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Perder a vida é uma ninharia e terei coragem quando
for preciso. Mas ver-se dissipar o sentido da vida, desaparecer
nossa razão de existir, eis insuportável. (Albert Camus)
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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema a memória associada às relações de trabalho, os modos de vida,
as práticas de preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré empreendidas pelos antigos
ferroviários membros da Cooperativa dos Trabalhadores do Ramo Ferroviário e da
Manutenção da Construção Civil recuperada por meio de entrevistas com estes trabalhadores.
A pesquisa objetivou refletir sobre as teias sociais ainda presentes e atuantes em torno deste
patrimônio cultural, através de apontamentos de ações e práticas de um grupo social que
guarda relações de uma memória comum; além de buscar compreender o processo de
patrimonialização da estrada de ferro na perspectiva da afirmação de identidades por parte dos
ferroviários e estabelecer um diálogo entre a apropriação dos bens culturais relacionados à
ferrovia por parte Iphan e da Cootrafer. As narrativas deste grupo social se insere dentro de
um processo histórico que admite rupturas e (re)significações, através de vivências em um
contexto carregado de mudanças de paradigmas e que, no presente, é marcado por discursos
preservacionistas que dialogam com a distintas atribuições de valor do bem cultural e disputas
pelo espaço físico do complexo ferroviário tombado. Desde modo, procurei trazer para a
historiografia um olhar diferenciado à respeito da história Madeira-Mamoré, tão rememorada
pelo seu aspecto dramático mas que silenciou os seus trabalhadores que durante anos deram
vida à ferrovia.
Palavras-chave: Memória, Identidade, Ferroviários
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ABSTRACT

The theme of this research is the memory associated to labor relations, ways of life, the
preservation practices of the Railroad Madeira-Mamore undertaken by railroaders formers
members of the Workers' Cooperative Branch Rail Maintenance and Construction retrieved
through interviews with these workers.
The research aimed to reflect about the social webs still present and active around this cultural
heritage, through notes of actions and practices of a social group that holds relationships of a
common memory; besides seeking to understand the process of listing the heritage of the
railway in perspective of identity assertion on the part of the railroaders and establish a
dialogue between the appropriation of cultural property related to the railroad by Iphan and
Cootrafer. The narratives of this social group inserts within a historical process that admits
disruptions and (re)significations, through experiences in a full context of paradigm shifts
and, nowadays, is marked by speeches preservationists that dialogue with distinct assignments
of value of cultural property disputes and disputes by physical space of the railroad complex
listed.
Thus, I tried to bring a different look to the historiography about the history MadeiraMamore, so recollected by his dramatic aspect but silenced their workers who for years gave
theirs lifes to the railroad.
Keywords: Memory, Identity, Railroaders
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1. Embarque no trem da memória

A lembrança que eu tenho do dia da desativação da Madeira-Mamoré
é só das máquinas apitá aqui todo mundo ficou triste, ai chorando, as
máquinas apitaram direto. Dia dez de julho de 1972, o apito final
despedindo do pessoal, dando o adeus pro pessoal que trabalhava,
muito triste! Eu fui um dos que chorei, chorei, chorei. (Oscar Lima)
Eu fui embora pra Jaru pra não ver. Eu tenho certeza que eu não ia
aguentar, as máquinas tudo aí parada, o apito da despedida, do
último adeus. Fui embora pra Jaru pra não ver aquela cena de
destruição, não suportei e fui embora. Quando eu cheguei o pessoal
comentava que tinha acabado tudo, muitos colegas meus viram,
outros choraram, outros desmaiaram, porque a Madeira-Mamoré foi
o coração central de Rondônia, se o estado cresceu foi às custas do
trabalho da Madeira-Mamoré. Tenho lembrança da MadeiraMamoré igual tenho dos meus pais, passei a chorar a perda da minha
mãe Mamoré. (José Bispo)

