimentos Externos Diretos”
In: NOBRE, 2000, p. 64.

Ainda em 1970, em virtude da saturação da metrópole paulista, os governos
federal e estadual estimularam a descentralização industrial da Metrópole
Paulista, reforçando com isso a tendência de crescimento do interior através do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979).16 Desse
modo, novos eixos rodoviários (Rodovias Castelo Branco, Imigrantes, Bandeirantes, Trabalhadores) passaram a ser construídos, resultando na ampliação em 56% (1978 a 1995) da rede rodoviária estadual e na multiplicação
dos polos urbanos industrializados, também segundo Cintia Buganza (2010,
p. 32).
Para as cidades, como “estratégia de ação”, foi implantada a Política de
Desenvolvimento Urbano (PDU), elaborada pelo governo em 1982 para dar
prosseguimento à desconcentração industrial. “A estratégia foi atribuir, por
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um lado, mais privilégios à concentração industrial nas cidades mais bem
equipadas e desenvolvidas, as quais poderiam proporcionar um aumento
mais rápido dos rendimentos crescentes às indústrias interiorizadas, e, por
outro, menos privilégios às cidades menos desenvolvidas, que, portanto, não
seriam tão eficientes em proporcionar o aumento dos rendimentos crescentes às indústrias que para lá se dirigissem. De acordo com o arquiteto e
urbanista Jeferson Cristiano Tavares (2018, p. 258), um dos resultados desse
processo foi a qualificação de uma porção do Estado e o consequente subdesenvolvimento de outras regiões, como o Vale do Ribeira e o Pontal do
Paranapanema, historicamente conhecidos por ‘Regiões Problemas’.”
A interiorização reforçou a articulação da rede urbana paulista por meio
das rodovias e originou a estrutura espacial contemporânea. No entanto,
essa espacialidade não aconteceu de forma homogênea, privilegiando algumas microrregiões, como é o caso de Campinas e Ribeirão Preto (Proálcool);
São José dos Campos (refino do petróleo e petroquímica e o complexo aeronáutico e bélico no Vale do Paraíba); Siderurgia em Cubatão; concentração
de institutos de pesquisa e empresas estatais do setor de telecomunicações
e microeletrônica também em Campinas; além das indústrias em Jundiaí e
Sorocaba.
O processo de desconcentração fez com que a descentralização da indústria
na Região Metropolitana de São Paulo se implantasse em um raio de até
150 km da capital. Assim, também de acordo com Cintia Buganza (2010,
p. 57), a região de Sorocaba foi afetada diretamente por esta “desconcentração concentrada”. As indústrias que se estabeleceram foram as de “produção de bens intermediários, de capital e de consumo duráveis, em parte
fruto da diversificação de grandes grupos locais na exploração mineral da
região’’.
Na década de 1980, com a Rodovia Castelo Branco, a indústria tem notável expansão, sendo superior à média estadual. Entretanto, os tipos de
indústria vão se alterando ao longo das décadas, e a antiga indústria têxtil
vai sendo superada. A região acaba por assistir ao crescimento de sua zona
industrial, com o predomínio do setor mecânico e metalúrgico e à ascensão
do setor terciário.
Em Itapetininga, o reflexo dos incentivos à desconcentração industrial se
reflete nas ações da gestão pública, que desde meados da década de 60 articula um plano diretor integrado em sintonia com essas ideias na economia,
no transporte e no ordenamento do território. Assim, o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 1971 já manifesta especial atenção
ao fomento da industrialização no Município. Dois anos depois, a Lei nº
1.728, de 10 de abril de 1973, que incorpora o PDDI, institui como prioridade “garantir a curto prazo o suprimento constante de energia elétrica para
fins industriais, e a longo prazo disponibilidade de energia elétrica para fins
industriais nas áreas indicadas como de uso industrial”. A política de industrialização da cidade, assim, pode ser observada em ações institucionais pós-PDDI como, por exemplo, os atos de doação de terrenos para ocupações
industriais, com áreas fixadas e previstas para regulamentação, de acordo
com o sociólogo Lucas do Amaral Afonso (2010, p. 90-91). A maioria des36

sas áreas, obviamente, fica próxima das rodovias.

Imagem xx Sentido da
“Marcha do Café” e Linhas
de Ferro (1836-1935).
Fonte: Elaboração própria
com base nos dados de
MATOS, 1990, p. 171.

Portanto, a experiência de Itapetininga e outras cidades da região de Sorocaba evidencia o desenvolvimentismo das cidades no século XX. Uma
estrutura urbano-cêntrica, em que uma cidade (no caso São Paulo) serve
como polo central de desenvolvimento, impondo às demais um padrão de
expansão urbana e de articulação dos meios produtivos (indústria e agroindústria) e demais recursos. O desenvolvimento urbano da região não apenas prioriza as atividades produtivas, mas também dispõe de recursos naturais em escala regional sem nenhum princípio sustentável, diz o economista
Henri Acselrad (2001). Assim, com base num planejamento tecnocrata, os
principais planos e projetos são incorporados pelas cidades. Longe de gerar
soluções, porém, esses planos fortaleceram desigualdades e intensificaram
esquecimentos.
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Imagem 9 V. G. Núcleo Urbano de Itapetininga (1939/1940). Fonte: Empresa
Nacional de Fotos Aéreas (ENFA) – Acervo Instituto Geográfico e Cartográfico
de São Paulo (IGC) – Aerofotos Oblíquas
1939/1940. Disponibilizado em 2017.
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capítulo 2

O trem na cidade
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Neste capítulo, procuro contribuir para o debate sobre o patrimônio ferroviário analisando a importância das linhas férreas na expansão do território itapetiningano. Busco, dessa forma, compreender o legado da ferrovia
decorrente da sua relação com a construção do espaço intra-urbano de
Itapetininga a partir da conceituação do arquiteto Flavio Villaça (2018,
p. 20-26), para quem o espaço intra-urbano é um arranjo entre as diversas formas urbanas: as direções de crescimento, a expansão da mancha
urbana, a verticalização, densidades, vazios urbanos, etc. Além disso, o
autor explica que a estrutura territorial está sempre articulada a outras
estruturas não territoriais, como a econômica, a política e a ideológica.
Para tanto, o estudo aqui apresentado descreve e analisa a dinâmica territorial de Itapetininga, tendo como recorte a chegada da ferrovia no
final do século XIX até o momento atual, procurando perceber, paralelamente, suas interações com os processos econômicos, sociais e políticos
que impulsionaram a cidade e/ou a induziram nas diferentes escalas nos
períodos apresentados.
Para demonstrar e compreender o processo de expansão territorial, buscamos subsídios na historiografia, como também na análise de fontes cartográficas e iconográficas, observando as mudanças na paisagem, na morfologia do tecido urbano e nos vetores da expansão territorial promovida
pelo sistema ferroviário da Sorocabana, possibilitando assim um olhar
especializado para as relações da ferrovia com a cidade numa perspectiva
histórica. Isso já se observa na divisão cronológica dos subcapítulos, desde
o momento que antecede a chegada da ferrovia, seu auge, e seu declínio
como principal modal de transporte na dinâmica da cidade.
O aporte metodológico inclui, além de Villaça, pesquisadoras e pesquisadores que se ocuparam especificamente da Estrada de Ferro Sorocabana e
da história da expansão urbana de Itapetininga. Também foram consultados mapas, censos e estudos técnicos, bem como os documentos textuais
e iconográficos encontrados nos acervos municipais, localizados no Centro Cultural Brasilio Ayres de Aguirre (CCBAA), no Museu da Imagem e
do Som (MIS), no Museu Ferroviário de Itapetininga (MFI), no Instituto
Geográfico e Cartográfico de São Paulo (IGC), no Museu Ferroviário de
Sorocaba (MFS), no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) e
em acervos pessoais de ferroviários.
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Caminhos de Terra (1724 – 1894)
Apesar deste livro ter como foco a importância da ferrovia, instalada já no
final do século XIX, é importante considerar que o traçado das estradas,
férreas ou rodoviárias, que hoje cortam o território brasileiro, é quase todo
orientado por itinerários indígenas abertos muito antes do estabelecimento
da América portuguesa. Isto posto, vemos que toda a região do Rio Paranapanema, que inclui a cidade de Itapetininga, era frequentada por povos
das etnias do tronco Macro-Jê e Tupi-guarani, cuja presença está evidente
na existência do Caminho de Peabiru, conjunto de trilhas que atravessava o
país ligando a costa do Atlântico à do Pacífico. Uma dessas rotas escalava a
Serra do Mar a partir da atual cidade de São Vicente, e conectava o litoral
ao sertão passando por São Paulo, Sorocaba, Itapetininga, Itapeva e Itararé.
O outro roteiro, depois de sair de Piratininga, “passava por Itu indo a
Botucatu, de onde descia ao Paranapanema [...] seguindo seu curso até o
Ivaí, [...] onde se ia ter ao Piqueri”. Um terceiro ramal era o de Cananéia,
“subindo pelo Rio Ribeira de Iguape até Açungui”, onde se encontrava
com o tronco que vinha de Sorocaba. O quarto partia de Santa Catarina
e passava pelo rio Itapocu para ir ao planalto de Curitiba e à região dos
Campos Gerais. Ali, encontravam-se com o ramal paulista. Por último,
havia um ramal sul, que saía da altura do Piqueri e ia até o rio Uruguai.17
Posteriormente, com a chegada dos portugueses, esses povos foram expulsos
da região ou exterminados. Seus caminhos, no entanto, serviram aos jesuítas – que, na formação de suas colônias catequistas, rebatizaram o trajeto
como “caminho de São Thomé”, de acordo com Celso e Junko Sato Prado
(2018) – e também aos bandeirantes no desbravamento do interior paulista
em busca de minério, “apresamentos” e “preação” de negros e índios escra-
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17. História do Caminho
do Peabiru, de Rosana Bond (2009); Caminhos da conquista: a
formação do espaço
brasileiro, de Vallandro
Keating e Ricardo Maranhão (2008).

vizados para transporte de mercadorias e mão-de-obra, segundo o biógrafo
e historiador Afonso d’Escragnolle Taunay (2012). De modo que antes da
chegada dos muares no ciclo conhecido como tropeirismo, grande parte do
comércio da economia paulista (e na maior parte do Brasil), o transporte
de mercadorias era feito nas costas de indígenas e em vias precárias, como
comenta o bibliotecário e bibliógrafo Rubens Borba de Moraes (1994, p.
11-22).
Ao longo da história de São Paulo, esses antigos caminhos foram essenciais para a formação de núcleos no interior e na capital paulista. A partir
do final do século XVII, parte destes caminhos indígenas foi apropriada
pela colônia portuguesa e rebatizada como Estradas Reais. Na região de
Itapetininga, um destes caminhos recebeu o nome de Caminho de Viamão/
Estrada Geral do Sul, importante trecho de passagem comercial dos tropeiros que seguiam rumo aos Estados do Sul, tanto para o comércio de
muares como pela própria atividade da mineração, estendida até Apiaí
com a descoberta de minas de ouro em 1724.

18. Viagem a provincia
de São Paulo e resumo
das viagens ao Brasil,
Provincia Cisplatina e
Missões do Paraguai , de
Auguste de Saint-Hilaire
(Tradução de 1940).

Com o passar do tempo, o núcleo de Itapetininga se estabelece em virtude
do aumento do fluxo pelo referido trecho, provocado pela localização privilegiada da cidade, pela existência de grandes campos verdes para pasto e
pela presença do próprio rio Itapetininga, usado para o abastecimento das
tropas e de seus viajantes. Como descreve o cronista João Netto Caldeira
em livro de 1934 (p. 47): “após um dia de viagem, vencidas doze léguas
de caminho, quando as trevas desciam sobre a terra enchendo de pavor
aquellas almas prenhes de superstição, o primeiro pouso era chegado”. O
botânico e naturalista francês Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire também descreve em sua expedição no século XIX como os tropeiros vindos do Sul, em sua maioria, chegavam entre os meses de fevereiro e
março e permaneciam nos campos por até dois meses para engorda dos seus
rebanhos, de modo a serem negociados com melhor preço na Feira de Muares de Sorocaba.18 A imagem 10 ilustra esses pontos de pouso de tropeiros.
No trecho em que o caminho atingia o rio Itapetininga, havia, então, dois
núcleos de povoamento. O primeiro, iniciado em 1724, à margem do Rio
Itapetininga, conhecido por muito tempo como Registro Velho ou Bairro
do Porto, abandonado por seus primeiros moradores provavelmente pela
infertilidade do solo e pelo transbordo do rio, mas reativado por Paschoal
Leite de Moraes. O segundo, fundado por Domingos José Vieira e um grupo
de portugueses migrantes da escassez da mineração em Apiaí, oito quilômetros adiante do primeiro, em um lugar mais elevado entre dois ribeirões,
o do Cavalo e o do Chá, onde hoje fica o centro da cidade, é o que diz o
geógrafo Vitor Koiti Miyazaki (2013).
O caso de Itapetininga, aqui descrito, é um exemplo da importância dos
cursos d’água e dos antigos caminhos para a formação desses novos
núcleos e aglomerados urbanos fundados no Brasil Colonial. Para o geógrafo Aroldo de Azevedo (1994, p. 58), os rios serviam tanto para o uso
doméstico como para a pesca e, nas regiões de mineração, para a coleta
dos minérios no cascalho dos leitos fluviais. As vias naturais de passagem,
portanto, constituíram a espinha dorsal da rede urbana.
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Em 5 de novembro de 1770, com uma população estimada de 1.405 habitantes pelo estudo sociológico de Oracy Nogueira (1962), o núcleo de
Domingues José Vieira é elevado à categoria de vila por Simão Barbosa
Franco, a mando do Morgado de Mateus, que a denomina “Vila de Nossa
Senhora dos Prazeres de Itapetininga”, dando condições administrativas à
nova freguesia da comarca. Na ocasião, a vila era constituída por poucas
casas instaladas em volta dos Pátios da Cadeia e da Igreja, na margem da
Estrada Geral do Sul ou Rua das Tropas, hoje Rua Quintino Bocaiuva.19
Com a transferência da família real para o Brasil em 1808, abrem-se os
portos para o comércio e um maior fluxo de estrangeiros para a região,
tanto para moradia quanto para pesquisa, como é o caso do já mencionado viajante Saint-Hilaire em 1820, que em seu importante registro
sobre a região (1940, p. 267-268), a declarou “miserável e pouco civilizada”. Para o pesquisador, a cidade tinha uma forma “mais ou menos
quadrada”, com poucos edifícios, entre eles uma igreja, “consagrada a
Nossa Senhora das Mercês”, elevada numa pequena praça, sem campanário ou torres, de sinos suspensos, como demonstrado na maquete do
período de fundação da cidade (Imagem 11). Seu comércio possuía várias
vendas e algumas lojas, e seus moradores (aproximadamente 5.000),
em sua maioria, eram agricultores que cultivavam milho, arroz e feijão,
“mestiços de brancos com índios” ou brancos (albinos) que se apresentavam “com as pernas e os pés inteiramente nús; usam um chapéu de
abas estreitas e copa muita alta; vestem ceroulas de tecido de algodão e
uma camisa do mesmo tecido; [...] um rosário ao pescoço e, ao redor do
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Imagem 10 RUGENDAS,
Johann Moritz - Descanso
de tropeiros (cerca de
1820 a 1825). Fonte: Centro
de Documentação D.
João VI.

19. Segundo matéria do
Diário do Transporte
(2010), o núcleo de Domingues José Viera teria
sido escolhido como local
de fundação, ao invés do
anterior (onde se estabelecia Paschoal Leite),
graças ao pagamento
de uma “propina”. Vieira
teria dado sua melhor
mula para Simão Barbosa
Franco em troca da escolha de seu núcleo.

corpo, um cinto de couro ou de tela, ao qual está presa uma grande faca
dentro duma bainha de couro. Os menos pobres usam um colete de pano
azul, e o poncho, que é objeto de sua maior ambição”.
O retrato do itapetiningano de 1800 era o do típico caipira descrito pelo
sociólogo e crítico literário Antonio Candido (2010): um morador do
campo que vive em uma sociedade de valores tradicionais, fruto da evolução histórica do grupo mestiçado entre os portugueses com nativos locais
(mameluco), radicado na região da “Paulistânia” (São Paulo, Goiás, Minas
Gerais). Portanto, sua sedimentação lhe dá características culturais próprias, como seu próprio modo de falar puxando o “r”, e uma religiosidade
de herança portuguesa.

Imagem 11 Villa de Nossa
Senhora dos Prazeres de
Itapetininga (meados de
1750). Fonte: Maquete por
Fabio Barros, 2012. Obs:
Vista da antiga Estrada
Real do Sul (antiga rua
das tropas) atualmente
Rua Quintino Bocaiúva,
que ligava a Villa de
Sorocaba até a Villa de
Curitiba.

As moradias do núcleo também são retratadas pelo viajante, que aponta o
número não superior a 60 casas, descrevendo que as habitações não eram
de “melhor aparência”, em “mau estado de conservação” e de taipa de
pilão, compostas de três pequenos compartimentos e sem janelas. Ele conta
também que, dentro das moradias, havia pilões destinados à “socagem” do
milho para a fabricação de farinha, bem como eram todas úmidas por infiltração da água da chuva (p. 269).
Vestígios desse arquétipo de residência ainda se encontram em algumas
partes do município de Itapetininga. Como pode ser visto na Imagem 12,
uma casa em estado de arruinamento localizada no bairro do Porto (antigo
“Registro Velho”), considerada por Jaelson Bitran Trindade, técnico da
superintendência de São Paulo do IPHAN, um elemento que expressa o
caminho das tropas pelo interior paulista.
Os registros de Saint-Hillaire nos remetem a uma região com grande parte
de sua população rural, que só frequentava o povoado urbano aos domingos
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para festejos e missa, e que, em pouco tempo, com a vinda da ferrovia, sofreria uma violenta metamorfose na sua estrutura, tanto territorial quanto no
modo de vida dos seus moradores. A partir de 1850, o quadro populacional
triplica e a população local já era estimada em 17.533 habitantes, concomitante ao crescimento das atividades agrícolas e à ativação geral da economia
da província. Assim, em 1852, foi criada a Comarca de Itapetininga, da qual
faziam parte os atuais municípios de Iguape, Cananéia e Xiririca (Eldorado),
e posteriormente, pela Lei Provincial de 13 de março de 1855, é elevada à
condição de cidade. Itapetininga também já possuía uma escola de ensino
primário e um representante na Assembleia Provincial, o Coronel Manoel
Affonso Pereira Chaves, segundo consta na obra do historiador João Netto
Caldeira (1934, p. 57).
Nesse período, a economia local “se mantinha na agricultura e, principalmente, na pecuária, exportando para outras partes da província cavalos,
mulas, novilhos e porcos”. É importante destacar que a pecuária e o tropeirismo, inclusive a barreira,20 de Itapetininga perduraram por 15 anos e
foram responsáveis pelo acúmulo de capital necessário para o avanço de
outras e futuras atividades agrícolas, segundo o economista Carlos Eduardo
Suprinyak (2006, p. 38).
A atividade agrícola se fazia a partir de engenhos de açúcar, do fumo e
algumas plantações de café. Na fase em que a cultura do café ganhou
maior importância na Província de São Paulo (entre os anos de 1850 e
1890), o plantio de café na região (incluindo os atuais municípios de Angatuba, Alambari, Anhembi, Bofete, Guareí e Sarapuí) se iniciou com apenas
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Imagem 12 Ruína de uma
casa de taipa no antigo
bairro do Porto (2019).
Fonte: Sérgio Coelho, in
CEHICAT, 2019

20. As barreiras para cobrança de impostos existiam desde os tempos do
bandeirantismo, passando
depois a dar apoio aos
tropeiros. Em Itapetininga
se pagava a taxa chamada “portagem”, para usar
a ponte na passagem do
rio Itapetininga, no bairro
do Registro Velho. Este
sistema se baseava na
arrecadação dos direitos
sobre animais da Província
de São Paulo.