O triste apito do trem, o esparzir da fumaça preta no céu claro, lágrimas e adeus marcaram o dia dez de julho de 1972 para os ferroviários que trabalhavam na Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, que hoje trilham lembranças do dia que consideram o início da destruição
de parte de suas histórias. Este foi o começo da construção do cenário de abandono marcado
por locomotivas e vagões à mercê da ação do tempo, dormentes arrancados, sucateamento do
acervo e principalmente o findar dos trabalhos em ferrovia.
Os depoimentos destes velhos trabalhadores relatam o significado do tempo em suas
vidas. O tempo do tilintar dos sinos, do apito do trem, do calor da lenha queimando nas caldeiras, do cheiro da graxa invadindo as oficinas, os encontros e despedidas nas estações, tempo que se findou e deixou saudades.
Este momento não significou apenas a destruição do patrimônio material da ferrovia,
pela perda de grande parte do acervo, mas também o silenciar das memórias destes
trabalhadores que dedicaram suas vidas para dar vida à ferrovia, mesmo que o cotidiano tenha
sido marcado pelo trabalho árduo da linha, pela distância da família e pela imposição de
códigos disciplinares rigorosos.
Este trabalho reflete a respeito da história de vida e de luta destes trabalhadores que
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relembram o passado através da esperança de que, em um futuro próximo, o trem possa
“voltar a andar”. Buscam participar do processo recuperação de parte da ferrovia, mas
também de parte do que lhes foi tirado.
Falar da ferrovia é falar do ofício, que estreita o sentimento de pertencimento ao
grupo, é também expressar a imprescindível vontade que possuem em transmiti-lo, perante o
breve tempo que estes velhos ferroviários possuem.
A presença da morte é uma constante em seus depoimentos. Morte não somente física,
anunciada por um corpo cada vez mais frágil e cansado, mas também a morte da memória,
vivenciada pela perda dos amigos – suporte essencial de suas lembranças. Memórias que
vagarosamente se apagam ou morrem com os velhos ferroviários.
Assim, esta pesquisa vai além do que as palavras aqui escritas conseguem expressar,
ela é fruto do convívio diário com estes senhores e de um aprendizado enriquecedor alcançado nas manhãs e tardes da ensolarada cidade de Porto Velho.
As vivências e práticas destes trabalhadores inspiram esperança em todos aqueles que
almejam que o apito da Madeira-Mamoré volte a soar e que o trem possa seguir a sua trajetória.
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2. A configuração socioespacial da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

O presente trabalho surge a partir de reflexões iniciadas na prática supervisionada na
Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em
Rondônia, com o objetivo vincular este estudo de caso com o patrimônio tombado pelo Iphan
no estado: a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
A dramática história da construção desta ferrovia está associada a um contexto
internacional no qual os ideais de progresso, civilização e um espírito empreendedor fizeram
com que países como Inglaterra e Estados Unidos, com capacidade administrativa para
capturar recursos financeiros, investissem em projetos grandiosos no Brasil, como em um
sistema de transporte que pudesse suprir as dificuldades do escoamento de mercadorias.
No entanto, os projetos de implantação das ferrovias no Brasil ganharam força e
impulso no final do século XIX, levando trilhos de norte a sul do país obedecendo a um ideal
de modernização da nação. A rede ferroviária garantiu transporte não somente de
mercadorias, mas também de viajantes entre regiões do Brasil e até mesmo de outros países,
permitindo intercâmbios e comunicação.
O trem de ferro é talvez uma dos mais expressivos símbolos da modernização,
interface tecnológica e econômica da modernidade. No turbilhão das mudanças que
ocorreram entre o final do século XIX e o início do século XX, a implementação do
transporte ferroviário deixou marcas profundas nas gerações que vivenciaram esse
momento, cujos avanços tecnológicos modificaram a vida cotidiana no mundo e,
em especial, no Brasil. A Revolução Científico-Tecnológica estava em pleno curso
e a força da velocidade de uma locomotiva simbolizavam a rapidez com que a
revolução tecnológica alcançaria nosso país (MAIA, 2009, p. 45).

Os empreendimentos ferroviários inseriam-se no contexto de uma sociedade escravista
respondendo aos anseios de melhoria nos transportes dos gêneros de exportação de produtos
agrícolas, como também pela necessidade de expansão do capital estrangeiro, principalmente
britânico, pelas necessidades de acumulação interna e pelos interesses políticos nacionais
(CASTRO, 1979, p. 48).
Assim a expansão das ferrovias brasileiras está inserida na dinâmica do capitalismo
em sua dimensão econômica, mas também sociocultural, com o ritmo acelerado do trabalho e
o impacto da difusão de novas tecnologias que veio influenciar modos de vida da sociedade,
com a transformação de práticas culturais que se assemelham à rotina da mecanização e da
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velocidade da locomotiva.
Segundo a autora Ana Célia Castro a constituição das ferrovias brasileiras pode ser
analisada pela divisão em três maiores grupos que seriam as do café, as da cana de açúcar e as
chamadas ferrovias de integração, sendo que a concentração do capital estrangeiro seria maior
nos dois últimos grupos.
Os estrangeiros construíram, preferentemente, as estradas da "periferia", que se
mostrariam as menos lucrativas; a região mais dinâmica, por sua vez, não só tinha
condições de organizar e construir sua infra-estrutura, como tinha a necessidade
premente de fazê-lo (CASTRO, 1979, p. 56).