30 arrobas. No ano de 1854, o registro foi de 2.240 arrobas, atingindo o
seu maior pico em 1886, com um valor de 28.833 arrobas; ou seja, muito
pouco se comparado às 1.500.000 arrobas da região de Campinas ou de
Jundiaí-Itatiba, com 506.666 arrobas.
A partir de 1864, a cultura do algodão teve grande prosperidade em
Itapetininga, havendo o registro, no ano seguinte, de oito máquinas
de descaroçar na cidade. Em 1866, houveram picos de produção, com
cerca de 40 mil arrobas de algodão descaroçado, tornando a cidade a
segunda maior produtora do Estado. Para a historiadora Alice Piffer
Canabrava (2011, p. 161-162), identifica-se nisso uma “proto industrialização” local, com a introdução de máquinas a vapor de descaroçar
algodão; “sentia-se uma aura de progresso que imprimia ritmo novo a
toda a vida da cidade”.
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Caminhos de Ferro (1894 – 1940)
Antes da chegada da ferrovia, o alto custo do transporte feito por mulas,
as vias de acesso precárias e os problemas decorrentes da insalubridade dos
rebanhos nas cidades ocasionavam inúmeras reclamações das assembleias
gerais da região de Sorocaba. Os tropeiros, por sua vez, viam na cultura do
algodão a solução econômica para os seus negócios frente ao fim da sua principal fonte de renda: o comércio de animais. Intensificavam-se os investimentos na cultura têxtil, que já se encontrava em ascensão na região de Sorocaba.
Entretanto, era preciso melhorar o escoamento da produção de algodão e
facilitar a chegada de maquinário para as fábricas, é o que comenta, também,
Alice Pfiffer Canabrava (2011, p. 264-265).
Em meados de 1850, com a interrupção efetiva do tráfico internacional
de pessoas africanas para o Brasil, a ferrovia era apontada como o elemento de transição econômica que a região necessitava para, enfim, deixar
de ser um entreposto comercial de muares e assumir a condição de polo
industrial. Assim, em 1870, o empresário Maylasky e um grupo de outros
investidores se organizaram e assumiram o compromisso de construir uma
companhia ferroviária para atender a região de Sorocaba. Estava nascendo
a Estrada de Ferro Sorocabana.

21. Relatório da Estrada
de Ferro Sorocabana
Referente ao ano de 1882,
p. 57.

Para atender as produções ao Sul do Brasil, em 1882 foi celebrado um contrato com a Província de SP para a “construcção do ramal de S. Sebastião
do Tijuco Preto, passando por Tatuhy e Itapetininga”21, o que acabou por
originar, posteriormente, um prolongamento do ramal de Boituva, que se
estenderia até Itapetininga. Com os interesses pelo prolongamento para
além desse ponto, logo foi complementado o seu desenho até Itararé, de
modo a interligar os estados do Sul e do Sudeste.
O desenho e a construção do ramal de Itararé estão diretamente relacionados às ideias defendidas no final do século XIX, de supremacia nacional e
desenvolvimento comercial, como pode ser observado no relatório “Inauguração da Linha de Itararé ao Ex.mo Sr. Presidente da República, abril 1909”
(p. 5):
[...] grande interesse sob o ponto de vista commercial e industrial
alem de seu valor administrativo; e ligada a de S. Paulo - Rio Grande fazendo parte de um importante systema de vias ferreas que
communicam a Capital Federal e as deste Estado com o extremo
Sul da União e limitrophes com as Republicas, Uruguay e Argentina, e com cujas linhas se poderão ligar, e que atravessam importantes regiões nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catharina
e Rio Grande do Sul, ella constituirá certamente um elemento, não
só, de seguro e efficaz progresso e engrandecimento do Paiz como
tambem indispensavel sob o ponto de vista administrativo, principalmente no caso de mobilisação de forças publicas para a defesa
da integridade da Nação e segurança dos seus cidadãos.
O ramal de Itararé seria o tronco ferroviário responsável pela interligação
da capital paulista e de Sorocaba com os Estados do Sul do Brasil e demais
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países do hemisfério, tanto por questões bélicas como de povoamento e,
principalmente, para a melhoria da comunicação interna para o comércio.
O arquiteto Antonio Soukef Junior (2002) expõe que seu trecho inicial ia
de Boituva (km 161,390) até a cidade de Itararé (km 408,072), na divisa
com o Paraná. Ao todo, o ramal passou por 9 municípios, edificou aproximadamente 30 estações e inúmeros equipamentos e residências ferroviárias. As obras foram paralisadas em várias ocasiões por problemas financeiros da EFS, afetando diretamente o transporte de pessoas e cargas. Até
1889, os trens partindo de Sorocaba só iam até Tatuí. Seis anos mais tarde,
eles chegam a Itapetininga e, com a falência do “Banco Constructor do
Brazil”, que financiava o empreendimento, a obra foi paralisada novamente e retomada somente em 1907.
Passaram-se mais dois anos até a finalização do ramal, quando a EFS já
estava arrendada para a sociedade franco-americana liderada pelo investidor Percival Farquhar, que via na conclusão do ramal uma solução estratégica para o seu conglomerado de empresas – 38 companhias e seis milhões
de acres de terras cultiváveis. Para o empresário, a integração entre a EFS e

Imagem 13 “Schema
de Viação-férrea Sul do
Brazil com as republicas
limítrofes”. Fonte: EFS,
1909, p. 29. Acervo CCBAA.
Com destaques em
amarelo sobre o trecho
do Ramal de Itararé e, em
branco da demarcação
do Estado de São Paulo,
ambas elaboradas pelo
autor.
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a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande se fazia necessária para o escoamento de suas produções e do seu comércio de charque, madeira e café,
segundo o historiador Lucas Mariani Corrêa (2019).
A Imagem 13, de 1909, mostra o mapa do ramal de Itararé apresentado no
relatório de sua inauguração, no qual pode ser vista a rede que ela articulou, promovendo a conexão entre as linhas de São Paulo ao Rio Grande do
Sul. Por esse ramal passavam os trens da Sorocabana e as composições com
destino ao Paraná, Santa Catariana e Rio Grande do Sul. O encontro desses sistemas ferroviários também possibilitou, naquele mesmo período, uma
rede internacional entre São Paulo e Montevidéu, no Uruguai.
A construção do ramal estava alinhada com as políticas de “colonização
assistida”, que previam o incentivo e o financiamento de parte da imigração para o povoamento das regiões interioranas paulistas com o intuito de
fornecer mão de obra para as fazendas e para o avanço das áreas agrícolas.
Em livro publicado em 2002 (p. 41-42), o arquiteto Antonio Soukef Junior
escreve que esse conjunto de fatores foi essencial para a soberania brasileira
nesse processo de demarcação e ocupação das fronteiras. O relatório de
1893 já mostrava a realidade local: “A cidade de Itapetininga, já antiga, de
3 mil habitantes (município 30.000), prima pelo seu clima e situação aprazível, no meio d’uma vasta campanha e constitue um centro importante de
pequenas lavouras feitas nos arredores de fazendas de criação e de café,
e é susceptível a um rápido progresso, que dependerá principalmente do
desenvolvimento da pequena lavoura, da cultura de cereaes, algodão, canna
e café, para o qual são necessários em primeiro lugar braços, pois as terras
até mesmo dos campos naturaes são fertilíssimas”, (p. 78. Grifo nosso).
Um aspecto que também chamava a atenção não só em relação ao ramal
de Itararé, mas em diversas outras ferrovias da época, é o fato de que os
próprios fazendeiros e investidores se encarregavam de estabelecer o traçado das linhas férreas, atendendo interesses nem sempre técnicos. Acontecia, por exemplo, de um trecho ferroviário medir 98 km para ligar duas
cidades a 40 km de distância uma da outra. As inúmeras críticas que se
faziam a essa situação estão representadas na charge da Imagem 14, publicada no jornal “O Malho”, em 1909.
A implantação da estrada de ferro modificou toda a encosta esquerda do
rio Itapetininga na parte do ribeirão dos Cavalos. Para os cronistas itapetininganos João Olympio de Oliveira Júnior e Teresa de Oliveira (2008,
p. 58-61), a ferrovia chegou à cidade graças ao empenho do Coronel Fernando Prestes, na época deputado estadual, numa ação coordenada com
as articulações políticas de Peixoto Gomide e outros atores, como Cesário
Leonel Ferreira (filho do Coronel Joaquim Leonel), que fez investimento
financeiro no empreendimento com o auxílio de seu primo, Ataliba Leonel,
e do engenheiro Alfredo Maia na elaboração dos projetos técnicos.
Um importante registro sobre essa ferrovia é feito pelo cronista Antonio
Galvão Junior (1956, p. 266) ao narrar a euforia e o espanto dos itapetininganos no seu primeiro contato com o trem de serviço da EFS em 1894:
“A população delirava. Todo o mundo queria vêr de perto o primeiro ‘trem
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de ferro’ que chegava a Itapetininga, com exceção de uns poucos matutos
que fugiram espavoridos. [...] Maquinista e foguista eram alvos da admiração do povo que se comprimia na plataforma da estação. E os foguetes
estouram no ar, anunciando o faustoso acontecimento que viria impulsionar o progresso desta terra...

Imagem 14 Charge “A
Estratégia das Estradas de
Ferro...”. Fonte: GIESBRECHT,
2018.

O primeiro trem de passageiros chega à cidade no ano seguinte, em 11 de
maio de 1895, e em 1904 é edificada a Estação Ferroviária de Itapetininga.
A Imagem 15 registra um desfile em frente à estação, revelando o encontro
da ferrovia com uma cidade de costumes e economia rural marcada, como
observa o já citado sociólogo Oracy Nogueira (1998), por desigualdades
sociais e diversos conflitos étnico-raciais.
Publicações locais, como a do jornalista Carlos Fidêncio (1986), também
ressaltam que a interrupção na construção do ramal por 10 anos nos arredores de Itapetininga beneficiou a cidade como “ponta de linha”, já que
ela serviu de entreposto nas relações comerciais entre São Paulo e o Sul do
país, por onde passavam cargas e pessoas de todo lugar.
A chegada da ferrovia era a forma mais visível e direta da manifestação da
Revolução Industrial e do moderno, por todo aparato que trazia. Segundo
o arquiteto Nilson Ghirardello (2010, p. 158), “a estação colocava-se como
referência urbana do lugar em razão do seu porte arquitetônico e da imagem
de modernidade e tecnologia[...]”. Para Martins (apud STOCKER JR., 2019.
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p. 77), esses são valores da modernidade que estão chegando com a ferrovia:
o moderno da máquina, do racional, e o da espacialidade estamental. Mas
com base numa outra realidade: o moderno inevitável e o tradicional necessário.
Nesse sentido, Stocker Jr. (2019), comenta que os trens foram um “monumento móvel” da modernidade, ao cruzar “rios, banhados, mata nativa e
áreas agrícolas”. Ainda segundo o autor, “foram o elo de ligação entre as
diferentes localidades que até então só se comunicavam por estradas precárias”. Fora da cidade, os núcleos urbanos e aldeamentos foram impulsionados com a instalação de uma parada do trem (STOCKER JR., p. 86). Para
Flávio Villaça (2018, p. 70), célebre urbanista brasileiro, as “ferrovias provocam o crescimento descontínuo e fortemente nucleado, em que o núcleo
ou polo se desenvolve junto às estações”.
Imagem 15 Desfile em frente à Estação de Itapetininga (190?). Fonte: Sem autor,
190?. Acervo particular de
Osvaldo de Souza Filho.

Imagem 16 Estação de Itapetininga (1912). Fonte: Sem
autor (colorização digital),
1912. Acervo particular de
Osvaldo de Souza Filho.
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Ou seja, em Itapetininga, como em outras cidades, a estação ferroviária
se torna o novo marco de referência para a estruturação urbana, que na
época se expandiu para além do quadrilátero antigo. A Imagem 16 explicita a dicotomia entre o trem e a cidade, com a presença de carroças na
porta da estação demonstrando a atração da ferrovia enquanto polo criador de centralidade. O tempo agora é outro e quem dita as horas é o trem.
Do surgimento da ferrovia até a década de 1940, a cidade segue no sentido
leste, balizando-se pelo limite da estrada de ferro. Esse processo de transformação do território rural em urbano se caracteriza pelo aumento gradativo da população e pela consequente expansão do território. A tabela 2
mostra que em 1962 o crescimento populacional urbano havia se multiplicado por 7, enquanto a população rural aumentara 3 vezes. O incremento
geométrico anual foi de 20,5/1 mil habitantes para o município, 33,6 para
as zonas urbanas e suburbanas e para a zona rural, uma taxa de 12,9, de
acordo com Oracy Nogueira (1962, p. 190).
Grande parte desse aumento populacional está relacionado ao processo imigratório estimulado pelos fazendeiros donos ou administradores de ferrovias
que, interessados na mão de obra estrangeira, negociavam o translado do
imigrante para as terras brasileiras e os incorporavam às cidades por onde
passavam os trilhos do trem (Passarelli, 1994). Ou seja, financiar a vinda do
imigrante era um negócio certo para as oligarquias que precisavam de trabalhadores para as suas lavouras. O Gráfico 1 mostra a chegada das primeiras
famílias de imigrantes, que se fundiram/miscigenaram e vêm contribuindo
para a constituição do território itapetiningano até os dias de hoje.

Gráfico 1 População de
Itapetininga (1890-1940).
Fonte: Elaboração própria
com base em Nogueira
(1962) e Oliveira Júnior
e Oliveira (2008). Obs:
Embora não evidenciado,
desde 1890 a população
negra passa a ser incorporada na contagem.

A participação do imigrante, além de trazer força de trabalho para as
lavouras, também pode ser vista em empreendimentos urbanos, como na
introdução do sistema elétrico pelas mãos do engenheiro italiano Giuseppe Giorgi, responsável pela fundação da Empresa de Eletricidade
Sul Paulista (1911) e pela construção da usina hidrelétrica de Turvinho
(1912). O engenheiro também participou da expansão da malha ferroviária nos estados de São Paulo e do Espírito Santo, criando ainda a Empresa
de Eletricidade Vale Paranapanema (CPFL, 2018). Também na construção civil, a mão de obra estrangeira foi importante para a construção da

Tabela 2 População de
Itapetininga com discriminação da urbana
e rural. Fonte: NOGUEIRA, 1962, p. 190.
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cidade: os novos edifícios da estação ferroviária e a oficina, ambos concluídos na década de 1930, foram construídos pelos imigrantes italianos,
que dominavam a técnica construtiva em alvenaria (e de pré-moldado in
loco), que naquele momento passaria a substituir o tradicional método da
taipa de pilão.
A presença imigrante no contexto ferroviário a partir de 1910 é constante,
principalmente nos estados do Sul. De acordo com a historiadora Márcia
Janete Espig (2012), mais de 8 mil estrangeiros foram empregados na construção de ramais, estações e obras-de-arte especiais, sobretudo no período
de entressafra das colônias. Outra força internacional importante para a
região foram os alemães e os japoneses, com suas técnicas e sistemas de
agricultura, e o incremento no comércio pelos sírios e libaneses. Tal representatividade imigrante é marcada pelas referências estrangeiras presentes
em diversos bairros e entidades criados ao longo desse período, é o que
comentam os cronistas João Olympio de Oliveira Júnior e Teresa de Oliveira (2008).
O adensamento populacional foi expandindo a cidade ao longo do antigo
caminho das tropas no sentido leste, onde a edificação de uma capela em
intenção a Nossa Senhora dos Prazeres havia dado início ao núcleo de
Itapetininga. O antigo caminho das tropas (parte do caminho de Viamão)
foi transferido da atual rua Quintino Bocaiúva para a rua Prudente de
Morais em busca da estação ferroviária. Na encosta oeste do vale Ribeirão
da Serra, do mesmo modo, o altiplano que a cidade estabelece não basta,
sendo superado pela expansão a oeste para além do vale do Taboãozinho
na vila Rio Branco, onde são instalados o cemitério e o aeródromo. São
as primeiras manifestações da fase que se seguiu e que caracteriza a malha
urbana como é atualmente, diz o sociólogo Oracy Nogueira (1962).
É perceptível que a cidade produzida pelo “progresso” econômico das
estradas de ferro segue um padrão capitalista de produção do espaço
urbano e, não diferente de outros lugares, também agravado pelos conflitos
sociais e territoriais. O momento entre o anúncio de uma ferrovia e a sua
efetiva instalação é um período de intensa especulação imobiliária numa
cidade. Segundo o arquiteto Nilson Ghirardello (2010, p. 151), “Os coronéis pressionariam ou mesmo doariam áreas para as empresas instalarem-se perto de suas terras, a fim de valorizá-las mais”.

22. Trata-se da etapa
prévia para a sua industrialização e consiste na
separação da fibra das
sementes por processos
mecânicos.
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Em Itapetininga, a centralidade da estação ferroviária atraiu o estabelecimento de edifícios de estocagem e comércio. A acumulação de capital
gerada neste período possibilitou o investimento na criação de bancos,
comércios, geração de energia e as condições para a implantação de uma
Zona Industrial que direcionaria a cidade para um novo desenho urbano.
Perto da estação ferroviária foi fundada, em meados de 1924, servindo
na estocagem e distribuição de cereais e diversos tipos de alimentos, a
Companhia Soares Hungria (Imagem 17 e xx).
xx) Ali também se estabeleceram, nas décadas de 1930 e 1940, a Fiação e Tecelagem Dona Rosa S.A.,
popularmente conhecida como “Fiarosa” (Imagem 18) e a fábrica R. F.
Matarazzo (Imagens 19 e 20) de beneficiamento de algodão.22

Imagem 17 Companhia
Soares Hungria (1924).
Fonte: Sem autor, 1930.
Acervo particular de Osvaldo de Souza Filho.

Imagem xx Logomarca
da Companhia Soares
Hungria (1917) evidenciando a ferrovia com a
empresa. Fonte: Acervo
pessoal de Luna Formaggi, disponibilizado em
2021.

Imagem 18 Vista da
Fiação e Tecelagem Dona
Rosa. S.A (1950). Fonte:
Sem autor, 1940. Acervo
particular de Osvaldo de
Souza Filho.

57

Imagem 19 Vista do complexo da R. F. Matarazzo
de Algodão (2003). Fonte:
VICHNESKI, 2004, p. 106.

Imagem 20 Antigo depósito de algodão da R.
F. Matarazzo de Algodão
(2003). Fonte: VICHNESKI,
2004, p. 103.

A lógica do processo de instalação dessas empresas combina a escolha de
áreas desocupadas, menos urbanizadas e consequentemente com terrenos
de baixo valor com a facilidade para o carregamento da matéria-prima e
o escoamento da produção pela ferrovia. A implantação da ferrovia, por
outro lado, significou a melhoria nas condições de vida da população pelo
incremento da economia local. Exemplos não faltam na cidade: o cinema
(1910), o Banco de Itapetininga e a Escola de Comércio (1915), a nova
Estação Ferroviária (1917 – Imagem 21), o serviço do Telégrafo Nacional
(1919), a filial do Banco Comercial do Estado de São Paulo (1922); o novo
conjunto do Depósito de Locomotivas e Oficina da EFS na Vila Arlindo Luz
(1925) e o Banco Agrícola (1928), entre outros.
No entanto, mesmo com a chegada do trem, permanecia a dificuldade do
transporte das mercadorias até a estação devido à falta de calçamento na
cidade, situação que se agravava nos dias de chuva, quando as carroças
atolavam. Era urgente a melhoria da infraestrutura, não apenas local. Nilson Ghirardello (2010, p. 166) declara que tratava-se, na verdade, de um
problema sanitário presente em todas as cidades que cresciam em função
do surgimento da estrada de ferro, via de comunicação que, ao mesmo
tempo em que trazia o progresso, facilitava também a disseminação de
doenças.
Nesse sentido, com a expansão das linhas férreas por todo o mundo, as
influências arquitetônicas e urbanísticas passaram a reverberar na escala
global. “Edifícios dispersos e localidades ao longo dos caminhos ferro58

viários passaram a compartilhar aspectos visuais e mesmo culturais”
(SCHWARZER, 2004, apud STOCKER JR., 2019. p. 77). Em Itapetininga,
as mudanças de fato vieram, como se pode notar na série de equipamentos
e serviços implantados no período: abastecimento de água do manancial
de Mato Seco (1911), esgoto (1911), eletricidade (1912), telefonia (1915),
calçamento (paralelepípedos) dos logradouros públicos a partir de 1918,
além de outros equipamentos como a cadeia, o cemitério e o novo fórum;
além dos novos padrões arquitetônicos e urbanísticos.
E não poderia faltar, como não faltou, um boulevard digno das influências do planejamento higienista de berço europeu, a exemplo do que fez a
maioria das cidades nas primeiras décadas do século XX. A avenida Peixoto Gomide (Imagem 22) – de traçado largo, foi criada para ser eixo de
escoamento de produtos entre o quadrilátero inicial da cidade e a Estação
Ferroviária. A avenida também abrigaria um complexo de três escolas
de presença ainda hoje marcantes no Município: a Normal de Itapetininga, atual Escola Estadual Peixoto Gomide; a Modelo Preliminar de
Itapetininga, atual Escola Estadual Cel. Fernando Prestes, cujo prédio foi
construído em 1894 para sediar a primeira escola normal do interior do
estado; e a Modelo Complementar de Itapetininga, atual Escola Estadual
Adherbal de Paula Ferreira.
Imagem 21 Nova Estação
de Itapetininga (1927).
Fonte: Sem autor, 1927.
Acervo particular de Osvaldo de Souza Filho.

Imagem 22 Av. Peixoto
Gomide (meados de
1940). Fonte: Sem autor,
1940. Acervo particular
de Osvaldo de Souza
Filho.
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Imagem 23 Construção
do Depósito de Locomotivas e Oficina (1924).
Fonte: Sem autor, 1924.
Acervo APESP – FEPASA,
Estrada de Ferro Sorocabana. 2019

Imagem 24 Ocupação
no entorno da Av. Alfredo
Maia (1940)
Fonte: Sem autor, 1940.
Acervo particular de Osvaldo de Souza Filho.

23. A escola de ferroviários era resultado do
programa de Serviço
de Ensino e Seleção de
Profissional da Estrada
de Ferro Sorocabana,
existente desde 1924.
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Devido ao aumento exponencial da frota ferroviária da Sorocabana, no
início dos anos 1920, foi construída na Vila Arlindo Luz, área do extremo
oeste da cidade ainda não ocupada naquele momento e onde hoje fica a
popular Vila São João, uma das 5 “Inspetorias de Tração” de Itapetininga,
ampliando a capacidade técnica de manutenção de locomotivas no ramal
(ver Imagem 23). A EFS empregou mais de 30 funcionários nas diversas
categorias em funcionamento na cidade. O historiador João Netto Caldeira (1934, p. 90) conta que só o conjunto da oficina absorveu quase 200
operários, além de ter sido fundamental no processo de expansão urbana
para o extremo oeste. No seu entorno, em meados dos anos 1930, também
foram edificados alguns depósitos de trens, casa de energia, caixa d’água e
uma Escola de Ferroviários23 (1935), bem como algumas residências para
oficiais e casas de pernoite para operários.
As edificações e residências no entorno da estação (Imagem 24), bem como
a Escola de Ferroviários e demais elementos próximos da oficina de trens,
foram construídos após constantes reivindicações do Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. Em sua pesquisa de mestrado, o

historiador Adalberto Coutinho de Araújo Neto (2006) analisa a atuação
dos principais sindicatos da companhia, inclusive a do movimento sindical
de Itapetininga em sua luta por direitos e por melhores condições de trabalho. Nesse sentido, em Campos e Domingues (2017), o ex-trabalhador da
ferrovia apresenta e discute a organização dos ferroviários na cidade e suas
contínuas lutas, mesmo após o fechamento da companhia.
O mapa 3 mostra a localização estratégica da Estação Ferroviária em relação aos principais caminhos da cidade, como o limite territorial no sentido
norte e sul representado pelos ribeirões do Cavalo e do Chá e reforçado
pelos trilhos da ferrovia (em vermelho), bem como os caminhos das tropas,
que foram apedregulhados (em verde), de forma a melhorar a comunicação entre a estação e as demais áreas.
Outro aspecto interessante de se observar é a relação da ferrovia com os
acontecimentos armados em Itapetininga. Ao longo da história, a rotina da
cidade foi alterada, por diversas vezes, pela movimentação de tropas militares pelo tronco do ramal de Itararé entre as décadas de 1920 e 1930 com
a revolução Tenentista (Imagens 25, 26 e 27) e a revolução Constitucionalista. Essa relação ainda reflete heranças - como o grupo de pesquisa sobre
a Revolução de 32 - Núcleo de Correspondência Paulistas de Itapetininga
(Às Armas).
Paralelamente, o relatório da EFS de 1926 informa que nesse período ocorreram obras na estação e no seu pátio, como a remodelação e a extensão
dos desvios, instalação de gasômetro e motor no depósito, abastecimento
de água para carros, melhoramentos no pátio, abrigo para tanques de óleos
lubrificantes e construção de garagem para o auto de linha. Em 1928, o
ramal sofreu algumas retificações no trajeto de forma a otimizar o tempo
de viagem em decorrência das críticas que já vinha sofrendo desde a sua
inauguração. O trajeto que se iniciava por Boituva foi descontinuado e, em
1929, a estação de Santo Antonio Novo, na cidade de Iperó, se tornou o
ponto inicial do ramal, diminuindo o trecho em 23 km. Para Itapetininga,
essas alterações também significaram um aumento de postos de trabalho e
uma diminuição no tempo de viagem entre as cidades.

Imagem 25 Tropas da
Revolução Tenentista na
Estação de Itapetininga
(1924). Fonte: Acervo Nilson Rodrigue, in GIESBRECHT, 2018.
Imagem 27 Enfermaria
de campanha da Revolução de 32 na Escola
Peixoto Gomide (1932).
Fonte: ONDA 21, 2018.
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Fonte: Elaboração própria,
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Caminhos de Concreto (1940 – 1990)
O fim da Segunda Guerra Mundial (1945) é também a fase derradeira da
Estrada de Ferro Sorocabana em que a empresa entra em declínio financeiro, num ciclo de baixos investimentos e de suspensão da importação de
materiais rodantes e de atualização da infraestrutura, situação que resulta no
sucateamento do complexo ferroviário como um todo. Tais problemas não
são exclusividade da EFS, estão presentes na maioria das empresas ferroviárias do país.
Em São Paulo, insuficientes e desgastadas, a Sorocabana e as demais companhias (Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Companhia Mogiana
de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Araraquara e Estrada de Ferro São
Paulo e Minas), todas já de propriedade do Estado, foram unificadas em
novembro de 1971, resultando em uma única empresa de economia mista,
a Ferrovias Paulistas S.A. (FEPASA). O conjunto das ferrovias paulistas
representa aproximadamente 5.000 km de vias férreas e 36 mil funcionários. Sob a gestão da FEPASA, foi realizado um programa de estudos
e avaliação dos equipamentos e infraestrutura, de modo a tentar conter
a falência econômica em que as estradas de ferro se encontravam para
que se pudesse investir na recuperação e remanejamento de vias, trajetos
e equipamentos.

Imagem 28 Expansão da
cidade nos arredores da
Oficina de Trens (1970).
Fonte: Ariovaldo Thives,
1970, disponibilizado por
Eric Mantuan, 2018.
Imagem 29 Sede da
Nisshimbo do Brasil em
Itapetininga (1970). Fonte:
Sem autor, 1970. Acervo
particular de Osvaldo de
Souza Filho.
Imagem 30 Trilhos de trem
em acesso ao complexo
Nutrien (2019). Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Dentro dessa reorganização da empresa, houve atitudes de contenção
de despesas, entre as quais destaca-se o cancelamento do plano de eletrificação dos ramais iniciado na década de 1940, de modo que o ramal
de Itararé teve seu prolongamento eletrificado somente até a cidade de
Itapetininga na década de 1960, segundo o engenheiro Antonio Augusto
Gorni (2009, p. 215). Isso fazia com que todos os trens tivessem parada
obrigatória na cidade para a troca de locomotiva. Outra contenção de
gastos foi a descontinuidade no transporte de passageiros, que concentrou
o potencial da malha ferroviária no transporte de cargas. O programa, no
entanto, contribuiu pouco para retardar o processo de decadência que as
malhas paulistas vinham sofrendo. Ao contrário, em 27 anos de existência
da FEPASA, os problemas se agravaram, de acordo com Antonio Soukef
Junior (2002, p. 67).
Isso não impediu que as manchas urbanas da cidade mantivessem o seu
ritmo de crescimento. A população, que em 1940 era de 34 mil habitantes, 30 anos depois havia quase duplicado para mais de 65 mil. Áreas não
ocupadas começam a se adensar e novos loteamentos foram implantados,
como é o caso dos novos ranchos e habitações construídos perto do conjunto da oficina, que formam a popularmente conhecida Vila São João
(Imagem 28). Uma reportagem da Folha de Itapetininga informa que os
técnicos e operários da oficina, devotos de São João Batista, foram os responsáveis pela construção, próximo ao equipamento, de uma igreja dedicada ao santo. Esses dois polos, a igreja e a oficina, determinaram a consolidação dos atuais bairros Jardim Vieira de Moraes, Estação Aurora e Vila

Tabela 3 Áreas de terras
doadas para fins industriais (1965 – 1987)
Fonte: AFONSO, 2020. p. 93.

Arlindo Luz.24
O sociólogo Lucas do Amaral Afonso (2020) comenta que a partir da década
de 1960, após um longo período de reivindicações pela melhoria do potencial elétrico da cidade – em 1958, inclusive, o antigo tedifício da companhia
de energia, localizado na Av. Peixoto Gomide, pegou fogo –, a população
itapetiningana assistiu à chegada do Sistema Elétrico Interligado Sul-Sudeste,
do qual fazem parte as principais usinas hidrelétricas dos Rios Grande, Paranapanema, Tietê e Paraná. Em paralelo, chega à cidade a pavimentação (e
futuramente a duplicação) de importantes vias de acesso, como a Rodovia
Raposo Tavares (SP-270) e a Rodovia Castello Branco (BR-280). Esses dois
fatores – melhoria das rodovias e o novo potencial hidroelétrico da região –,
articulados ao processo de descentralização da indústria da capital, fizeram
com que a cidade e a região, que permaneciam à margem do processo de
industrialização paulista, fossem beneficiadas a partir de meados dos anos
1970 pela implantação de novas indústrias.
Além da relação de indústrias da Tabela 3, posteriormente ainda se instalaram na cidade a Cia. Suzano de Papel e Celulose, a Acumuladores Moura
S.A., a Usina Vista Alegre (dedicada à cana), a Lapa Alimentos (Sadia), a
CITROVITA (grupo Votorantim), a Fileppo, a Santo André Alimentos, a
Sul-americana Cadernos, a MGA Moveleira, a Frigoríficos Atenas do Sul
(Grupo Ceratti) e a multinacional 3M do Brasil.

25. Em http://www.estacoesferroviarias.com.br/
trens_sp/sor-apiai.htm
encontram-se relatos do
ex-trabalhador da ferrovia
Ralph M. Giesbrecht, a
partir de seu livro Um dia o
trem passou por aqui – a
história e as estórias dos
trens de passageiros do
Estado de São Paulo e as
saudades que eles deixaram (2001).
26. Itapeva e Itapetininga:
grandes distâncias, grandes dificuldades. Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. 2005.
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Como se pode observar no mapa 4, as novas plantas industriais, muito
maiores do que as unidades fabris anteriormente instaladas na cidade, estão
localizadas nas proximidades das rodovias para atender uma nova lógica
de mercado. Dentre essas indústrias, o complexo da ALPLAN S.A., que
atualmente sedia a Nutrien / AG Solutions (Imagem 30), é a única que ainda
se serve da ferrovia para recebimento de matérias primas e/ou escoamento
de produtos.
Já a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), ou CEASA, instalada na década de 70 nas proximidades da antiga
oficina de trens da Sorocabana (Imagem 31) em terreno doado pelo Município, veio para Itapetininga no processo de descentralização da indústria
da Região Metropolitana de São Paulo, que incentivou a introdução de
vários polos de entrepostos pelo interior do estado Último equipamento do
Governo estadual a fazer parte do traçado ferroviário, o complexo da CEAGESP teve desativadas as suas funções originais, com alguns dos edifícios
servindo como área de depósito, entre outros usos.
Além dessas questões, perpetua-se na cidade um processo de dispersão territorial com a implantação de loteamentos mais distantes da estação ferroviária e do quadrilátero inicial, provocando vazios e descontinuidades na
malha urbana. A ferrovia vai sendo menos utilizada, os trilhos de ferro perdem seu espaço para as grandes rodovias. Pelas ruas da cidade, o discurso é
o mesmo: o automóvel conduziria a infraestrutura urbana a ser instalada e
melhorada. Assim, as antigas ruas e avenidas centrais de terra e pedregulho
são pavimentadas, como se pode ver nas Figuras 32 e 33.
Também foram construídas e/ou pavimentadas as rodovias Prof. Francisco
da Silva Pontes (SP-127), ligação para o sul do estado; Aristides da Costa
Barros (SP-157), ligação com Guareí; e Antonio Romano Schincariol (SP127), que leva à cidade de Tatuí. É também neste período que a população
urbana passa a crescer mais que o número de moradores da área rural, de 13
mil habitantes na década de 1960 para mais de 20 mil nos anos 1970, algo
também comentado por Vitor Koiti Miyazaki (2013, p. 185-188).
A Imagem 34 revela o abandono e o vazio da Estação Ferroviária de Itapetininga na década de 1960. Sua fisionomia já refletia a nova realidade,
resultante de um processo de desenvolvimento econômico no qual a ferrovia
não tem mais papel central. Como veremos no próximo capítulo, os planos
diretores itapetininganos das décadas de 1970 e 1990 pouco mencionam o
sistema ferroviário. Ao mesmo tempo, há de se ressaltar que a cidade inicia nesse momento a apropriação dos espaços remanescentes da ferrovia.
Um documento de 21 de maio de 1990, celebrando um “Ajuste de permissão entre si” (FEPASA e Prefeitura) trata da doação do terreno de 4.005,35
m² anteriormente usado como “triângulo de reversão” da ferrovia para a
implantação de uma praça com playground e acessos como parte da “Reurbanização da Vila Rocha”.
Quanto ao transporte ferroviário de passageiros na região, houve uma
última tentativa de retomada da atividade com o Trem Bandeirantes Apiaí,
que funcionou de dezembro de 1997 a março de 2001, partindo de Soro66

caba em viagens turísticas às cavernas da região de Apiaí.25 Nessas viagens,
Itapetininga era parada obrigatória para a troca das locomotivas elétricas
pelas movidas a diesel. A Imagem 35 mostra um momento de baldeação na
plataforma itapetiningana em 2001, quando já não existiam mais o vagão
elétrico e o carro restaurante, razão pela qual o trecho ganhou o apelido
de “Ramal da Fome”26.
O depósito de locomotivas e a oficina da EFS são elementos da ferrovia que
ainda ganharam alguma sobrevida, provavelmente pela capacidade de abrigar locomotivas e vagões e pela presença de corpo técnico para a manutenção do maquinário. A Imagem 36 mostra o conjunto da oficina em funcionamento, mas já apresentando sinais de abandono, como vidros quebrados
e pintura desgastada. O fechamento total do complexo ocorreu a partir dos
anos 1990, num processo sobre a qual apresento a linha do tempo a seguir,
a título de contextualização:
1992 – A Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) é incluída
no Programa Nacional de Desestatização (PND), que tinha o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como gestor
e responsável por elaborar as condições gerais de concessão das malhas. O
processo culmina na Lei n.º 8.987 (Lei das Concessões), de 1995.
1997 – O Conselho Nacional de Desestatização elabora o Decreto n.
3.277, que transfere a Ferrovias Paulistas S.A. (FEPASA), empresa de economia mista criada em 1971, para a União como pagamento de dívidas
do Governo estadual de SP e do Banco do Estado de São Paulo (BANESPA).
1998 – O Decreto nº 2.502 da Presidência da República autoriza a incorpo-
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Imagem 31 CEAGESP de
Itapetininga (1970). Fonte:
Sem autor, 1970. Acervo
particular de Osvaldo de
Souza Filho.
Imagem 32 Calçamento
da R. Virgílio de Rezende
(1960). Fonte: Stênio 1970,
disponibilizado por Eric
Mantuan, 2018.
Imagem 33 Calçamento
da Av. Padre Antônio Brunetti (1970). Fonte: Stênio
1970, disponibilizado por
Eric Mantuan, 2018.
Imagem 34 Vista frontal
da Estação de Itapetininga
(1960). Fonte: Sem autor,
1960. Acervo particular de
Osvaldo de Souza Filho.

Imagem 35 Trem na
plataforma da Estação de
Itapetininga (2001). Fonte:
Giesbrecht (2001).
Imagem 36 Conjunto do
Depósito de Locomotivas e
Oficina (1970). Fonte: Stênio, 1970, disponibilizado
por Eric Mantuan, 2018.
Imagem 37 Vista frontal
da Estação de Itapetininga
e anexos (2006). Fonte:
Fabio Barros, 2006.

68

69

Sentid

reí S
o Gua

P 268

1:5.000.000

1
2

Ro
d.

3

so

po

Ra

re
va
Ta
sS

4

P

4

0
27

do

nti

Se

ão

p
Ca

Bo

o
nit

SP

127

6

rás
We
sce
lau
B

373
BR
co
ran
lo B
ste
. Ca
Rod
tido
Sen

Sentido Col. Agrícola SP 268

Av .