O projeto de uma ferrovia binacional, como é o caso da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, faz parte do processo de incorporação de novas regiões para favorecer a circulação
internacional de mercadorias; além de favorecer a expansão das malhas ferroviárias,
tornando-se assim uma alternativa de obtenção de lucros e integração das regiões interioranas
à economia do centro do país.
De acordo com o autor Olímpio de Arroxelas Galvão, os projetos de defesa do
território nacional no século XIX deram às ferrovias o papel fundamental de interligar o país e
de promover o aproveitamento das potencialidades das amplas áreas interioranas da nação.
O advento da era ferroviária, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, e,
principalmente, o reconhecimento dos enormes impactos desenvolvimentistas das
ferrovias nos países de colonização recente, como os Estados Unidos da América,
fizeram com que esta modalidade de transporte passasse a receber prioridade dos
engenheiros de transporte, de sorte que todos os planos apresentados entre o
período de 1870 até 1930 foram essencialmente ferroviários (GALVÃO, 1996, p.
189).

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré surge desafiando a força da floresta amazônica e
desbravando o interior do país. Com sua epopeia dramática, tornou-se um dos bens mais
representativos e emblemáticos da história do estado de Rondônia, sendo constantemente
associada a paixões e saudosismo no tempo em que a ferrovia era símbolo do
desenvolvimento nacional.
A historiografia que trata da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, até o momento desta
pesquisa, em sua maior parte ficou restrita à história do empreendimento, da própria
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construção e sobre os seus empreendedores 1.
Para a presente pesquisa foi realizado um estudo das obras que tratam especificamente
da história da E.F.M.M. no intuito de buscar informações sobre o mundo do trabalho dos
ferroviários que atuaram no período do seu funcionamento, ou seja, entre 1908 a 1972.
Contudo, acredito que a historiografia existente enfatizou a discussão da constituição da
ferrovia sem tratar do ponto de vista dos próprios trabalhadores; ou seja, os estudos foram
centrados na história do empreendimento em si, sem considerar a análise das experiências de
vida destes trabalhadores.
As obras pesquisadas não possuem informações sobre os trabalhadores ferroviários
que ingressaram na ferrovia a partir da década de 1950 – objeto desta pesquisa – mas apenas
sobre os que ingressaram durante o período de sua construção, entre 1908 a 1912, com
documentações que trazem informações sobre a migração dos trabalhadores e seus países de
origem, as condições sanitárias, a política empreendida para diminuir os números de mortos, a
inserção da mão de obra indígena no trabalho em ferrovia, dentre outros temas.
A principal obra até então escrita e publicada no Brasil sobre a história da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré, é “A Ferrovia do Diabo” do historiador Manoel Rodrigues Ferreira,
um livro que trata de um período bastante extenso – final do século XVIII até final do século
XX 2 – com uma diversidade de documentos, tanto iconográficos quanto textuais; sendo essa
obra de grande importância para o estudo sobre a implementação da E.F.M.M. e sobre o
imaginário construído em torno desta ferrovia e de seus trabalhadores.
O livro “A Ferrovia do Diabo” possibilita a compreensão do contexto e condições de
trabalho as quais pais e avós dos ferroviários entrevistados ingressaram na ferrovia, bem
como da maneira que a cidade foi se constituindo e adquirindo significados para os
ferroviários com base nas suas experiências nos locais de trabalho e também nos cenários
sociais da cidade.
Outra obra importante utilizada como referência para esta pesquisa foi “TremFantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva” do historiador Francisco
1

Ver como exemplo o livro do autor Charles A. Gauld “Farquhar o último Titã”. Trata-se de um biografia
realizada pelo autor através de uma série de entrevistas e de materiais recolhidos sobre Percival Farquhar,
considerado o grande empreendedor da Estrada de ferro Madeira-Mamoré, personagem este frequentemente
idealizado pela historiografia regional.
2