Av. Cyro de Albuquerque

Mapa 04. Expansão da Mancha Urb
1775

Fonte: Elaboração própria, 2019. Pro
Transversa de Mercartor. Fuso 23S/ Datu
gas 2000. Bases Cartográficas PMI (2015
(2018), Google Earth

Imagem 38 Locomotiva Henschel 510
na Oficina e Depósito de Locomotivas
de Itapetininga. Fonte: Sem autor, 193?
– Acervo José Trindade. Disponibilizado
por Eric Mantuan. 2018.
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capítulo 3

A cidade do trem
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ração da FEPASA à RFFSA, com transferência homologada após autorização da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 29 de maio. Com
isso, o trecho correspondente à malha ferroviária da antiga FEPASA passa
a se chamar Malha Paulista da RFFSA. No mesmo ano, ocorre a liquidação
da RFFSA, bem como o leilão da sua Malha Paulista e dos seus equipamentos de utilidade operacional.
2002 – A Ferrovias Bandeiras S.A. (FERROBAN), compradora da RFFSA
em 1998, tem seu controle assumido pela holding Brasil Ferrovias S.A,
constituída pela Ferronorte S.A. (malha Norte), pela Ferrovia Novoeste
S.A. (malha Oeste) e pela Ferrovia Bandeirantes SA (malha Paulista).
2006 – A Brasil Ferrovias S.A. é absorvida pela América Latina Logística
(ALL), que dali a quatro anos estaria operando a mais extensa malha ferroviária da América do Sul, com 21.300 km de extensão, detendo concessões
em uma área de cobertura correspondente a 75% do PIB do Mercosul, por
onde passam 78% das exportações de grãos da região com destino a alguns
dos principais portos instalados no Brasil e na Argentina, segundo o economista Milton Ruppenthal (2012).

27. Lei Ordinária nº 1.314
de 31 de março de 1967:
Dispõe sobre a aprovação
do Plano Diretor de Itapetininga que especifica e dá
outras providências.
28. Lei n° 3.307, de 24 de
agosto de 1992: Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 1993.
29. Lei complementar nº
19 de 18 de janeiro 2007:
Institui o Plano Diretor de
Itapetininga.

2015 – A ALL é incorporada pela Rumo Logística Operadora Multimodal
S.A., do grupo COSAN. A empresa é “a maior companhia de logística com
estrutura ferroviária do Brasil, sendo que seus ativos abrangem a Malha
Norte, Malha Oeste, Malha Sul e Malha Paulista das concessões originais
da RFFSA, além do trecho central da Ferrovia Norte-Sul” (RUMO, 2019).
A Lei 11.483, de 31 de maio de 2007, dispõe sobre a revitalização do setor
ferroviário e encerra o processo de liquidação da RFFSA, extinguindo-a. Os
elementos não operacionais das ferrovias, como estações, oficinas e demais
equipamentos que não tenham função para as atividades de transporte de
carga também são designados na liquidação da RFFSA. Segundo o Artigo
7º, é transferido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), o gerenciamento dos bens móveis e imóveis “operacionais” arrendados às concessionárias do serviço de transporte ferroviário de cargas. Do
mesmo modo, administra as concessões de uso dos trechos pelos Estados da
federação (DNIT, 2018). Já o Artigo 8º da Lei, por sua vez, transfere os bens
ferroviários “não operacionais” para a Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) e, no caso de ser reconhecido como de valor histórico, passa a ser
administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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(IPHAN). Já para o acervo documental, com cerca de 150 mil documentos
dos gêneros audiovisual, iconográfico, sonoro e textual, somente em 2012
foram custodiados para o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP)
pelos próximos 100 anos, em acordo firmado com o Ministério Público
Federal (APESP, 2019).
Em Itapetininga, há muitas críticas à forma como a malha ferroviária vem
sendo administrada pelas várias instituições de acordo com as suas respectivas responsabilidades. A Imagem 37 é um dos exemplos dos bens ferroviários sem uso em meados de 2006. As críticas são pertinentes no que tange
à ineficiência, e se faz necessária uma discussão direcionada sobre estes
elementos nos dias de hoje. Em relação às potencialidades e perspectivas
do legado ferroviário em Itapetininga, é visível o potencial a ser explorado.
Pela cidade, alguns elementos resistem, e são utilizados pelo município.
Outros, sem qualquer designação, se encontram em avançado estado de
arruinamento. Perante isto, utilizarei o próximo capítulo para fazer uma
análise atual dos elementos ferroviários pela cidade, e também para discutir as políticas que têm sido implementadas para assegurar a permanência
e a garantia de sua memória.
Até aqui, vimos que foram diversos os fatores que impactaram o sistema
ferroviário em Itapetininga. Neste capítulo, pretendo discutir o posicionamento político da cidade em relação a esse sistema. Para alcançar essa
meta, analisarei as medidas de planejamento urbano e o conjunto de políticas públicas sobre o tema adotados pelo Poder Público local por meio
dos seguintes instrumentos: planos diretores de 1973, 1992, 2007 e 2015;
Plano de Políticas Culturais de 2016; Plano de Turismo (2018) e Plano de
Mobilidade Urbana de 2019; e também os contratos de Concessão (2010)
e de Convênios (2012).

30. A9 transposição de linha férrea da área urbana
de Itapetininga https://
issuu.com/robertoramalho/docs/a9_transposi____o_de_linha_f__
rrea_/, p. 23-25.

31. Ibidem, p. 24-25.

32. Ibidem, p. 26.

Planejamento e políticas públicas
Comecemos então pelo Plano Diretor Estratégico Integrado (PDDI) de
1973, regulado pela Lei nº 1.728 de 10 de abril daquele ano. Válido para o
período de 1970 a 1990, esse instrumento tem os seguintes objetivos principais: “I – Desenvolvimento econômico”, “II – Desenvolvimento social” e
“III – Organização territorial”. Nele, é evidente a priorização do sistema
rodoviário de transporte em detrimento da ferrovia, mencionada no documento apenas como limite/barreira da cidade. O Plano apresenta a intenção
de construir “um anel rodoviário para interligar as estradas municipais e as
rodovias estaduais”, além de melhorar ruas e avenidas da cidade para os
automóveis.27
No 2º PDDI (Lei nº 3.367 de 11 de dezembro de 1992), a ferrovia aparece como um problema de “difícil senão impossível” solução. Diz o documento: “Face à atual indefinição em que se situa a política de transportes ferroviários em geral no País e no Estado, no tocante aos traçados das
linhas nas cidades e o papel do sistema, especialmente no transporte de
passageiros, torna-se difícil senão impossível o estabelecimento de previsões
nesta área”.28
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33. Ibidem.

34. Contrato de cessão
de uso de imóvel, 2010. In
Prefeitura de Itapetininga
- Memorando Interno 31085-060/2012.
35. Termo de cessão do
direito de uso, 2012. In Memorando Interno - 31085060/2012.

LEGENDA MAPA OU IMAGEM?

Já no PDDI de 2007 (Lei nº 19, de 18 de janeiro), nota-se uma mudança
de paradigma referente aos bens ferroviários. Nesse Plano, as ferrovias são
associadas a Zonas Especiais de Interesse Histórico-Cultural, como objetos
de “preservação do patrimônio histórico e cultural do município”. Entretanto, a delimitação estabelecida no parágrafo se restringe à Estação Ferroviária: “Ruas Alfredo Maia com Fernando Costa, segue por esta até a Avenida Aziz Cavalheiro Salem, segue a Sudoeste por esta até a Rua Antônio de
Almeida Leme, Rua Alfredo Maia até o ponto inicial”.29 Ficaram de fora os
demais elementos do conjunto ferroviário existentes na cidade.
Em agosto do mesmo ano, o estudo intitulado “Pré-viabilidade – Projeto
de Transposição de Linha Férrea da Área Urbana no Município de Itapetininga-SP”, elaborado pela Linear Gerenciamento e Engenharia Ltda
para a Prefeitura (ver Mapa 5), prevê a transferência da linha ferroviária
da área urbana para a área rural, e até a construção de uma nova estação
nas proximidades da SP-270, de modo a estimular uma “integração entre
modais rodoviário e ferroviário”, sob a justificativa de “incompatibilidade
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das funções viárias com este tráfego.”30
O estudo, orçado em R$ 69.500.000,00, estima que o projeto “trará apoio à
consolidação do MERCOSUL e promoção da melhoria da integração inter-regional e com os demais países da América do Sul”. Por outro lado, apresenta a problemática que a ferrovia traz para a mobilidade da cidade em
virtude das passagens de nível e pontes estreitas criadas na virada do século
XX, momento em que o “fluxo de veículos automotores e animais ainda se
mostravam muito incipientes, e com o incremento das manchas urbanas, e a
ocupação dos espaços ao norte, essas problemáticas se tornaram mais visíveis, e os espaços cada vez mais irregulares na sua ocupação.”31
Ao discutir a questão imobiliária no conjunto da cidade, o projeto considera a ferrovia uma “cicatriz, e um verdadeiro obstáculo intransponível ao
crescimento urbano”. Segundo o documento, o traçado ferroviário incentivaria a formação de “cortiços e favelas”, e a segregação socioespacial
acentuaria “deseconomias”, “uma vez que compromete a eficiência dos
serviços públicos locais, impedindo ou inviabilizando os fluxos naturais
das águas para os pontos de coleta”. O estudo avalia ainda que existem
2 milhões de m² nestas condições e que a transposição do tráfego ferroviário do local traria uma valorização imediata variável de 40 a 80% aos
terrenos ao redor da ferrovia, “uma vez que áreas atualmente próximas
ao centro urbano e segregadas pela ferrovia passariam de imediato a uma
localização privilegiada.”32

36. Site da Prefeitura de
Itapetininga: https://www.
itapetininga.sp. gov.br/
prefeitura/transparencia/1/, p. 08.

37. Idem, p. 17.

38. Ibidem, p. 29.
39. Ibidem, p. 38.

Também foi proposta a criação de uma avenida sobre a linha férrea, identificando 25 trechos para melhoria e 5 áreas para requalificação e novos
usos possíveis, que, no geral, são indicados para segmentos culturais. Para
os proponentes, a malha ferroviária sugere a implantação de um amplo
e grande eixo viário que logra cortar a cidade nos mesmos moldes que a
malha original, com um sentido inverso ao apresentado hoje, ou seja, um
sentido de integração, e não de separação, de distribuição, não de isolamento; de ocupação da faixa, não de não tratamento, de abandono das
áreas, de implantação de pequenos ou grandes equipamentos urbanos,
públicos ou privados.33
Em 2012, a Prefeitura de Itapetininga anunciou, por meio do Edital
0862/12-08, uma licitação para a “Contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para solução do conflito urbano (contorno) envolvendo a ferrovia no município”. Conforme o Processo nº
50600.055654/2012-21 (DNIT, 2013), a empresa Vega Engenharia e Consultoria Ltda ficou incumbida de entregar, em 150 dias, projeto no valor
de R$ 589.777,99. Um documento intitulado “Julgamento de recurso
administrativo”, posteriormente encontrado no site do DNIT, informa que
a Vega Engenharia e Consultoria Ltda foi impedida, por incapacidade técnica, de continuar na concorrência (DNIT, 2015). Nenhum outro documento foi encontrado na plataforma do DNIT sobre o referido processo
e assunto.
Mais tarde, a Prefeitura de Itapetininga firmou convênios. Um em abril de
2010, com a ALL e o DNIT, referente a cessão de uso da Oficina (5.300 m²),
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40. Site da Câmara Municipal de Itapetininga:
http://siave.camaraitapetininga.sp. gov.br/arquivo?Id=51731.

do Pátio Depósito de Locomotivas (98.647 m²) e do Prédio da Estação Ferroviária (840.000 m²).34 O outro, em setembro de 2012, estabelece o “Termo
de cessão de direito de uso” entre a ALL e a Prefeitura referente ao Prédio do
Armazém e área correspondente, com a “finalidade exclusiva de desenvolvimento de instalação de ferramentas públicas, beneficiando a comunidade
de Itapetininga/SP”.35 Ambos os documentos revelam a apropriação de bens
ferroviários por parte da Prefeitura, ajudando-nos a entender porquê os prédios foram pintados e tiveram intervenções em suas estruturas em meados de
2010, ainda que apenas o prédio da Estação Ferroviária tenha sido efetivamente utilizado.
Retomando esta breve análise dos planos diretores locais, temos a Lei Complementar nº 85 de 27 de março de 2015, uma revisão e atualização do
Plano Diretor do Município de Itapetininga (PDMI) que insere a ferrovia
como conteúdo de quatro seções do Plano: (i) Sistema viário, transporte
urbano e mobilidade; (ii) Subdivisão territorial da macrozona urbana; (iii)
Operação urbana consorciada; e (iv) Loteamentos urbanos e desmembramentos.
No primeiro (i), consta a ferrovia no Artigo 22, que estabelece diretriz
para a elaboração do plano de mobilidade urbana que considere “estudos para a implantação de contorno ferroviário de cargas” e “estudos de
viabilidade para o aproveitamento dos leitos ferroviários atuais para o
transporte urbano de passageiros.”36
No segundo (ii), o Artigo 57 situa o “pátio ferroviário” igualmente ao plano
de 2007, como Zona Especial ou Áreas de Interesse Histórico Cultural –
ZH, destacando ainda que “a demolição e aprovação de novas construções
nos imóveis que não forem tombados, ou com processo de tombamento
aberto, deverá atender aos parâmetros de compatibilização com os imóveis
tombados e com a volumetria do entorno”.37
No terceiro (iii), o Parágrafo 6º do Artigo 85 determina que “deverão ser
exigidas faixas com mínimo de 15m de largura de cada lado ao longo das
faixas de domínio das rodovias e ferrovias, redes elétricas de alta tensão,
oleodutos e gasodutos ou congêneres, de acordo com normas das concessionárias, para vias de circulação”.38 Na última seção (iv), o Artigo 121
determina o “pátio ferroviário” como “área prioritária para Operação
Urbana”.39
Percebe-se que há um avanço na inserção da ferrovia no planejamento da
cidade e que ela passa a ser vista como um elemento de preservação e até
de possibilidades de uso, diferente dos planos anteriores. Mesmo assim,
até o momento nenhuma dessas diretrizes foi regulamentada ou efetivada
em Itapetininga.
Ainda no que se refere aos instrumentos de gestão, a Lei nº 6.180 de 15
de dezembro de 2016, que institui o Plano Municipal de Cultura (PMC)
para o decênio 2016-2026 se mostra inovadora, pois coloca os elementos
da ferrovia no âmbito da memória local e determina ações para o remanescente ferroviário vinculado a usos e ao turismo. No “Eixo III - Do patrimônio cultural e da memória”, o item 3.3.3 - Valorizar e difundir os bens e
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paisagens culturais da cidade de Itapetininga determina o tombamento do
“conjunto imobiliário relativo à ‘memória ferroviária’ e estudo de viabilidade de requalificação de seu conjunto para atividades de caráter turístico
e cultural. A ação proposta é a seguinte:
Tombamento de um conjunto de 7 imóveis e requalificação das estações
para fins culturais, desde que respeitando e mantendo as características
históricas e paisagísticas do município; estudo de viabilidade de exploração da linha férrea para a implantação de trem turístico de Itapetininga.40
Apesar de indicar o tombamento de 7 imóveis, o mesmo plano não indica o
que ele considera relevante para ser tombado. Com base em nosso estudo,
acredita-se que ele se referia aos componentes do entorno do conjunto da
estação ferroviária de Itapetininga. Há de se considerar também que apenas esse plano cita a utilização das estações ferroviárias existentes no perímetro não urbano da cidade, as estações localizadas nos distritos rurais de
Morro do Alto e Rechan.
Complementar a esse último plano diretor, a Lei nº 6.297 de 4 de abril de
2018 (Plano Diretor de Turismo de Itapetininga/PDTI) – que se esperava
estar sintonizado com os demais planos e políticas culturais vigentes, já que
implementados, afinal, pela mesma secretaria – menciona a ferrovia apenas
no trecho em que contextualiza a história da cidade, sem qualquer articulação deste importante legado cultural com tópicos como “desenvolvimento”
ou “potencialidades” do turismo (ITAPETININGA, 2018), confirmando
que a cidade de Itapetininga ainda é, para muitos moradores, “sede de uma
vigorosa alienação”, de acordo com o geógrafo Milton Santos (2002, p. 81).
Por fim, a Lei Complementar nº 163 de 12 de abril de 2019 (Plano de
Mobilidade Urbana de Itapetininga/PMUI), situa a ferrovia em duas diretrizes. A primeira determina que o município zele “pela segurança nos deslocamentos” e que “atribua um novo uso para esse bem público” até que
ocorra a transposição da linha ferroviária da parte urbana, de forma a
estabelecer condições adequadas de transposição dos pedestres e veículos
com aberturas de vias e implantação de trincheiras e passarelas em locais
onde a via férrea “fragmenta a malha urbana”, ou em “trechos de conflitos”. Essa primeira diretriz também aconselha a “revitalização” da orla
ferroviária, indicando a implantação de pistas de caminhada, ciclovia e
quiosques para uso comercial (ITAPETININGA, 2019. p. 4).
A segunda diretriz indica que o “Município deverá instalar uma Rede
Cicloviária na malha urbana de Itapetininga concomitante ao Projeto de
Transposição da Malha Ferroviária, acompanhando o traçado da linha
férrea e, gradativamente, fazer a ligação com as principais avenidas e vias
que apresentem condições de implantação deste sistema, respeitando as
normas vigentes no sistema ferroviário (ITAPETININGA, 2019. p. 6).
Nesses últimos três planos, nota-se que a ferrovia ganhou maior destaque
em comparação aos planos anteriores. Entretanto, há uma contradição:
preservam-se alguns edifícios e transforma-se a via férrea em avenida.
Parece não haver articulação entre as propostas e diretrizes, bem como
entre os agentes responsáveis pela elaboração dessas políticas públicas.
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Imagem 39 Locomotiva
estacionada para liberação de trecho em Itapetininga. Fonte: Elaboração
própria, 2019.
Imagem 40 Ponte de Ferro
(1914) sob o Rio Itapetininga – Itapetininga-Rechan.
Fonte: Elaboração própria,
2019.
Gráfico 2 Quantitativo dos
elementos ferroviários
mapeados. Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Mapa 6: Mapeamento de outros remanesce
em Itapetininga
Fonte: Elaboração própria, 2019.
Projeção Universal Transversa de Mercator Sirgas 2000

Base Cartográfica: PMI (2015), DNIT (2018), Go
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O legado da ferrovia
Neste segmento, registro o inventário que fiz dos elementos ferroviários
presentes na cidade de Itapetininga, para o qual busquei inspiração em
outros projetos similares, como o livro Patrimônio Ferroviário no Rio
Grande do Sul – Inventário das Estações 1874-1959, finalizado em 2002
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande
do Sul, sob tutela das pesquisadoras Aline Cardoso e Frinéia Zamin, e a já
mencionada dissertação de mestrado de João Márcio Dias de Souza (2015)
sobre as estações da Estrada de Ferro Sorocabana.