A primeira edição foi publicada em 1960, posteriormente o livro foi reformulado e acrescentado outro capítulo
que trata da desativação da ferrovia, ocorrida em 1972 e da sua reativação na década de 80 no governo de Jorge
Teixeira.
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Foot Hardman, que em seu livro realizou um estudo sobre o processo de industrialização e os
projetos de modernização para o Brasil, desenvolvendo um paralelo entre “maquinismo
fantasmagórico” e modernidade. Expõe sobre aspectos socioeconômicos das grandes
metrópoles europeias do século XIX, relacionando-os aos empreendimentos na selva
amazônica, mais especificamente com a história da construção da Estrada de Ferro MadeiraMamoré.
Foot Hardman, discorre sobre o universo da modernidade como a era do espetáculo
urbano-industrial, da máquina, da mercadoria e também do exibicionismo burguês, com foco
nas estruturas ferroviárias que ocupam lugar de destaque na paisagem urbana brasileira no
século XIX e início do século XX. Para o autor o trem além de ser um transporte urbano por
excelência também se cerca de elementos novos, misteriosos, com uma “feição sobrenatural e
se inscreve no inconsciente coletivo da sociedade industrial como trem fantasma”.
Segundo Hardman foi criada em torno da história da ferrovia uma fabulação ilusória
em função de um espírito empreendedor do capital estrangeiro marcado por dois momentos.
O primeiro deles está associado às necessidades econômicas imperiosas por parte do capital
estrangeiro que, com crenças inabaláveis e subjugação de “homens e idéias, forças de trabalho
e saberes aos seus imperscrutáveis desígnios”, investiu em grandiosos projetos no Brasil.
O segundo momento é a execução destes projetos, o que o autor chamou de “repetidas
encenações” relacionando às diversas tentativas em concretizar a qualquer custo o projeto da
construção desta ferrovia binacional. Neste momento o autor faz alusões aos discursos
predominantes no período por parte dos empreendedores que colocam a empresa MadeiraMamoré Railway Company pesando mais do que todos os mortos anônimos.
A história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré relaciona-se intimamente com o imaginário social construído em torno desta ferrovia e presente nos dias atuais.
Esta pesquisa traz a importância desta ferrovia não somente em seu aspecto econômico, mas principalmente no aspecto cultural; assim, faço aqui um breve histórico de sua construção na tentativa de compreender a formação de identidades presentes na categoria dos trabalhadores ferroviários, dentro do processo histórico de vivência e modificação do espaço da
urbe e das ações patrimonialização dos bens culturais por parte do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
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3. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré: um breve histórico
O que eu vim fazer aqui!
Qual a razão de todos esses mortos
internacionais que renascem na
bulha da locomotiva e vêm com seus
olhinhos de luz fraca me espiar pelas
janelinhas do vagão?
(Mário de Andrade, O turista aprendiz)

A construção da E.F.M.M. foi marcada por altos custos, diversos acordos complexos
envolvendo outros países e empréstimos de capitais estrangeiros.
De acordo com o historiador Manoel Rodrigues Ferreira, desde 1867 pelo “Tratado de
Amizade, Limites, Navegação, Comércio e Extradição” entre Brasil e Bolívia, têm-se a intenção de construir uma estrada de ferro, ou de rodagem, para superar o trecho encachoeirado
dos rios Madeira e Mamoré, obstáculos responsáveis pelo alto custo das mercadorias de importação e exportação destes países. (ver Apêndice)

Fotografia 1 – Cachoeiras do Rio Madeira. Dana Merrill, 1909-1910

Apesar de tentativas anteriores foi apenas no início do século XX que a construção de
uma ferrovia binacional foi viabilizada através do Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de
novembro de 1903, do qual foram signatários o Brasil e a Bolívia, e que tinha como objetivo
pôr fim ao litígio originado com a luta pela posse da área do atual estado do Acre. Como parte
desta disputa territorial o governo brasileiro abriu concorrência pública para a construção da
ferrovia. O artigo VII deste Tratado de paz explicitava este objetivo:
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Os Estados Unidos do Brasil obrigam-se a construir em território brasileiro, por si
ou por empresa particular, uma ferrovia desde o porto de Santo Antônio, no rio Madeira, até Guajará-Mirim, no Mamoré, com um ramal que, passando por Vila Murtinho ou em outro ponto próximo (Estado de Mato-Grosso), chegue a Villa-Bella (Bolívia), na confluência do Beni e do Mamoré. Dessa ferrovia, que o Brasil se esforçará por concluir no prazo de quatro anos, usarão ambos os países com direito às mesmas franquezas e tarifas (TRATADO DE PETRÓPOLIS, 1903).