41. Relatorio da Estrada de
Ferro Sorocabana referente ao anno de 1925.

No mapeamento, realizado ao longo de 2018 e 2019, percorri a pé os 15
km de extensão da linha férrea, procurando identificar os remanescentes
materiais e imateriais da ferrovia (museus, ruas e acervos e demais lugares
de memória) existentes no perímetro urbano da cidade. As figuras 39 e 40
documentam passagens marcantes da expedição.
A estrutura da ficha de mapeamento/identificação (Imagem 85, presente e
detalhada nas Notas do Autor) consiste nas informações necessárias para o
registro primário dos bens ferroviários. Isto se encaixa nas necessidades de
levantamento e mapeamento a partir da metodologia dos trabalhos anteriormente citados.
Em conjunto com o trabalho de campo, foram utilizados materiais bibliográficos e documentais encontrados nos acervos locais, úteis para a identificação daqueles elementos que hoje se encontram em arruinamento, comprometendo assim a sua caracterização.
O Mapa 6 mostra a localização dos 102 elementos férreos espalhados por
toda a linha férrea do perímetro urbano da cidade de Itapetininga. Estes
elementos mapeados foram encontrados em uma variedade de bens ainda
existentes, como é mostrado no Gráfico 2. Isso revela que, apesar de toda a
invisibilidade da ferrovia na cidade, seus vestígios ainda podem ser encontrados, e nas mais diferentes formas: estações, galpões, armazéns e oficinas, prédios administrativos, residências, locomotivas e vagões, além de elementos de infraestrutura e suporte, como caixas d’água, casa de energia, as
obras-de-arte especiais (pontes, pontilhões e viadutos), lugares de memória
como acervos, museus e logradouros. Na categoria de outros remanescentes ferroviários, sinalizações de via, passagens em nível e demais elementos
como postes e canaletas.
Para facilitar a compreensão, organizei em cinco grupos esses elementos,
de acordo com os seus usos e localizações na cidade: 1) Conjunto da Estação de Itapetininga; 2) Conjunto do depósito e oficina de locomotivas; 3)
Residências ferroviárias; 4) Obras-de-arte especiais e 5) Lugares de memória. Vamos a eles.

O conjunto ferroviário da estação de Itapetininga
As estações são as construções mais representativas de todo o conjunto
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42. Contrato de cessão
de uso de imóvel, 2010. In
Prefeitura de Itapetininga
- Memorando Interno 31085-060/2012.

43. Termo de cessão do
direito de uso, 2012. In
Prefeitura de Itapetininga
- Memorando Interno 31085-060/2012.

arquitetônico ferroviário pelo fato de ligarem a via férrea com as respectivas aglomerações. Pelo seu caráter articulador, muitas delas tornaram-se
marcos referenciais, aglutinando ao seu redor importantes serviços. Isso
pode ser constatado ao se verificar o número de edificações que mesmo
construídas em locais isolados, em pouco tempo eram envolvidas pelo
tecido urbano. No processo de ocupação do Estado de São Paulo, as estações ferroviárias foram determinantes na expansão de diversos núcleos e
povoados. Sua estética muitas vezes representava o “espírito da época”,
tendendo a prestigiar tanto a cidade quanto as estradas férreas. Eram classificadas por tamanho, podendo ser de grande, médio e pequeno porte.
Abaixo desta última haviam também as chamadas paradas rurais, simples
plataformas cobertas onde o trem parava somente para recolher passageiros e/ou mercadorias, de acordo com o arquiteto Antonio Soukef Junior
(2017).
Outra forma de identificar as estações ferroviárias era a sua função na via
(ver Imagem 41). Distinguiam-se as estações que mesclavam usos de passageiros e mercadorias expressas daquelas destinadas exclusivamente ao
transporte de mercadorias. Entretanto, a arquiteta e urbanista Danielle
Couto Moreira (2007, p. 64) comenta que “era comum a todos os tipos de
estações a ênfase aos aspectos distributivos, onde se buscava ao máximo
separar a circulação de passageiros, bagagens e mercadorias.”
Em conjunto com as estações e seus pátios ferroviários, outros equipamentos eram inseridos mudando a dinâmica das cidades, como edifícios de
suporte: caixas d’água, cabinas de sinalização, armazéns e almoxarifados,
instalações sanitárias, assim como as moradias para os operários e técnicos.

44. Relatório da Estrada
de Ferro Sorocabana referente ao ano de 1926, p. 131.

Em Itapetininga, desde 1895 (Imagem 42) todo o conjunto da estação
ferroviária fica na Praça Gaspar Ricardo s/n, no quilômetro 197 do ramal
férreo (atual Iperó - Pinhalzinho). Sua localização próxima ao centro serviu para facilitar o acesso de pessoas e o escoamento de mercadorias. Posteriormente, em 1925, com o aumento do fluxo de cargas e passageiros,
o edifício foi demolido para dar lugar a uma nova estação.41 A Imagem
43 mostra o novo edifício, que manteve essa fachada só até a década de
1930. Como parte do programa de modernização das estações da EFS, o
prédio foi reformado, ampliado e recebeu uma nova fachada, de linhas
mais modernas, que segue até os dias de hoje, como consta na Revista
Nossa Estrada de 1938. Os outros equipamentos do conjunto também
foram edificados nas décadas de 1920 e 1930, principalmente para atender as necessidades de elementos, como os armazéns para estocagem e
a oficina de pequenos reparos. O Mapa 7 apresenta o conjunto organizado por agrupamentos, conforme a legenda. Alguns elementos, como
as moradias para engenheiros, técnicos e os operários da Sorocabana,
continuam ainda hoje com os seus usos originais.
É notório como a implantação das ferrovias contribuiu para uma nova
percepção de tempo, levando as cidades a uma subordinação cada vez mais
relacionada ao relógio. No trabalho de Stocker Jr. (1999), é apresentado
a partir de outros autores que “antes da introdução dos trilhos de ferro,
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Imagem 41 Tipologias
de Estações Ferroviárias.
Fonte: Elaboração própria
com base em MOREIRA,
2007. p. 69 e 71.
Imagem 42 Primeira Estação de Itapetininga (1920).
Fonte: Fidêncio, 1956, p. 74.
Imagem 43 Segunda Estação de Itapetininga (1927).
Fonte: CCBA, 2019.
Imagem 44 Projeto da
Estação de Itapetininga
(1938). Fonte: MONTEIRO,
1938, p. 30.
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Imagem 45 Vista externa
do edifício da estação
(2018). Fonte: Elaboração
própria, 2019
Imagem 46 Vista interna
do edifício da estação FSC / SMCT (2018). Fonte:
Elaboração própria, 2019.
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Mapa 7: Mapa do Conjunto
Ferroviário da Estação de
Itapetininga
Fonte: Elaboração própria,
2019.
Projeção Universal Transversa de Mercator - Fuso
23S/ Datum Sirgas 2000
Base Cartográfica: PMI
(2015), DNIT (2018), Google
Earth (2019)
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Imagem 47 Vista dos
Armazéns e oficina. Fonte:
Elaboração própria, 2019.
Imagem 48 Vista da
Estrutura Abandonada e
Serralheria. Fonte: Elaboração própria, 2019.
Imagem 49 Antigos Administrativos. Fonte: Elaboração própria, 2019.
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“cada localidade tinha sua própria hora”, assim a “ferrovia obrigou a instalação de um horário unificado”. O autor ainda comenta que “os espaços urbanos passaram a relacionar-se não mais apenas com a escala local,
mas com outros lugares através da nova proximidade proporcionada pelos
trens” (STOCKER JR., p. 77). A última versão da estação de Itapetininga,
projetada pelo arquiteto João Cacciola (Imagem 44), parece anunciar a
modernidade, expondo o relógio em local de destaque de forma a conduzir
o tempo dos moradores. Em um artigo sobre os projetos arquitetônicos das
novas fachadas dos prédios o autor expõe seu conceito, nitidamente enraizados nas lógicas modernistas:
“[...] Nunca tivémos a intensão de fazer originalidades. Apenas desejamos
contribuir com sinceridade e bôa vontade para que a lógica prevaleça no
sentido exacto da belleza, da commodidade e da resistencia. O estylo que
adoptámos é consequencia de estudos apurados que fizémos sob a orientação competente do Dr. Bruno Simões Magro, [...] tendo vista tres factores
de notavel importancia: caracter, economia e durabiliadde.”, também na
Revista Nossa Estrada de 1938.
Em 1971, quando o conjunto passou a ser gerenciado pela FEPASA, perdeu pela primeira vez a sua atividade de embarque de passageiros. A partir
daí, ao longo das duas décadas e meia seguintes, a provável falta deu ao
conjunto um aspecto de degradação com infiltrações e desgaste na pintura.
A função de transporte de passageiros só veio a ser retomada entre 1997
e 2001, por conta do já mencionado trecho Sorocaba-Apiaí operado pela
ALL.
42

Em 2010, como condição contratual por parte da Prefeitura, uma nova
manutenção interna e externa foi realizada no prédio, adotando-se novas
cores e novos usos para o edifício (Imagem 45). Nessa nova fase, a estação é
rebatizada como “Estação Solidariedade” e passa a abrigar o Fundo Social
Municipal (FSM) e a Secretaria de Trânsito e Cidadania (SMTC). Até 2019,
o prédio também serviu de quartel, abrigo de veículos, vestiário e reserva
de equipamento bélico para a Guarda Municipal de Itapetininga (GMI).
Os ambientes da estação foram adequados conforme a Imagem 46: no nível
térreo, salas do curso de vestuário e cozinha do Fundo Social; no primeiro
pavimento, atividades da Secretaria de Trânsito e Cidadania, como salas
administrativas da pasta (recurso de multas, salas de aula, cozinha e banheiros).
Ao lado da estação, numa área de 3.377.011 m2, há quatro armazéns e uma
estrutura azul coberta, construída como oficina para dar suporte na manutenção de locomotivas e vagões (Imagem 47). Segundo a análise documental,
parte desses armazéns já existia na década de 1920, usados para estocagem
de mercadorias até a década de 1970.43
Atualmente, apenas o primeiro armazém, cuja construção data da década
de 1950, está sendo utilizado para a manutenção do trecho sob a administração da empresa RUMO Logística, antiga ALL. A recente cobertura (de
estrutura azul) serve para proteção dos insumos técnicos e para abrigo do
trem de reparo, além de suporte na manutenção de maquinários.
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45. Segundo Relatório da
Estrada de Ferro Sorocabana referente ao ano de
1926, no dia 12 de setembro
daquele ano, foi inaugurado em Itapetininga, num
prédio de duas fachadas,
o depósito de 1ª classe,
equipado com toda a
estrutura e maquinário
destinado aos serviços de
reparação, revista e conservação das locomotivas
(EFS, 126, p. 168).

Imagem 50 Vistas do Conjunto do Depósito de Locomotivas e Oficina (1970).
Fonte: Ariovaldo Thibes,
1970, disponibilizado por
Eric Mantuan, 2018.
Imagem 51 Projeto do
Depósito de Locomotivas
em Itapetininga (1925).
Fonte: Museu Ferroviário de
Jundiaí (MFJ), Acervo da
Estrada de Ferro Sorocabana. Disponibilizado por
Eric Mantuan em 2018.

91

Mapa 8: Mapa de Conjunto do
Depósito e Oficina de Locomotivas
Fonte: Elaboração própria, 2019.
Projeção Universal Transversa
de Mercator - Fuso 23S/ Datum
Sirgas 2000
Base Cartográfica: PMI (2015),
DNIT (2018), Google Earth (2019)
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Imagem 52 Vista interna
do Depósito de Locomotivas e Oficina (1932). Fonte:
APESP, Acervo FEPASA –
Estrada de Ferro Sorocabana, 2019.
Imagem 53 Oratório a São
João Batista (1989). Fonte:
Rafael Dutil, 1989, disponibilizado por Eric Mantuan,
2018.

46. Caminhão da prefeitura é flagrado descartando
lixo em ecoponto. G1-Itapetininga, 02 de fev. 2017.
47. Antiga oficina de trens
está abandonada em
Itapetininga. SP. G1-Itapetininga, 02 de ago. 2012.
48. Abandono de vagões e
galpão incomoda moradores de Itapetininga. G1-Itapetininga, 28 de out. 2013.
49. Estação ferroviária
abandonada vira criadouro da dengue em Itapetininga. G1-Itapetininga, 23
de mar. 2015.

Esses dois elementos são as únicas estruturas de todo o conjunto ferroviário instalado no município que estão sendo utilizadas pela concessionária.
Observa-se que os edifícios em uso apresentam um bom estado de conservação, sem desgaste na pintura ou problema estrutural ou de cobertura. Os
outros elementos do conjunto, embora cedidos à Prefeitura desde o “Termo
de cessão do direito de uso” de 2012, nunca foram utilizados, aparentando
abandono e, em algumas partes, até mesmo arruinamento.
Os elementos que se encontram mais distantes da estação são a antiga
serralheria e os edifícios administrativos (Imagem 48). Todos os elementos dessa parte são ocupados por moradores locais, como eles mesmos
dizem, “há décadas”. Mesmo sem possuir os direitos de uso pelos edifícios e áreas, a serralheria continua exercendo sua função original, dirigida
por um comerciante local, com o sugestivo nome de “Serralheria Estação”. O comerciante modificou os prédios administrativos, adaptando-os
para o uso residencial (Imagem 49). Dentro do complexo também há uma
caixa d’água da ferrovia, uma cobertura que provavelmente é usada para
a manutenção de trens, e uma estrutura em estado avançado de arruinamento. Foi possível constatar, portanto, a descaracterização dos elementos
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administrativos do conjunto, uma consequência da adaptação para fins de
moradia, como muros e cômodos anexos.

O conjunto do depósito de locomotivas e oficina
Para dar assistência à malha ferroviária e à logística das companhias numa
escala regional, diversos equipamentos eram instalados ao longo dos ramais.
No caso de Itapetininga, foi instalado em 1926 o Depósito de Locomotivas e
Oficina, umas das 5 inspetorias de tração edificadas no período, para diminuir
o fluxo nas 3 grandes oficinas de reparação da EFS (Imagem 50). A oficina
contava com estruturas para a manutenção de uma maior quantidade de trens
e vagões.44 Além de Itapetininga, Sorocaba, Itu, Assis e Botucatu também receberam esse tipo de conjunto no período, sendo nas últimas três cidades, o
mesmo projeto de oficina. Segundo o historiador Eduardo Romero Silveira e
a arquiteta Tainá Maria Silva (2020, p. 8), essas inspetorias de tração seguiam
um modelo de concreto armado e estrutura de telhado com lanternim.
Este complexo empregou centenas de trabalhadores, e foi um dos polos de
atração responsável pela ocupação do sentido oeste da cidade de Itapetininga.
A Imagem 51 mostra o projeto de 1925, encontrado no Museu Ferroviário
de Jundiaí (MFJ). Em seguida, o Mapa 8 nos revela a contradição atual do
conjunto, com poucos edifícios remanescentes e todo o entorno urbanizado.
O Mapa 9 representa a área ocupada da cidade em 1886 a partir da combinação de duas fontes: um levantamento do Instituto Histórico, Geográfico e
Genealógico de Itapetininga (IHGGI) para o ano de 1775 e um mapa elaborado pelo engenheiro Theodoro Sampaio, que estudou o rio Paranapanema.
Foi também demonstrado o Caminho Real para o Sul (caminho de Viamão),
que ligava a região de São Paulo com a cidade de Viamão-RS, passando por
lugares importantes para o comércio, como a cidade de Curitiba. É possível
notar algumas outras manchas além desse núcleo correspondentes a alguns
engenhos de açúcar, o matadouro e o antigo bairro do Porto (Registro Velho),
núcleo localizado às margens do rio Itapetininga.
Nas vésperas da proclamação da República, para o censo realizado no
ano de 1888, havia na cidade 409 prédios (5 assobradados e 6 sobrados),
13 lojas de fazendas, 15 armazéns, 1 farmácia, 2 padarias, 2 dentistas, 1
médico, 6 advogados, 2 jardins públicos, 1 teatro, 1 clube de campo, 1 igreja
e 5 capelas. Também se instalava nesse ano o sistema de abastecimento de
água, dirigido por Francisco Antonio Ayres, diz o historiador João Netto
Caldeira (1934, p. 84).
O conjunto foi ampliado ao longo dos anos com a adição de outras estruturas
como caixa d’água, administrativo, instalações sanitárias, casa de energia e
armazém de abastecimento, residências de pernoite e “grupo de casas para
tração” (EFS, 126, p. 168).45
O prédio da oficina era usado para reparo e manutenção de locomotivas e
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50. Desvios Particulares,
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Imagem 54 Conjunto do
Depósito de Locomotivas
e Oficina (2019). Fonte: Elaboração própria, 2019.
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vagões do traçado sul da EFS (Imagem 52), podendo absorver uma demanda
de até 24 locomotivas, pintura e descarregamento. Por isso foi necessária a
ocupação de uma grande área envoltória para a manobra dos vagões e locomotivas. Segundo a revista Nossa Estrada (1938), essa oficina era a segunda
maior edificação para manutenção da Sorocabana, perdendo apenas para o
conjunto instalado na cidade de Sorocaba.

51. Desvios Particulares,
U.R. 1. Divisão de Documentação Técnica. Doc.
117/91.

Por volta de 1970, foi instalado na parte posterior da oficina um oratório
para a celebração de atividades religiosas (Imagem 53). Foram encontradas, nos acervos da cidade, diversas imagens de celebrações nesse local com
registros de procissões entre as estações de Itapetininga e Peixoto Gomide.
Também no período, o complexo contribuiu com o escoamento da produção
da CEAGESP.
O levantamento realizado demonstra que pouco do que foi construído ainda
resiste, e o que não foi demolido ou removido se encontra em avançado estado
de arruinamento. Os trilhos dos ramais de serviço foram retirados ou escondidos, nas áreas internas por tapetes de concreto, e nas áreas externas com terra,
tornando-se quase imperceptíveis. Como consequência, os edifícios perderam
seu principal elemento de relação e identificação com o ciclo ferroviário, ocultando aos usuários do santuário o conhecimento sobre os usos passados das
edificações e suas conexões com a história da EFS.
Desde 2010 a oficina está cedida para a Prefeitura de Itapetininga que, no
entanto, só utilizou o entorno do edifício como área para descarte de resíduos,
sob o nome de “ecoponto/ponto de entrega voluntária de material reciclável”.
Parte do interior da oficina também foi utilizada em 2017 pela Cooperativa
de Reciclagem, mas logo o uso foi descontinuado por diversas reclamações.
Em 2020, embora com pouca participação pública, o prédio passou por pinturas e está sendo requalificado como um centro cultural e esportivo.
O Ecoponto, por sua vez, já foi objeto de diversas denúncias dos moradores
por irregularidades e falta de salubridade. A reportagem intitulada “Caminhão
da prefeitura é flagrado descartando lixo em ecoponto”46 reflete a situação
do remanescente. O vazio urbano, que antes era um pátio de manobras, e que
agora agrega diversos tipos de problemas, também já repercutiu em reportagens como estas: “Abandono de vagões e galpão incomoda moradores de
Itapetininga”47, “Antiga oficina de trens está abandonada em Itapetininga”48,
“Estação ferroviária abandonada vira criadouro da dengue em Itapetininga”49.
O conteúdo apresentado pela imprensa revela o desconforto dos habitantes
dos bairros do entorno e, principalmente, acentua a alienação desses moradores sobre a importância histórica desses conjuntos para a cidade. De mesmo
modo, denuncia a negligência do poder público para as questões do planejamento urbano, que deveriam considerar a memória local na formação de
políticas públicas locais.
Na Imagem 54, observamos alguns edifícios remanescentes ou parte de suas
estruturas. No caso, a caixa d’água, o conjunto da oficina, duas residências
e uma estrutura em ruínas. Os elementos que não aparecem no mapeamento haviam sido considerados desnecessários para o serviço operacional
pela FEPASA e, assim, demolidos.50 A estrutura em ruínas, segundo o documento encontrado, é parte da antiga casa de energia que servia de suporte
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Imagem 55 Vista de Residências Ferroviárias em
Itapetininga. Fonte: Elaboração própria, 2019.
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à oficina. A casa de pernoite, que também já serviu como presídio e como
Escola de Ferroviários, encontra-se ocupada como moradia.
Pouco do que foi construído para o funcionamento da ferrovia, portanto,
resiste nos tempos atuais, com exceção da própria oficina e de algumas
casas de pernoite, hoje transformadas em moradia de ex-trabalhadores da
ferrovia ou de seus descendentes. Embora esses trabalhadores ocupem os
imóveis há mais de 20 anos, nenhum deles possui documentação do imóvel
ou de garantia de direito sobre estes bens.

Residências ferroviárias
“As moradias para ferroviários surgem concomitantemente à implantação
da malha ferroviária com a finalidade de dar suporte ao funcionamento e à
manutenção das linhas. A quantidade de residências era definida em função
da complexidade dos serviços a serem realizados. Em locais mais simples,
eram construídas pelo menos três habitações, chamadas de casas de turma,
enquanto que nos entroncamentos e trechos mais movimentados, que exigiam a presença permanente de funcionários, eram implantados conjuntos
maiores.”, é o que diz o arquiteto Antonio Soukef Junior (2017).
Segundo a arquiteta e urbanista Silvia Helena Facciolla Passarelli (1994),
um exemplo muito marcante dessas vilas ferroviárias, implantadas para
abrigar os trabalhadores das companhias, é Paranapiacaba, em Santo
André (SP), construída como suporte à linha férrea que transpôs a Serra
do Mar, conectando o porto de Santos ao planalto paulista. A maioria
dessas residências seguiam modelos padronizados e ficavam próximas às
áreas operacionais, facilitando a logística de deslocamento dos funcionários para o trabalho. A arquiteta e urbanista Bárbara Gonçalves Guazzelli
(2014, p. 96) comenta que a eficiência da ferrovia está diretamente relacionada a essa característica, “já que as empresas tinham seus empregados
à disposição vinte e quatro horas por dia”. De acordo com a socióloga
Eva Alterman Blay (1985, p. 53), a residência edificada pela companhia
representava uma “forma de reduzir o preço da força de trabalho, ampliar
a capacidade de acumulação e induzir o trabalhador a permanecer no
emprego’’.
Havia diversos critérios de distribuição das habitações e tamanho das casas
em função da hierarquia do trabalhador dentro da empresa, e também em
virtude de algumas características pessoais, como situação conjugal, vícios,
cor, número de filhos e desempenho no trabalho. O número de habitações
construídas também tinha a ver com o tamanho do conjunto ferroviário a
ser atendido, segundo a historiadora Marisa Varanda Teixeira Carpintéro
(1990).
No caso de Itapetininga, há dois núcleos residenciais desse tipo (Imagem 55)
– um atrás do Conjunto da Estação Ferroviária com casas para engenheiros,
chefe de estação e operários; e outro perto do Conjunto do Depósito de
Locomotivas e Oficina –, nos quais estão evidentes os critérios mencionados
acima. Percebeu-se casas de operários e apenas um exemplar de moradia
para cargo mais elevado.
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53. Projeto de Transposição de Linha Férrea da
Área Urbana do Município
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Imagem 56 Vista de Residências Ferroviárias em
Itapetininga.Fonte: Elaboração própria, 2019.

Relatórios técnicos da FEPASA51 informam a construção, em Itapetininga,
de 64 residências ferroviárias, embora eu tenha constatado a existência de
apenas 36 casas na minha pesquisa. A diferença de dados relacionados ao
número de residências pode ter relação com as novas formas de apropriação dos antigos lotes residenciais e com a descaracterização das moradias,
o que pode dificultar o reconhecimento dos imóveis. De todo modo, esses
agrupamentos de imóveis residenciais podem ser objeto de pesquisas mais
aprofundadas sobre as características e especificidades das vilas ferroviárias
na cidade de Itapetininga.

Obras especiais
Obra-de-Arte Especial52 é uma estrutura que permite o estabelecimento de
uma via capaz de vencer alguma declividade ou distância. É o caso das pontes, viadutos, pontilhões e túneis. Essas obras facilitam o acesso a regiões
antes isoladas e a comunicação entre pessoas e culturas; fazem parte do
complexo sistema da tecnologia férrea, garantindo a identidade desse sistema. De acordo com a arquiteta e urbanista Beatriz Mugayar Kühl (2009,
p. 13), “[...] o estabelecimento das linhas, com suas obras-de-arte e o próprio leito ferroviário são fonte de dados de extrema importância; são dados
essenciais na estruturação e configuração do complexo de elementos que
constituem o transporte ferroviário [...] ou seja, é todo um complexo que
colabora na caracterização do patrimônio ferroviário. São esses elementos
que configuram linhas, redes, pátios ferroviários, repercutem nas cidades e
no próprio território, que têm de ser preservados de modo articulado, para
que sejam apreendidos em toda a sua riqueza e complexidade”.
O Mapa 10 representa a localização de seis obras-de-arte especiais (OEAs)
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Mapa 12: Mapa de lugares de memória e
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no leito ferroviário de Itapetininga, a maior parte delas com diversos tipos
de patologias que afetam diretamente o seu estado de conservação. Em
seguida serão apresentadas as passagens em nível (PENs), como alguns
pontos de travessias (formais e informais) e formas de ocupação irregulares por mim registradas ao longo do mapeamento.
São escassos os documentos e registros referentes às OAEs e demais estruturas relacionadas à infraestrutura viária. As poucas fontes que encontrei sobre
o assunto resumem-se ao livro de inauguração do Ramal Itararé (1909) e
alguns decretos federais posteriores, que indicam intervenções nas OAEs e
nas PENs durante a década de 1940. Enumero a seguir as suas características, localização, material utilizado e estado de conservação, de modo a
contribuir para a interpretação dos atuais usos desse patrimônio ferroviário,
que hoje permanecem imbricados no desenho da cidade.
OAE 001 – Viaduto situado entre as vilas Aurora e Prestes, sobrepondo a
Rua José Toledo de Lara. Possui vão de 30m e altura de 3,5m, com superestrutura e mesoestrutura de concreto armado protendido. Foi construído,
provavelmente, na década de 1970. Seu estado de conservação é regular, sem
pintura e com proteção para travessia.
OAE 002 – Viaduto situado próximo da Vila Olho d’água, sobrepondo a
Rua Fernando Costa. Possui vão de 10m e altura de 3m, com superestrutura
de alvenaria autoportante (tijolos). Está com um letreiro indicando sua inauguração em 1930 e a insígnia EFS. Seu estado de conservação é regular, com
pintura e proteção para travessia.
OAE 003 – Viaduto Durvalino Toledo, no Centro da cidade sentido Vila
Santana, sobrepondo a Rua Antenor de Oliveira Mello Junior. Possui vão
de 25m e altura de 3,5m, com superestrutura e mesoestrutura de concreto
armado protendido. Foi construído, provavelmente, na década de 1970.
Seu estado de conservação é regular, com pintura e proteção para travessia.
OAE 004 – Ponte situada nas proximidades da Vila Máximo, sobrepondo
o Ribeirão do Chá (afluente do Rio Itapetininga). Possui vão de 20m e
altura de 5m, com superestrutura de viga metálica revestida e mesoestrutura de alvenaria autoportante (tijolos). Segundo o Decreto nº 5.850 de 22
de Junho de 1940, essa ponte teve suas vigas de madeira substituídas por
vigas metálicas. Seu estado de conservação é regular, sem proteção para
travessia.
OAE 005 – Viaduto situado na saída de Itapetininga sentido Guareí, sobrepondo a Rodovia Aristides da Costa Barros. Possui vão de 12m e altura
de 3,5m, com superestrutura e mesoestrutura de alvenaria autoportante
(tijolos). Foi construído, provavelmente, na década de 1930. Seu estado de
conservação é regular, com pintura e sem proteção para travessia.
OAE 006 – Pontilhão situado no Jardim Leonel, sobrepondo uma galeria
de água. Possui vão inferior a 10m, com superestrutura de alvenaria autoportante e mesoestrutura de vigas metálicas. Seu estado de conservação é
regular, sem pintura ou proteção para travessia.
As OAEs 002 e 005 são vistas como obstáculos no funcionamento atual
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da cidade53, pois seus vãos pequenos possibilitam a travessia de apenas um
automóvel por vez, congestionando parte do tráfego nos horários de pico.
Essa dinâmica retrata a própria fase de construção dessas obras-de-arte
especiais, quando Itapetininga possuía ruas estreitas para carroças e um
fluxo de automóveis inferior ao atual. Isto implica em um desafio para a
atual expansão intraurbana da cidade. Outra problemática a destacar é
a falta de medidas de proteção e segurança, pois algumas OAEs já nem
apresentam mais guarda-corpo. A Imagem 56 compõe a iconografia dessas
estruturas como complemento e registro das análises.
No Mapa 11 são apresentadas – além de alguns pontos de travessia formais e informais (onde não há infraestrutura urbana oficial) e formas de
ocupação irregular (moradia) – as Passagens de Nível (PENs) que encontrei durante o levantamento. Percebe-se que existe uma pequena parcela
desses componentes para a travessia de pedestres e carros, ainda que a
cidade tenha se expandido ao longo de décadas no sentido norte e oeste.
Nesse sentido, as PENs e as OEAs estão concentradas em alguns pontos
(centro-leste), sendo hoje insuficientes para a densidade dos bairros. No
mapeamento, identifiquei 6 passagens de nível, como segue:

55. Lei nº 96 de 10 de setembro de 1915.
56. Lei nº 513 de 1959.
57. Lei nº 322 de 1955.

PEN 0011 – Passagem situada na Rua José Cardoso Daniel, conectando
a Av. Wenceslau Braz à Estrada Municipal Delfino Tavares Rosa, perto do
Hospital da Unimed. Interliga a cidade com a Vila Célia e estradas vicinais.
Possui algumas sinalizações viárias degradadas.
PEN 0013 – Passagem situada na Rua Alceu Corrêa de Moraes, perto do
Conjunto do Depósito de Locomotivas e Oficina. Interliga a cidade com a
Vila Prado. Possui algumas sinalizações viárias degradadas.
PEN 0020 – Passagem situada na Rua Major Antonio de Arruda Moraes,
perto do Shopping Itapê. Interliga a cidade com o bairro do Olho D’agua
e a antiga estrada para Guareí e o colégio agrícola. Não encontrei nenhum
tipo de sinalização viária.
PEN 0022 – Passagem situada na Rua Antônio de Almeida Leme, perto
do Supermercado Cofesa e do Conjunto da Estação Ferroviária. Interliga
a cidade com a Vila Santana. Não encontrei nenhum tipo de sinalização
viária.
PEN 0024 – Passagem situada na Rua Dr. Júlio Prestes, perto da loja Casa
Beleza. Interliga o centro da cidade com a Vila Piedade. Possui algumas
sinalizações viárias degradadas.
PEN 0028 – Passagem situada na Rua Benedito Nunes Vieira, conectando
a Rua Prudente de Moraes à Rua Salomão Abibe, perto do Corpo de Bombeiros. Interliga a cidade com a Vila Máximo. Possui algumas sinalizações
viárias degradadas.

Lugares de memória
Lugar de Memória é um termo recorrente no vocabulário dos pesquisadores e dos profissionais da área do patrimônio cultural. Seus usos remetem quase sempre à identificação e/ou valoração de bens considerados
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Imagem 57 Praça Gaspar
Ricardo (2020). Fonte: Elaboração própria, 2020.
Imagem 58 Objetos
ferroviários em exposição
no MFI (2019). Fonte: CASI,
2019.
Imagem 59 Locomotiva
a Vapor em exposição
no MFI (2019). Fonte: CASI,
2019.
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Imagem 59 Dona Wera utilizando antica
casa de energia da Estação do Morro do
Alto (2019). Fonte: CASI, 2019.
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fundamentais para a preservação da memória de grupos humanos e seus
territórios. Tal termo se origina do conceito do Lieux de Mémoire do historiador francês Pierre Nora (1993, p. 12), que escreve: “Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais,
monumentos, santuários, associações de ex-combatentes, são os marcos
testemunhais de uma outra era, das ilusões de eternidade.”
Em linhas gerais, o conceito traduz um sintoma da sociedade contemporânea em relação ao modo como os sujeitos se portam perante os remanescentes de um passado já não mais presente em suas vidas e em seu cotidiano,
motivo pelo qual necessitam eleger lugares dedicados à rememoração. “Os
lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há memória
espontânea, de que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações”, (Nora, 1993, p. 12).
Nessa etapa do levantamento, procuro mapear os elementos institucionais itapetininganos que fazem referência à memória ferroviária, como os
acervos públicos e os museus que preservam objetos de referência para a
história da ferrovia na cidade. Também busquei identificar logradouros
com nomes de alguma forma relacionados com a trajetória da ferrovia,
que assim contribuíram para explicitar ou construir conexões da cidade
com o trem.
Para essa etapa, usei o método do cruzamento de informações. De um
lado, os nomes de atores encontrados na bibliografia consultada e, de
outro lado, a tabela com o registro do nome dos logradouros cedida pela
Secretaria Municipal de Planejamento de Itapetininga.54 O resultado pode
ser visto no Mapa 12, que apresenta algumas ruas e uma praça com nome
de dirigentes ou atores relacionados com a ferrovia que perpetuaram seu
nome na cidade. Neste mesmo mapa também estão indicados os acervos e
museus existentes na cidade. Não estão apontados os acervos de ex-trabalhadores da ferrovia para resguardo dos mesmos.
Há de se ressaltar que a maioria dos museus e organizações mapeados na
cidade que estudam ou contribuem para a preservação da memória ferroviária não possuem reconhecimento das instituições municipais, sendo administrados de forma independente e de forma voluntária, com ínfima parceria
privada e sem apoio institucional.
Por outro lado, os representantes das referidas organizações não se constituem como vítimas passivas, e vêm se mobilizando em diversas associações
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e redes insurgentes contra esse verdadeiro esforço deliberado de esquecimento.
Desde 1º de fevereiro de 2006 existe, por exemplo, o Museu Ferroviário
de Itapetininga (MFI), localizado na Rua Padre Albuquerque, 1.150, nas
instalações do Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga (CASI), no centro da cidade. Desativado por certo tempo, o MFI foi reaberto em 2019,
colocando novamente à disposição de qualquer pessoa interessada diversos tipos de objetos pertencentes a EFS, como vestuários, equipamentos,
peças mecânicas e fotografias (Imagem 58). Também está em exposição
uma antiga locomotiva a vapor (Imagem 59) e um bonde elétrico da EFS.
O próprio CASI é um lugar de memória, na medida em que foi construído
em 1945 para abrigar o Estádio José Santana de Oliveira, campo oficial do
time de futebol dos ferroviários da EFS em Itapetininga. Foi o terceiro clube
da Sorocabana a ser fundado no Estado de São Paulo, depois do Estrada de
Ferro Sorocabana Futebol Clube, criado em 1930, em Sorocaba, e do Clube
Atlético Sorocabana Mairinque, de 1940, de acordo com o arquiteto e urbanista João Márcio Dias de Souza (2015, p. 69).
Outro lugar de memória ferroviária presente em Itapetininga é o Sindicato
dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana (STEFZS), localizado na Rua Pedro Cardoso, 81, Jardim Mesquita. Fundado
na década de 1930, o sindicato teve grande parte do seu acervo destruído
por um incêndio ocorrido em meados de 2000. Também no saguão de
entrada da Estação Ferroviária de Itapetininga, podem ser apreciados imagens e objetos expostos numa vitrine. Por fim, há o acervo documental e
fotográfico do Centro Cultural Brasilio Ayres de Aguirre, sediado na Praça
Marechal Deodoro, s/n, na antiga sede da prefeitura e atual endereço da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Quanto aos logradouros, todos eles se encontram na área central da cidade
ou perto de alguma infraestrutura ferroviária, nomeados na década de
1940, período em que a ferrovia era fator determinante do seu crescimento.
A Praça Gaspar Ricardo, por exemplo, conhecida como Praça da Estação
Ferroviária (Imagem 57), situada no final da Av. Peixoto Gomide, recebeu
esse nome em 1044 (Lei nº 32), em homenagem a um dirigente da companhia na década de 1930. Nela, há décadas ocorre o “Mercado de pulgas”,
apropriação dos itapetininganos para a atividade de compra e venda de
objetos usados. Há também a praça da Vila Rocha, antiga área da Prefeitura, em situação de permissão de uso para manobra de trens desde a
década de 1990.
No caso das ruas, o método do cruzamento de informações me possibilitou encontrar os seguintes logradouros: 1) Rua Alfredo Maia (antiga rua
Capão Alto)55, em homenagem a um dos engenheiros responsáveis pela
ferrovia na cidade. 2) Rua Cesário Leonel Ferreira56, nome de um dos
investidores da ferrovia em Itapetininga. 3) Rua Antonio Avelino da Costa
(antiga Rua 8)57, em homenagem ao ferroviário responsável pela arrecadação de fundos para a edificação da Igreja de São João Batista.
Essas informações fornecem pistas sobre os prováveis critérios de escolha
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58. Lei Estadual nº 17, de 13
de março de 1882: AUTORIZA O GOBERNO DA PROVÍNCIA A CONTRATAR COM
QUEM MAIS VANTAGENS
OFERECER A CONSTRUÇÃO, USO E CUSTEIO, COM
PRIVILÉGIO DE 90 ANOS, O
PROLONGAMENTO DA VIA
FÉRREA SOROCABANA ATÉ
ITAPETININGA, PASSANDO
PELA CIDADE DE TATUÍ.
59. Lei Estadual nº 1.384, de
11 de outubro de 1913.
60. Projeto de Lei Estadual
nº 07 de 1912: Cria o distrito
de paz de “Morro Alto” no
município e comarca de
Itapetininga.

61. Lei Estadual nº 1.384 de
11 de out. 1913: Cria o distrito
de paz de “Morro Alto” no
município e comarca de
Itapetininga.