A construção da ferrovia era justificada pela necessidade de escoar a borracha, principal produto de exportação brasileiro, sendo que o transporte era realizado por via fluvial causando um elevado custo tributário, sacrifícios de vidas humanas – principalmente de índios
brasileiros e bolivianos – e perda de mercadorias.
A concorrência para definir a empresa que iria realizar a construção da estrada ferro
foi vencida pelo engenheiro Joaquim Catrambi, que devido a acordos realizados entre ele e o
empresário Percival Farqhuar, designou a empresa Madeira-Mamoré Railway Company para
a administração da ferrovia, fundada por este último que:
Justificou o investimento na arriscada EFMM porque as 40 mil toneladas de borracha exportadas pela Amazônia representavam 90% da produção mundial, gerando
1,50 dólar por libra de borracha adquirida pelas indústrias de eletricidade e de
pneus de automóveis, em franca expansão. A produção das seringueiras asiáticas
era de apenas 1.500 toneladas e parecia não constituir ameaça (GAULD, 2006, p.
179).

O ponto inicial para a construção da ferrovia era a vila de Santo Antônio por sua
condição natural que finalizava o trecho encachoeirado do rio Madeira, porém alegando
dificuldades com a insalubridade e problemas com o porto a empresa decidiu iniciar o
empreendimento em outro ponto que distava sete quilômetros desta Vila, aglomerando ali os
estabelecimentos industriais e as infraestruturas necessárias para atender as condições de
produtividade do trabalho (FONSECA, 1998).
A história da cidade de Porto Velho se confunde com a própria história da criação da
ferrovia, sendo as principais estruturas do complexo tombado da Estrada de Ferro MadeiraMamoré – como os galpões e as oficinas – inseridas dentro do espaço urbano desta cidade.
A cidade de Porto Velho nasceu exatamente assim, como novo marco inicial
escolhido para a ferrovia, a partir das instalações da empresa construtora; podemos
imaginar essa futura capital da fronteira oeste brasileira surgindo de uma estação
ferroviária que marcava o ponto de partida da linha, além das oficinas mecânicas, de
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um cais muito bem localizado no rio Madeira e das primeiras casas do pessoal
técnico-administrativo. Ao mesmo tempo, sua condição de cidade ainda não se
distinguia muito bem; pois permanecia, nesse momento, a rigor, como núcleo
isolado sob controle e jurisdição de uma empresa privada, algo distante do conceito
formal de espaço público (HARDMAN, 2005, p. 167).

Servindo de local para a instalação das oficinas e armazéns, bem como de moradias
para os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a futura cidade de Porto Velho
foi aos poucos ganhando notoriedade na economia regional. De acordo com o historiador
Manoel Rodrigues Ferreira, supunha-se inicialmente que a mesma “permaneceria apenas
como um local de transbordo de cargas” e que se criavam dificuldades para que pessoas que
não estivessem ligadas diretamente à ferrovia morassem no local (FERREIRA, 2005).

Fotografia 2 – Vista parcial de Porto Velho, pátio ferroviário. Dana Merrill, 1909-1910

Com o crescente investimento de capital a ferrovia passa a atrair um grande número de
trabalhadores advindos dos mais diversos países 3. A construção da ferrovia propiciou à
povoação de Porto Velho elevado índice de crescimento econômico e demográfico, por sediar
a estação inicial e o centro administrativo da empresa. Portanto, não foi a concentração
populacional que possibilitou o empreendimento industrial, mas sim o contrário.
A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré teve seu início em 1908 durante o
governo de Affonso Penna, sendo um dos episódios mais expressivos da história da ocupação
da Amazônia, revelando a nítida tentativa de integrá-la ao mercado mundial através da
3

Estima-se que participaram da construção da ferrovia trabalhadores de vinte e cinco países diferentes, entre
eles Espanha, Barbados, Trinidad, Jamaica, Panamá e Colômbia. Em menor número, encontrava-se: italianos,
franceses, indianos, húngaros, poloneses, dinamarqueses e gregos; mas o maior contingente era de brasileiros.
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comercialização da borracha.
Com o ciclo da borracha as empresas inglesas e estadunidenses investiram seu capital
no Brasil para o controle da extração em todo o vale amazônico, com utilização de mão de
obra indígena e, posteriormente, a nordestina. A economia da borracha foi gradativamente se
territorializando na região amazônica.
O empreendimento ferroviário viu-se ameaçado novamente pelas condições sanitárias
da região. Metade dos trabalhadores adoecidos morriam e os sobreviventes tornavam-se pessoas debilitadas, e dificilmente seguiam trabalhando. No segundo ano, o período médio de
vida dos operários era de três meses. Em 1908 foi construído o Hospital da Candelária, que
impressionou o sanitarista Oswaldo Cruz em visita de inspeção à região da obra.
O sanitarista Oswaldo Cruz foi chamado com urgência pela empresa, passou um mês
na região e apresentou um relatório sobre as condições sanitárias da mesma. O relatório do
médico sanitarista dizia que “a região está de tal modo infectada que sua população não tem
noção do que seja o estado hígido e para ela a condição de ser enfermo constitui a
normalidade” (apud HARDMAN, 2005, p. 176).
A principal moléstia era a malária, mas também havia casos de beribéri, sarampo,
pneumonia, disenteria, leishmaniose visceral, ancilostomíase, hemoglobinúria, febre amarela,
etc. Segundo os registros oficiais do Hospital da Candelária, na época a melhor referência no
tratamento de doenças tropicais na região e no país.
[...] é possível perceber, nesse trânsito sutil entre natureza e cultura, entre geografia
e história, entre caos selvagem e ordem nacional, o fascínio que advém do espanto,
os atrativos secretos da escuridão e do medo, a força primitiva dos lugares
inomináveis, os sentimentos solitários ante a infinitude ‘natural’, a surpresa
permanente com a nova rotina: reaparecem, pois, nessas visões da luta do homem
contra a selva, aspectos da moderna apreensão do sublime (HARDMAN, 2005, p.
119).

Em 01 de agosto de 1912 foi inaugurado o último trecho dos 364 quilômetros de estrada de ferro4, com trajeto possibilitando assim o tráfego entre Porto Velho e Guajará-Mirim
(cidade de fronteira com a Bolívia), dando-se a obra por encerrada.

4

De acordo com o historiador Manuel Rodrigues Ferreira em 1922 foi realizada uma modificação num trecho
da estrada de ferro, que elevou a extensão para 366 quilômetros.

21

Mapa 1 – Traçado original da ferrovia com todos seus pontos de parada,
em destaque as estações de Porto Velho, Jaci Paraná, Abunã,
Vila Murtinho e Guajará-Mirim

Concomitantemente à construção da ferrovia, os seringais asiáticos passaram a ter uma
produção expressiva superando a produção amazônica, o que desencadeou a decadência do ciclo da borracha após a conclusão da ferrovia.
E os embarques da borracha começaram a ser feitos, em Guajará-Mirim e em outros locais ao longo da linha, com destino a Porto Velho. Em 1913, um ano após a
inauguração, os despachantes chegaram à conclusão absurda: o lucro da venda da
borracha era todo consumido nos fretes ferroviários (FERREIRA, 2005, p. 319).

Logo, este grandioso empreendimento ferroviário construído com a principal finalidade de viabilizar o escoamento da borracha e de outros produtos da região amazônica, para os
portos do Atlântico, acompanhou o declínio do preço do látex no mercado mundial, como
também o deslocamento do transporte de outros produtos para outras duas estradas de ferro,
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uma no Chile e outra na Argentina, e para o Canal do Panamá, que entrou em atividade em 15
de Agosto de 1914.