Imagem 60 Croqui escalado do Distrito de Paz de
Morro-Alto, 1939. Fonte:
Acervo APESP - Memória
Pública, 2021.
Imagem 61 Croqui escalado do Distrito de Paz de
Morro-Alto, 1939. Fonte:
Acervo APESP - Memória
Pública, 2021.
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de quem deveria ter a sua imagem perpetuada na história – às vezes pela
posição de poder que ocupava, como é o caso dos dirigentes e do investidor da ferrovia, outras vezes por gratidão de um determinado grupo, caso
da comunidade de São João Batista.
Como se pode notar, há na cidade um acervo bastante diverso, constituído
de elementos que vão desde documentos e objetos até edifícios e demais
estruturas férreas. Entretanto, a integridade desses lugares de memória
representativos da relação da ferrovia com a cidade, encontra-se mergulhada num território de incertezas. São ruínas anunciadas.
INTRODUZIR O CAP.
Quando estudamos os patrimônios culturais, sejam eles de qualquer natureza, tendemos a olhar para os grandes centros urbanos, para os locais
tidos como mais importantes para a formação de um determinado território. Os centros, porém, grandes ou pequenos, são excludentes por natureza. Esta pesquisa, assim, não se limitou a analisar a malha ferroviária dos
distritos urbanos de Itapetininga, mas abarcou Morro do Alto e Rechan,
distritos da área rural itapetiningana também atravessados e impactados
pela EFS.
Não por acaso, o estudo da memória ferroviária em áreas rurais ainda
é escasso. Há certa dificuldade de encontrar documentos e fontes, entre
outros obstáculos que desestimulam a reconstrução desse passado. Contudo, “as relações de identidade e pertencimento de pessoas e grupos locais
não são necessariamente referentes aos centros principais, onde se localizam as estações ferroviárias, mas sim a bairros rurais e urbanos que ainda
conservam práticas culturais locais”, é o que diz artigo presente no livro
organizado por Eduardo Romero de Oliveira (2020, p. 296).
Os distritos Morro do Alto e Rechan são classificados como periurbanos,
pois, apesar de possuírem vasta área rural, são locais com traços urbanos
marcantes. O Rechan, em particular, tem uma área urbana bem formada e
uma certa representatividade no PIB municipal. Por isso tentou, em 1994
- mas sem sucesso - emancipar-se de Itapetininga. O Morro do Alto, por
sua vez, é mais próximo do centro de Itapetininga, mas tem uma área

Tabela 04 Movimento de
passageiros no Trecho
Morro do Alto.
Fonte: Relatórios da Sorocabana Railway Company
(1900 - 1993)
Tabela 05 Café despachado pela Sorocabana
em Morro do Alto. Fonte:
Relatórios da Sorocabana
Railway Company (1900
- 1993)
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rural mais predominante que a urbana. Ambos os distritos se formaram
em torno das estações ferroviárias desativadas. A do Rechan apresenta
o mesmo aspecto de 70 anos atrás, sendo ainda um local de encontro e
interação entre os moradores. A do Morro do Alto se tornou uma residência familiar, assim como muitos outros imóveis ligados à estrada de ferro,
conforme já registramos em outra passagem deste livro. Vamos a esses
distritos.
Nesse sentido, essa pesquisa se pautou na coleta de dados referentes à história
dos distritos, o que inclui sua formação, características locais, história e seus
dias atuais. O foco da pesquisa é a malha ferroviária da cidade de Itapetininga,
buscando a compreensão de como ela impactou diretamente no passado desses locais, e se pauta na busca pelas perspectivas de futuro dos remanescentes
ferroviários, sendo que eles representam, nos distritos, lugares de memória
(Nora, 1993). Portanto, a pesquisa buscou a historicização da ferrovia nestes
distritos, de forma que a compreensão da importância delas nos dias de hoje
se tornasse facilitada, abrindo espaço para discussões de preservação e possíveis usos desses locais de cultura, e ainda possibilitando trazer para o debate
a negligência por parte do poder público com relação a estes espaços, que
mesmo estando localizados nos centros dos distritos e trazendo consigo uma
carga histórica de grande importância, hoje se encontram em esquecimento.

A Estação Ferroviária do Morro do Alto
A história do distrito Morro do Alto está diretamente ligada ao processo de
implantação do ramal de Itararé. Já vimos que, em 1882, foi celebrado um
contrato com a Província de São Paulo para a construção do ramal de São
Sebastião do Tijuco Preto, passando por Tatuí e Itapetininga.58 Em 1895, a
ferrovia da Cia. União Sorocabana e Ytuana chega a Itapetininga, quando
também é construída a Estação Ferroviária do Morro Alto. No entanto, só
18 anos depois, no dia 11 de outubro de 1913, são estabelecidos os limites
do Distrito de Paz de Morro do Alto (Imagem 60), criando-o oficialmente,
com os seus então 500 habitantes do perímetro urbano e 1.500 da zona
rural.59

62. Museu da Pessoa, 2000.

Em 1903, antes, portanto, da criação do distrito, passa a funcionar dentro
da Estação Ferroviária, uma escola primária para o sexo feminino,60 uma
evidência de que a estação foi mais que um local de embarque e desembarque ou de carga e descarga. Foi um espaço que trouxe movimentação
humana e mudanças para o cotidiano dos moradores. Note-se, além disso,
o significado de ter uma escola destinada a mulheres nessa época e nesse
lugar.
A existência da Estação Ferroviária determinou também o nome da localidade, antes conhecida como Monte Alto, Monte Mor ou Morro do Alto,
provocando equívocos na destinação da correspondência. Um requerimento municipal de 1913 optou pelo último nome, que já identificava a
estação: no “caso do projecto, o factor da denominação é a estrada de
férrea de “Morro do Alto”, da estrada Sorocabana, sita no território do
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districto a crear-se, não havendo, pois, outro nome que mais se justifique
do que dado ao objecto da proposição referida”.61

A Ferrovia
Entre os poucos documentos disponíveis, alguns mapas, assim como relatos
de moradores e ex-funcionários da ferrovia, permitem recuperar acontecimentos importantes para a história dessa região. Em sua autobiografia, por
exemplo, o ferroviário aposentado, Benedicto Peixoto Filho (2001, p. 69),
menciona uma estação não oficial chamada Parada Rocha, nome de uma
família proprietária de terras no local. “Tinha uma fazenda perto de Morro
do Alto, perto da parada Rocha, cada vez que o P. S.1 passava, lá estava um
cachorro. Ferrielo jogava o jornal, o cachorro pegava na boca e levava ao
seu dono. Tornou-se turístico”. Outros relatos confirmam a função dessa
parada não só como ponto de circulação de mercadorias e passageiros, mas
também como lugar de memória para os moradores da região, tal como
aparece no livro de Peixoto. É mais uma evidência de que a ferrovia não
apenas trouxe modernidade, desenvolvimento e trabalho, mas criou identidade e pertencimento. No mapa a seguir, destaca-se o percurso que o trem
fazia neste distrito.
Contudo, a chegada da ferrovia não é a única explicação para o fato de
esse distrito ter sido um dos primeiros a ser ocupado em Itapetininga. Há
também a localização próxima à cidade de Tatuí, que atraiu o traçado
da linha férrea. Outra razão é a maior fertilidade do solo em relação às
demais regiões do município, o que levou, de acordo com o sociólogo
Oracy Nogueira, a uma concentração de habitantes com “um padrão de
vida mais elevado”, a maioria vivendo do plantio e da pecuária leiteira.
A localidade, portanto, já tinha uma economia viva quando o distrito foi
criado. Em 1962, Nogueira assim descrevia Morro do Alto: “Existem na
Vila, a estação e um armazém da Estrada de Ferro Sorocabana, este último
edificado há uns 40 anos atrás, a igreja, o posto policial, construído em
1904, uma escola estadual, duas casas comerciais, a agência postal, o cartório de paz, e uma agência telefônica”.
Ao final da primeira década do século XX, além de uma expressiva quantidade de passageiros, as principais mercadorias transportadas pelos trens
que passavam pela Estação Ferroviária Morro do Alto eram açúcar, algodão, sal, toucinho e, principalmente, café. De 1919 até 1934, o café ainda
era o principal produto transportado na Sorocabana, mas sofreria o seu
declínio a partir desse momento. Segue abaixo a relação entre o transporte
de passageiros e de café na Estação Morro do Alto.

Relatórios da Sorocabana Railway Company (1900
- 1933)
A partir da década de 1940, as ferrovias iniciam seu processo de declínio
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Imagem 62 A estação em
1990. Fonte: Hugo Caramuru.
Imagem 63 A estação
em 1998. Fonte: Ralph M.
Giesbrecht.
Imagem 64 A estação
em 2015. Fonte: Ralph M.
Giesbrecht
Imagem 65 Trilhos próximos em frente à estação,
2021. Fonte: Luna Formaggi
Imagem 66 Casa de
energia, 2021. Fonte: Luna
Formaggi.
Imagem 67 Guarita no
final do perímetro urbano
do distrito, 2021. Fonte:
Luna Formaggi.

frente à crise que a Segunda Guerra Mundial gerou ao redor do mundo,
mas também como consequência das mudanças no transporte de carga e de
passageiros. Dirceu Campos (2017, p. 146), ex-ferroviário que trabalhou
na região, comenta: “o Morro do Alto apresentou declínio a partir de 1964
com a abertura da Rodovia 127, hoje Rodovia Romano Schincariol, que
repercutiu negativamente; a partir daí a predominante velocidade da rodovia venceu a morosidade dos trens”.
Em 1971, o ramal de Itararé passa a ser comandado pela FEPASA e o transporte de passageiros é encerrado. Nos anos 1990, o comando é novamente
transferido, agora para a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). Em 2001,
por conta das dificuldades financeiras e logísticas do setor, a Estação Ferroviária Morro do Alto, assim como outras estações desse período, encerram
as suas atividades.

Memória e Pertencimento
Mesmo inativa há duas décadas, e ainda que a população itapetiningana
de Morro do Alto utilize o transporte rodoviário – sobretudo carro e ônibus – para se locomover, a linha férrea permanece atravessando o distrito
e as vidas desses moradores. Ao lado da antiga Estação Ferroviária há uma
quadra de esportes; as residências, inclusive a estação-moradia, se mantêm
posicionadas de frente para os trilhos.

63. Diário Oficial do Estado
de São Paulo, 17 de jan.
1930, p. 767.

A estação Morro do Alto representa um laço de pertencimento entre os remanescentes da ferrovia e os moradores dessa área rural. Reconstruir essa história
é buscar a memória e a cultura do local, é estimular pesquisas futuras sobre as
áreas rurais que a ferrovia marcou para sempre. Afinal, a “memoração realiza
só um dos lados da consciência humana do tempo, a da retenção, do voltar-se
para as coisas passadas como condição para manter os pés sobre o chão do
presente. Mas, ao fazer isso, ela sempre se refere também indireta ou diretamente ao futuro, pois é só por causa do futuro que o passado está presente ou
é mantido mentalmente presente”, como diz Jörn Rüsen (2006, p. 99).

64. Caminhos de Concreto
(1940 – 1990), p. 37.

A Estação Ferroviária do Rechan, antiga estação
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Herval
Incrustado entre os municípios de Itapetininga e Angatuba, a 40 km do
perímetro urbano do primeiro, fica o povoado antes denominado Pouso
III, por onde passaria, a partir de outubro de 1907, o prolongamento de
54 km do Ramal de Itararé da estrada de ferro. No mesmo ano, a construção da Estação Ferroviária Herval acabou por suplantar o antigo nome
da localidade, que apenas três anos depois já trocaria outra vez de nome,
ganhando este que permanece até hoje: Rechan. Seus moradores, porém,
tiveram de esperar mais sete décadas até que o distrito fosse oficialmente
instituído pela Lei 2.343 de 14 de maio de 1980.
No mapa (Imagem 68), podemos observar na parte inferior um ponto
nomeado de “POUSO III”, onde seria instalada a Estação Herval em 1907.

A produção local e a Ferrovia
Do mesmo modo que nas demais localidades por onde passou, a ferrovia
dinamizou a economia local, onde já era presente a produção de algodão,
café e pecuária. Tanto que em 1909 a Estação já recebia obras para a instalação de um embarcadouro de porcos. Ex-morador do distrito, membro
de uma das famílias produtoras locais, o libanês Radi Macruz conta que na
fazenda “tinha as casas dos colonos e tinha uma estação ferroviária com
uma usina de algodão [...]. Nós plantávamos algodão também e tínhamos ainda criação de gado.”62 Em 1923, o prolongamento dos trilhos da
EFS em 40 km ligando Itapetininga a Itararé refletiu no leve aumento no
número de passageiros transportados, conforme os Relatórios da Sorocabana Railway Company entre 1922 e 1923, expostos em tabela mais
adiante.

65. Site da Câmara Municipal de Itapetininga:
http://siave.camaraitapetininga.sp. gov.br/Documentos/Documento/19220.
66. Câmara Municipal de
Itapetininga, 1998.

Ao consultar esses relatórios, notamos, portanto, que em duas décadas
(1910 a 1930) a estação movimentou mais de 50 mil passageiros. E entre
as demandas geradas pelo aumento da movimentação de pessoas, está a
comunicação, que naquela época se consumava pelo telégrafo, propiciado
pela ferrovia a partir de 1926. As experiências relatadas pelo nosso já
conhecido informante, Dirceu Campos (2017, p. 143), são reflexo disso:
a “plataforma no passado era destinada para embarque e desembarque
de passageiros, aos domingos e feriados reunia muitas pessoas, era centro
atrativo de crianças que corriam de lado a outro e jovens que iniciavam
romances. [...] Como havia poucas pessoas na vila e não existia energia
elétrica, a comunicação só era feita através de telégrafo.”
Nos primeiros dez anos da estação, foram transportados mais de 200 mil
kg de café por ano, volume que despencou a zero a partir de 1930, ao
ritmo da crise mundial provocada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque
em 1929. Radi Macruz comenta: “Em Rechan, eu me lembro da Revolução
Constitucionalista. Eu me lembro porque ia da fazenda para vender aos
soldados as coisas que mamãe fazia. Nós passamos uma época econômica
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Imagem 68 Imagem 70
Perímetro urbano de Rechan. Estação Ferroviária
à esquerda, armazém à
direita, 1998. Fonte: Carlos
R. Almeida.
Imagem 71 Estação do
Rechan, 1998. Fonte: Ralph
M. Giesbrecht.
Imagem 72 Estação Rechan - Itapetininga (SP),
2002. Fonte: Acervo Becam
Produções.
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Tabela 6 Movimento de
passageiros na Estação
Rechan. Fonte: Relatórios da Sorocaba Railway
Company (1900 - 1933)
Tabela 7 Café despachado pela Sorocabana na
Estação Rechan
Fonte: Relatórios da Sorocabana Railway Company
(1900 a 1933)
Tabela 8 Crescimento
Populacional em Rechan.
Fonte: IBGE.

Imagem 73 Estação em
2013. Fonte: Ralph M. Giesbrecht.
Imagem 75 Estação em
2021.
Fonte: Luna Formaggi.
Imagem 78 Armazém, 2021.
Fonte: Luna Formaggi.
Imagem 80 Imóvel localizado próximo à estação,
2021. Fonte: Luna Formaggi.
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muito ruim. Papai, embora tivesse grandes coisas... veio a queda de 1929,
quando arrebentou a bolsa de Nova York; papai perdeu tudo, só ficou com
a fazenda de 200 alqueires, mas a fazenda era de 7000 alqueires.”
A iniciativa de vender produtos aos combatentes de 1932, como nos conta
Radi, é mais uma evidência do papel central da ferrovia na vida das pessoas, uma vez que esses soldados provavelmente se concentravam na estação ferroviária, presente na lembrança de um momento traumático da história dos moradores, a exemplo da crise financeira da família Macruz. Vale
notar que dois anos antes da “revolução”, uma edição de janeiro de 1930
do Diário Oficial do Estado de São Paulo já havia publicado a falência da
Macruz & Companhia.63
Outra cultura que merece destaque é a de algodão, que apenas nos primeiros
cinco anos da estação já havia transportado mais de 500 mil kg produzidos
na região. Em paralelo, houve no período o constante transporte de pequenas quantidades de animais, toucinho e alimentícios, onde as porções de alimentos produzidos chegavam facilmente aos 40 mil kg por ano embarcados
naquela estação.

Entre a desativação e o abandono
Como já tive oportunidade de escrever em outro momento deste relato,
o período pós-Segunda Guerra Mundial (1945), “é também a fase derradeira da Estrada de Ferro Sorocabana. [...] houve atitudes de contenção
de despesas, entre as quais destaca-se o cancelamento do plano de eletrificação dos ramais iniciado na década de 1940, de modo que o ramal
de Itararé teve seu prolongamento eletrificado somente até a cidade de
Itapetininga na década de 1960.”64
O procedimento chegou à Estação Ferroviária Morro do Alto em 1951, com
a Estação de Itapetininga marcando, portanto, o ponto final da eletrificação
da linha do ramal de Itararé. Passados os anos 1960, as rodovias em desenvolvimento no município, assim como no Brasil, deixavam em desvantagem
a estrada de ferro. Neste mesmo período, já estavam presentes no distrito
de Rechan indústrias e produtores de porte considerável que, impulsionados
pela chegada da eletricidade (1971), passaram a empregar grande parte da
mão de obra local, já não dependendo da estrada de ferro como no passado.
Em 1978, o transporte de passageiros foi desativado neste trecho da ferrovia. A estação seguiu em funcionamento para cargas por mais 13 anos,
até que em 1991, quando o distrito contava com aproximadamente dois
mil habitantes, foi transformada terminal rodoviário, sendo utilizada pelo
comércio local como espaço de bar e lazer. O já mencionado Trem Bandeirantes Apiaí, que funcionou entre 1997 e 2001, representou o último
suspiro da estrada de ferro na região, que, afinal, está condenada ao abandono, mas não ao esquecimento, como veremos mais adiante.
Em 1996, a Câmara Municipal de Itapetininga fez um apelo ao presidente
da República, ao governador do Estado de São Paulo, à Assembleia Legislativa paulista e ao Congresso Nacional para que dessem mais atenção
à cidade de Itapetininga, antigamente conhecida como a Athenas do Sul,
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por conta do seu grande número de escolas. Entre os pedidos de melhoria
na infraestrutura da cidade, que cada vez mais, sentem abandonada, o
primeiro trata da ampliação e remodelação das ferrovias da cidade.65 Dois
anos mais tarde o Ministérios dos Transportes enviou à Câmara uma resposta: o transporte ferroviário está em crise e quando a RFFSA for desestatizada haverá possibilidade para melhoramentos.66 A desestatização foi
concluída no mesmo ano da resposta (1998), sem que tenha havido qualquer outro investimento além do Trem Bandeirantes Apiaí.

Atualidade
Em minha recente visita à Estação Ferroviária de Rechan, pude constatar uma situação de certo abandono, com exceção de um pequeno espaço
atualmente utilizado pela Associação de Moradores do Distrito do Rechan.
Há do outro lado da estação uma plataforma com um galpão fechado.
As fachadas aparentam ter pintura renovada periodicamente. Em volta da
estação foram construídas três praças, duas que ficam uma de cada lado
da estação e outra em frente. No momento da minha visita, havia idosos,
crianças e adultos realizando atividades cotidianas.
Os trilhos que atravessam Rechan – em volta dos quais existe uma vegetação cuidada, provavelmente cultivada e preservada pelos moradores próximos – beiram as residências. Logo na entrada de carros do distrito, há um
antigo galpão ferroviário hoje ocupado por um estacionamento de ônibus.
No mais, é notável como a Estação, mesmo desativada, ainda representa
um ambiente de socialização cotidiana. Os usos de um espaço podem transmitir identidade e pertencimento, ainda que esse espaço seja utilizado para
diferentes propósitos muito distintos do original. Como consta no livro
organizado por Eduardo Romero Oliveira (2020, p. 287-334), a permanência da ferrovia na memória coletiva desses distritos representa a oportunidade de abrir “espaço para que localidades e grupos sociais pouco contemplados pelas práticas tradicionais de preservação ganhem visibilidade
e voz, como é o caso das pequenas e médias cidades que não possuem
um patrimônio cultural monumental ou representativo das memórias hegemônicas, incentivando a preservação da diversidade cultural, assim como o
equilíbrio ambiental.”
Ao longo da pesquisa, pude observar que as ferrovias tiveram papel
importante no processo de transformação da economia paulista, contribuindo com o desenvolvimento econômico e no crescimento territorial
das cidades, principalmente a partir das primeiras décadas do século XX,
período de maior expansão do modal no país. Nesse processo de constituição da cidade e região, a percepção dos caminhos e das fronteiras
paulistas foi sensivelmente ressignificada; das antigas “veredas de pé posto”67 - como diria Sergio Buarque de Holanda em 1957 - para caracterizar o lento processo de formação do território paulista desde o século
XVI, assiste-se à estruturação de uma rede de caminhos férreos, por vezes
alheia às dinâmicas sociais de pequenos e médios municípios como Itapetininga, mas que impactou profundamente o cotidiano dos cidadãos.
Dessa forma, as ferrovias marcaram o início de uma nova era e uma nova
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Imagem 3 Locomotiva
Baldwin 2-8-2 – o Trem
Internacional – na estação
de Itapetininga, 194?.
Fonte: HAHMANN, Carlheinz,
194?. Disponibilizado por
Eric Mantuan, 2018.
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possíveis

124

maneira de compreender o tempo e o espaço. À sua força e velocidade, se
contrapuseram a estagnação de costumes dos séculos anteriores, e os caminhos de ferro foram se multiplicando em linhas e ramais, a fim de atender
a demanda cada vez maior de transporte de passageiros e mercadorias.