Fotografia 3 – Pélas de borracha aguardando o embarque no trem
de carga da E.F.M.M., 1909-1910

Devido aos seguidos prejuízos, em 1919, Percival Farqhuar passa suas ações para investidores ingleses, os quais por força do contrato de concessão firmado com o governo brasileiro foram obrigados a assumir a administração da ferrovia, o que fizeram durante doze anos.
Em junho de 1931 os ingleses paralisam o tráfego entre Porto Velho e Guajará-Mirim,
alegando prejuízos resultantes do declínio do comércio da borracha com os produtores da
Amazônia, descumprindo o contrato. Transcorridos dez dias de prazo contratual sem que a
empresa retomasse as operações, em 10 de julho de 1931, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi nacionalizada com a assinatura do Decreto Lei nº 20.200, no qual o Governo Federal assumiu o controle total da ferrovia, passando a administrá-la com a nomeação do capitão Aluízio Pinheiro Ferreira como o primeiro diretor brasileiro da ferrovia. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, agora empresa brasileira, ficou sob a jurisdição do Ministério da Justiça, operando com prejuízos nos anos seguintes.
Em 1957, a ferrovia passou a integrar a Rede Ferroviária Federal 5, tornando-se uma
das dezoito empresas formadoras da mesma, com o objetivo de promover o desenvolvimento
socioeconômico através da exploração do transporte ferroviário. Ela atuou por pouco mais de

5

Em 16 de março de 1957 foi criada a Rede Ferroviária Federal pela Lei n.º 3.115, sociedade anônima 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 o país, servindo as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste
e Sul. Disponível em: < http://vfco.brazilia.jor.br>.
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40 anos, até suas ferrovias serem desestatizadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso,
em 1998, ano de sua liquidação.
No caso da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, durante o governo do marechal
Castello Branco, através do Decreto nº 58.501 de 25 de maio de 1966, foi realizada a
transferência da responsabilidade do seu tráfego da Rede Ferroviária Federal para a Diretoria
de Vias de Transporte do Ministério da Guerra.
O Decreto supracitado já previa a desativação da linha férrea, por ser: “antieconômica,
deverá ser suprimida, tão logo se construa a rodovia federal substitutiva”, bem como expôs
que a ferrovia iria servir para “suprimento de equipamentos e materiais destinados aos
trabalhos ferroviários”. O artigo 1º do Decreto dispunha que o processo de erradicação da
E.F.M.M. entraria em vigor a partir da data de publicação do mesmo6.
Porém, foi apenas em 01 de julho de 1972, durante o governo do general Emílio
Garrastazu Médici, que a ferrovia foi definitivamente desativada, com seu tráfego totalmente
paralisado. Assim, iniciou-se a construção da rodovia BR-364 com o intuito de substituir a
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, passando a pertencer ao Ministério da Guerra.
Com sua desativação, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré passa a constituir um
cenário de sucateamento e destruição do seu acervo; agora o discurso pautado no ideal de
“progresso” e “modernidade” fora deslocado para as rodovias, restando às ferrovias os
sinônimos de atraso. Junto a esta realidade vieram as transformações sociais na população
mais intimamente ligada ao “passado do trem”, configurando assim um novo quadro marcado
por reivindicações contra o esfacelamento dos ramais ferroviários e a luta pela preservação do
que ainda não havia se extinguido, principalmente por parte dos trabalhadores ferroviários.

4. A estrada de ferro no cotidiano da cidade de Porto Velho
A Estrada Ferro Madeira-Mamoré é um dos bens culturais mais representativos e
emblemáticos da história do Estado. Muitas são as vozes, organizadas ou não, que guardam
relação com esta ferrovia e com a qual tem como uma referência muito forte de identidade.
Entre estas está a dos antigos trabalhadores ferroviários, ex-funcionários da ferrovia em
6