67. Expressão utilizada
pelo autor para caracterizar a prática da expansão
territorial empreendida
em São Paulo, sobretudo
no período colonial, que
consistiu, em linhas gerais,
na abertura de caminhos terrestres a pé pelos
chamados bandeirantes
apropriando-se das técnicas e dos conhecimentos
indígenas de apropriação
do território (Caminhos e
Fronteiras, de Sergio Buarque de Holanda, 1994).

Os diversos momentos e movimentos do diálogo do trem com a cidade confirmaram a minha a hipótese sobre a existência de um legado da ferrovia
em território itapetiningano, que se manifesta para além da história e edifícios – está na memória, nas persistências, nas resistências. Na cidade de
Itapetininga e região, até meados do século XX, a presença do trem era uma
importante referência para a cidade: a estação, local de chegadas e partidas,
se tornou polo centralizador de comércio, articulando Itapetininga com as
cidades da região e do Sul do país. A Sorocabana fortaleceu o papel de entreposto comercial que a cidade do século XIX apresentava e potencializou seu
sistema comercial a partir da facilidade de acesso a outras partes do Estado
e, portanto, a outros mercados consumidores.
Com os trilhos de ferro fazendo parte do cotidiano do município, pode-se creditar à estrada de ferro a responsabilidade pelo seu crescimento
urbano, por sua influência como principal meio de comunicação, principalmente de 1895 até meados de 1930. Além disso, a ferrovia não só
alterou os vetores de desenvolvimento econômico de Itapetininga, como
exigiu a melhoria de sua infraestrutura interna, e introduziu novos equipamentos por onde seus trilhos se estabeleceram, atribuindo uma nova
fisionomia à paisagem urbana local.
Para além de mudanças materiais, a Estrada de Ferro Sorocabana trouxe
para Itapetininga uma nova dimensão do tempo, uma nova organização
urbana e mudanças culturais advindas da diminuição das distâncias e dos
intercâmbios entre as sociedades. Pode se confirmar, assim, que o legado da
ferrovia atinge um vasto caminho entre a materialidade e imaterialidade.
Estes valores imateriais estão hoje imbricados no cotidiano e merecem
uma futura pesquisa mais aprofundada sobre o tema. São, pois, de forte
influência nos costumes e crenças. São questões simbólicas, ideológicas e
identitárias na diversidade da memória urbana local.
Por outro lado, como eu já disse anteriormente, no contexto geral das ferrovias do país, os mesmos ideais que contribuíram para a criação de uma
nova realidade econômica e urbana para Itapetininga – a partir do investimento nos trens – foi aos poucos sucumbindo diante das forças mobilizadas
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em função do automóvel. Assim, no cenário atual de Itapetininga, convive-se com o distanciamento do transporte ferroviário do cotidiano da cidade
diante da ausência de políticas efetivas sobre a ferrovia.
Vimos que grande parte das estruturas implantadas com a chegada dos
trilhos permanece na paisagem urbana de Itapetininga. Constatamos que
elas são parte integrante da memória urbana do município. Entretanto, são
evidentes as tensões entre a sua lembrança e o seu esquecimento. O estudo
para a transposição da ferrovia apresentado pela empresa Linear em 2007
a pedido da Prefeitura é emblemático ao indicar que a retirada dos trilhos
promoveria uma melhoria do entorno da área ferroviária, além da elevação do valor dos imóveis.
Os usos aplicados aos elementos ferroviários ao longo do tempo também
explicitam essas tensões. Como observado na Imagem 82, a estação de trens
apresenta boas condições estruturais e o edifício um bom aspecto de permanência e de relação com a cidade, porém as grades introduzidas na plataforma da estação para sua nova condição de Secretaria de Trânsito e Cidadania dificultam a ligação do edifício com a Estrada de Ferro e, com isso, o
entendimento da relação desse elemento com a cidade.
Observando os demais remanescentes ferroviários na parte urbana, isso
também se confirmou. O caso das residências revela que grande parte deste
remanescente ainda está preservado na cidade, mesmo que, por diversas
vezes, com novas características e ambientes. O caso dos armazéns também explicita essa questão. No conjunto de quatro armazéns, o que está
em uso pela Rumo-Logística apresenta boas condições e estado de conservação; os outros três, cedidos à prefeitura desde 2012, nunca foram
utilizados e revelam o estado de arruinamento e abandono.
Nesse sentido, cabe lembrar a retirada dos trilhos do Conjunto do Depósito de Locomotivas e Oficina, assim como a conversão do seu entorno em
área para descarte de resíduos (Imagens 83 e 84). Esses processos atingem
diretamente a rede de sociabilidade e as suas relações de memória e representatividade. Ao se adicionar nesta equação as propostas de transposição
da linha férrea, entende-se que, para o poder público municipal, a ferrovia
estagna e atrapalha o desenvolvimento da cidade, tornando-se símbolo de
um sistema de transporte deficitário e antieconômico.
Essa situação coloca à mostra, também, a falta de interesse na salvaguarda
da memória e do patrimônio ferroviário frente às expectativas de planejamento da cidade por parte do poder público. O caso da estação é uma
pequena exceção ao se observar os benefícios sociais que o uso do imóvel
traz, bem como a manutenção de uma pequena vitrine expondo a história
do lugar.
O legado da ferrovia em Itapetininga, em suas imbricadas relações com
o cotidiano dos cidadãos, só poderá ser preservado efetivamente quando
o poder público e a sociedade civil assumirem como diretriz a premissa
de que a cultura é uma dimensão do social e não o inverso, orientando
as políticas de planejamento territorial no sentido de fazer da cidade um
bem cultural de todos, como diz o historiador Ulpiano Bezerra de Mene126

ses (2006, p. 41). No entanto, as ações do poder local demonstraram por
diversas vezes falhas e descontinuidades, como visto nos usos dos edifícios
cedidos pelos termos de concessão da estação, oficina de locomotivas e dos
armazéns.
Essa situação está presente também no planejamento urbano, que ao longo
de sua história na cidade até considerou alguns elementos da ferrovia, mas
até o momento não regulamentou nenhuma medida específica nem consultou a população sobre o destino desse legado. Isso fica nítido ao se olhar,
novamente, o estudo da Linear (2007), no qual nenhum usuário/morador/
ferroviário de qualquer elemento da ferrovia foi consultado. Aliás, a partir
desse estudo e das políticas públicas locais, percebe-se que o lugar da ferrovia
na cidade agora é outro, é como um corpo estranho da cidade que precisa
ser retirado.

68. Órgão criado originalmente como Conselho
Comunitário de Preservação do Patrimônio Histórico e Público Municipal por
meio da Lei n° 2.933, de
1° de novembro de 1989,
revogado pelo decreto Lei
nº 5.602, de 8 de agosto
de 2012, que cria o atual
conselho.
69. Plano Municipal de
Cultura - Revisão das
conferências e diagnóstico
cultural, 2016.
70. Resolução de Tombamento: 33 de 10/05/1982
e Resolução 19 de
15/03/2016; Livro do Tombo
Histórico:  inscrição nº 267,
p. 70, 25/03/1987; Número
do Processo:  21115/79. Obs.:
Mesmo tombada, a sede
da fazenda desapareceu
da paisagem da cidade.
71. Resolução de Tombamento: Secretaria da
Cultura 188 de 12/12/02;
Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 337, p. 87,
28/05/200; Número do
Processo:  25589/87.
72. Resolução de Tombamento: Secretaria da Cultura 111 de 07/11/18; Número
do Processo:  78581/2017.

Assim, os planos municipais não dedicaram nenhum parágrafo à ferrovia
enquanto elemento de preservação e poucos parágrafos sobre o pátio ferroviário (estação) como objeto de interesse histórico-cultural, sem, contudo,
estabelecer diretrizes de ação para a área. Sua vulnerabilidade é acrescida
na ausência de um posicionamento para salvaguarda do patrimônio por
parte do Conselho de Defesa do Patrimônio, Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico, Literário e Paisagístico de Itapetininga (COMDEPAC)
criado em 198968, que apesar de pioneiro para o período, deixou de promover o reconhecimento e a proteção da maioria dos bens culturais da
cidade, não apenas bens os ferroviários.
Não foi à toa que o relatório final do Conselho de Políticas Culturais
do Município recomendou, em 2016, a recomposição dos membros do
COMDEPAC, definindo-o como um conselho “sem nenhuma atuação permanente, não tendo realizado nenhum tombamento, levantamento e/ou
estudo de qualquer natureza, sobre os objetos sob sua responsabilidade.”69
Note-se que, de maneira geral, a esfera municipal nada preservou em Itapetininga além do bolinho de frango e da feira no centro da cidade. Já
o Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Artístico e Turístico
(CONDEPHAAT), órgão da esfera estadual, protegeu três bens culturais
itapetininganos ao longo das últimas três décadas e meia: em 1982 tombou
a sede da Fazenda Tenente Carrito, construída no início do século XIX70;
em 2002, o conjunto das três escolas construídas na primeira república 71;
e em 2018 a antiga Casa de Câmara e Cadeia, de 183072.
A situação atual da ferrovia na cidade necessita de atenção, pois os bens
remanescentes estão se perdendo a cada dia por diversos fatores, diretos e
indiretos, abrindo o questionamento sobre até quando esses bens continuarão sem proteção ou gestão que os coloquem como elementos importantes
na memória local. Apesar da força insurgente dos ex-trabalhadores da ferrovia e alguns grupos que se dedicam a estudar o tema, o apoio institucional
e do Estado é fundamental na salvaguarda deste legado.
Por outro lado, não estou aqui defendendo que tudo seja salvo, preservado
ou emoldurado para que se remeta a um tempo passado. Minha pesquisa
vem mostrar que o legado ferroviário sobrevive, e que ele é muito mais que
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uma “cicatriz urbana”; é extensão material e imaterial do território itapetiningano. Até porque estudar memória é um processo sem ponto final, que
envolve temas sempre vivos no cotidiano. O Morro do Alto e o Rechan, por
exemplo, são lugares que mostram na prática o impacto que as ferrovias
promovem na sociedade, na cultura e na economia dos lugares mais afastados dos centros urbanos, e que até hoje cultivam sua vida social no entorno
dos remanescentes ferroviários que sobreviveram no tempo. Vimos, assim,
que, por meio da coleta de fontes como mapas, leis, decretos, requerimentos,
relatos pessoais e outros meios, foi possível descrever nesta pesquisa como
os distritos surgiram e a importância do ramal de Itararé nestas localidades.
Além disso, a garantia desses bens para a memória das futuras gerações é um
direito previsto em lei. Seja de forma turística, como já se vê na cidade de
Sorocaba, seja por meio da requalificação para algum tipo de uso, o importante é que esses bens sejam reconhecidos, valorizados e preservados via ações
que contem sempre com a participação da sociedade civil. Não é por outro
motivo que, atualmente, os remanescentes ferroviários de grandes cidades são
utilizados como centros de cultura, museus, memoriais ou até mesmo acervos
documentais. São importantes os remanescentes do distrito do Morro do Alto
e do Rechan por se tratarem de lugares que emanam a cultura material e imaterial local, e por serem traços de identidade e memória, precisam passar por
processos que permitam dialogar com a população do presente.
Por fim, vale elencar alguns temas que merecem ser levados em consideração para a continuidade da agenda de pesquisa sobre o tema em Itapetininga, como, por exemplo: as diversas questões arquitetônicas dos edifícios;
o vasto acervo documental sobre a Estrada de Ferro Sorocabana e demais
companhias existente no Arquivo do Estado de São Paulo, que merece
pesquisa de maior profundidade; a dinâmica dos conjuntos da EFS e seu
impacto nas áreas rurais e periurbanas, assim como nos demais municípios percorridos pelos trilhos do Ramal de Itararé, que até o momento não
128

Imagem 82 Vista dos
trilhos para a Estação de
Itapetininga (2019). Fonte:
Elaboração própria, 2019.
Imagem 83 Entulhos no
entorno da Oficina de Locomotivas. Fonte: Elaboração própria, 2019.
Imagem 84 Vista da área
de descarte de resíduos
nos arredores da Oficina.
Fonte: Elaboração própria,
2019.

foram objeto de estudos ou de ações de preservação.
Como escreve o arte-educador Elliot Eisner (in Ana Mae Barbosa, 2002, p.
59), “[...] a ignorância acerca do passado não é necessariamente virtude, da
mesma maneira que o conhecimento do passado não é garantia de que erros
não serão repetidos, mas tal conhecimento fornece ao indivíduo os indispensáveis pontos de referência para analisar o presente e projetar o futuro”.
Nesse sentido, é urgente adotar medidas que abram “espaço para que localidades e grupos sociais pouco contemplados pelas práticas tradicionais de
preservação ganhem visibilidade e voz, como é o caso das pequenas e médias
cidades que não possuem um patrimônio cultural monumental ou representativo das memórias hegemônicas, incentivando a preservação da diversidade cultural, assim como o equilíbrio ambiental” (Oliveira, 2020. p. 326).
Esse trabalho, portanto, propõe um debate sobre a contribuição da memória ferroviária para a valorização do município de Itapetininga, bem como
para a salvaguarda desse patrimônio. O trem, afinal, seja ele de ferro ou de
lembrança, quer a gente queira quer não, atravessa não só a vida da poeta
e a minha; não só as cidades, como Itapetininga, ou grandes, como São
Paulo; não apenas a sociedade e a cultura brasileira do século XX; mas, a
partir daí – e talvez para sempre –, o imaginário do planeta.
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Posfácio
por Eduardo Romero de Oliveira
& Ewerton Henrique de Moraes

No início dos anos 1990 fui apresentada à poesia de Adélia Prado em um
monólogo realizado por Fernanda Montenegro - “Dona doida: um interlúdio”. Entre os muitos poemas da grande autora brasileira, me marcou fortemente o poema que fala do trem, da ferrovia:
Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,
mas atravessa a noite, a madrugada, o dia,
atravessou minha vida,
virou só sentimento.
Esse mesmo trem-de-ferro atravessou a vida de Igor Matheus Santana Chaves e, desde a infância, carrega afetos e questionamentos sobre a linha férrea que atravessa a cidade de Itapetininga. Na busca de responder seus
anseios veio a pesquisa que esse volume registra.
Resultado de uma pesquisa para o curso de mestrado em Planejamento
e Gestão do Território, Igor traz os questionamentos da infância em um
cenário não mais glamuroso do transporte ferroviário no Brasil: diferentemente da visão que Adélia Prado traz em seu poema, o trem-de-ferro
não representa mais o motor do desenvolvimento, não atravessa a noite, a
madrugada e o dia do cotidiano das cidades paulistas, mas atravessou muitas vidas no passado e construiu a paisagem de muitas de nossas cidades.
Se no passado vivido na primeira metade do século XX, a ferrovia representava o principal meio de transporte de longas distâncias e movimentava
mercadorias e pessoas por todos os cantos do Estado de São Paulo, assistimos, atualmente, o cenário do abandono, onde a coisa metálica não corta
mais a noite e a madrugada, criando uma ferida que divide as cidades.
Embora o Igor tenha nascido nesse cenário decadente, o ruído do trem
parece ter atravessado, também, a vida dele. Talvez, não da mesma forma
que passou na vida dos muitos ferroviários com quem ele conversou
para levantar informações do passado, mas se tornou sentimento quando
folheou livros e álbuns sobre a Estrada de Ferro Sorocabana e sobre Itapetininga.
Esse livro é o resultado desse sentimento. Reúne as pesquisas acadêmicas
realizadas para entender a relação entre a via férrea e o desenvolvimento
da cidade de Itapetininga e a paixão pelos trilhos, pelas máquinas e por
uma paisagem que, embora abandonada, pode representar mostra toda a
memória do passado de uma cidade e uma região.
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Imagem 85 Ficha de Mapeamento/Identificação.
Fonte: Elaboração própria,
2019.
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Notas do autor

[1]

[2]

Sobre o gráfico 1, um detalhe é o desmembramento e o anexo de cidades
e distritos conforme aponta nos dados do IBGE para o período do gráfico: Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é
constituído de 2 distritos: Itapetininga e Alambari; pela Lei Estadual n.º
1.384, 11-10-1913, é criado o distrito de Morro Alto e anexado ao município de Itapetininga; pela Lei Estadual n.º 1.410, de 30-12-1913, é criado
o distrito de Gramadinho e anexado ao município de Itapetininga; em
divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município de Itapetininga é constituído de 4 distritos: Itapetininga, Alambari, Gramadinho e
Morro Alto; pelo Decreto-lei Estadual n.º 6.448, de 21-05-1934, Itapetininga adquiriu o território do extinto município de Sarapuí, como simples distrito; pela Lei Estadual n.º 3.101, de 07-10-1937, é desmembrado
do município de Itapetininga o distrito de Sarapuí, elevado novamente à
categoria de município. Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e
31-XII-1937, o município aparece constituído de 5 distritos: Itapetininga,
Aparecida do Sul, (Aparecida em 1937), Alambari, Gramadinho e Morro
Alto. No Decreto-lei Estadual n.º 9.073, de 31-03-1938, o distrito de Aparecida do Sul perde a condição de distrito passando a figurar como simples
zona do distrito de sede do município de Itapetininga. No quadro fixado
para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Itapetininga, Alambari, Gramadinho e Morro Alto (IBGE, 2019).
A ficha de mapeamento e identificação mencionada no capítulo 3, na
seção O legado da ferrovia, é formada por um cabeçalho para identificação da entidade/instituição e do responsável pelo levantamento, seguido
pelos campos de identificação do bem (número de tombo RFFSA, chave
de identidade, número de levantamento etc.) e a geolocalização do bem
em análise (com coordenadas e mapa de localização). No campo Descrição do entorno, procura-se descrever a ambiência atual da estação e em
seguida o questionário para registro dos seus usos atuais e novos, posse e
considerações legais (esfera tombamento, concessão, legislação urbana). Os
campos relativos ao estado de preservação levam em conta a caracterização
geral do bem material, sem um aprofundamento em suas patologias. Os
dados cronológicos compreendem as informações já encontradas por parte
de outras pesquisas e trabalhos. Por fim, tem-se o campo de registro iconográfico com a representação imagética do elemento.
Para a realização dos registros fotográficos, utilizamos uma câmera semi135

[3]
profissional Canon Eos Rebel T7i de 24.2 megapixels com lente padrão de
Ef 18-55mm, optando-se pelo formato RAW (25mb/6000 x 4000 pixels). A
alta capacidade do equipamento permite que as imagens geradas sejam facilmente inseridas em programas de design gráfico para a obtenção de detalhes
específicos ou manipulação de efeitos e qualidade.
Para o georreferenciamento de alta precisão, foi utilizado o GPS Garmin
Oregon série 600, com bússola de 3 eixos, gentilmente cedidos pelo grupo
de pesquisa interdisciplinar de técnicas de representação e análise territorial do Grupo de Pesquisas GATE (Geotecnologias para Análise do Território) da UFABC. Os arquivos gerados foram importados no Open Source,
QGIS 2.18, para a devida compreensão e tratamento e formulação dos
dados e mapas.
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