Ver documento na íntegra, Processo de Tombamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Processo nº.
01450.006938/2004-30, v.II, folha 13 a 16.
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épocas variadas que se mobilizam em torno da mesma, que a tem como um elemento
catalisador e que mantém um forte vínculo com o espaço físico e com o significado que a
ferrovia assume em suas vidas.
Os primeiros estudos para viabilizar ações de preservação da ferrovia são oriundos do
final da década de setenta, buscando posteriormente o tombamento da ferrovia a nível federal
junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O tombamento definitivo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi homologado
apenas em 2006 por meio do Processo nº.1.220-T-87, inscrito no Livro do Tombo Histórico e
no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Faz parte do complexo tombado o pátio ferroviário, oito quilômetros de linha férrea
que vai da estação central em Porto Velho até a estação em Santo Antônio, as Três Caixas
d’água e o cemitério da Candelária, ambos localizados na cidade de Porto Velho.
O patrimônio cultural em questão possui espaços de representações, dos quais
emergem diferentes sujeitos sociais que lidam diariamente com expressões e disputas. Estes
sujeitos seriam tanto indivíduos da comunidade sem uma estrutura bem definida de
organização e representação como também órgãos relacionados ao poder público – compondo
assim um cenário de disputas em relação ao complexo tombado da ferrovia. Assim, a cidade
de Porto Velho, vista dentro da ótica da contemporaneidade, possui uma notória fragmentação
espacial, influenciada pela vida contemporânea, presente no complexo tombado e no seu
entorno.
Para melhor compreender as configurações espaciais presentes no complexo
ferroviário em questão, este é tratado aqui atrelado ao conceito de lugar definido pelo autor
Rogério Proença Leite, como “demarcações físicas e simbólicas no espaço cujos usos os
qualificam e lhes atribuem sentidos de pertencimento, orientando ações sociais e sendo por
estas delimitados reflexivamente” (LEITE, 2007, p. 35).
Durante anos de abandono a ferrovia passou a adquirir configurações próprias
demarcadas por moradores do entorno do complexo tombado com o grande número de
construções irregulares beirando a linha férrea, por moradores em situação de rua e usuários
de drogas ocupando as estruturas do complexo, pelos comerciantes locais com as instalações
de “barracas” consideradas irregulares pela Prefeitura, dentre outros sujeitos que após o
sucateamento da ferrovia foram ocupando o complexo ferroviário, considerado então um
espaço degradado.
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Com a ausência do poder público no complexo da ferrovia, esta passou a ser alvo de
intenso vandalismo, com roubo de peças do acervo da ferrovia e destruição de algumas
estruturas. Neste contexto, os antigos ferroviários – que trabalharam no período de
funcionamento da E. F. M. M. – realizaram a ocupação da estação ferroviária, localizada na
parte central do pátio ferroviário, com o intuito de tecer estratégias para preservação do
acervo que restara da ferrovia.
As ações empreendidas pelos antigos ferroviários (que serão trabalhadas com mais
detalhes no capítulo dois) também são objeto de estudo desta pesquisa e foram resgatadas
através de depoimentos dados por eles e também pela documentação existente no Processo de
Tombamento da E.F.M.M., com o Boletim SPHAN/Pró-Memória e estudos realizados por
técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional realizados a partir dos anos
de 1980.
Atualmente o trecho tombado da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré passa por obras
de revitalização e restauração, que iniciaram em agosto de 2007, com a finalidade de destinar
seus espaços para o turismo. Tais obras estão sendo empreendidas em larga medida pela
municipalidade, com diversos aspectos relacionados à ferrovia, sendo objeto das medidas de
compensação dos empreendimentos hidroelétricos do Rio Madeira o que gerou uma grande
movimentação de recursos e o agravante de disputas de poder relacionada a este patrimônio.
Para que estas obras pudessem ser empreendidas foram executadas ações como: a
desativação de um núcleo assistencial para ribeirinhos desabrigados, a remoção de todas as
barracas que abrigavam bares e restaurantes, algumas medidas para dar início à retirada de
moradias irregulares que beiram a linha férrea e constantes tentativas da retirada de pessoas
em situação de rua e usuários de drogas que desde o abandono da ferrovia passaram – em
número cada vez maior – a marcar as fronteiras das desigualdades visíveis nos espaços
públicos, o que demonstra que o tipo de sociabilidade desenvolvida neste lugar mantinha
estreita relação simbólica com o estado de abandono da ferrovia.
Assim, às estruturas do complexo tombado da ferrovia, que durante alguns anos foram
ocupadas com diferentes usos, contrapõem o que é atualmente é almejado pelo projeto de
revitalização em execução.
É notório que na dinâmica da urbe diversas configurações foram desenhadas no
complexo ferroviário e seu entorno, mas estas não são imutáveis e únicas e sim flexíveis, pois
envolvem pessoas que não atribuem o mesmo valor ao bem cultural e acabam por se inserir de
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maneira distinta, dando ao espaço físico sentidos, usos e significados diferenciados.
O Projeto de revitalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré pretende articular os
novos usos, que serão dados à estes patrimônio cultural, aos aspectos econômicos da região,
com o objetivo de potencializar o turismo da cidade de Porto Velho.
Este processo traz uma série de implicações, pois, ao mesmo tempo em que faz uso de
aspectos tradicionais da cultura e da história com o resgate da memória viva dos ferroviários,
necessita que estes agentes sociais estejam em constante articulação com as demandas de
mercado para que, a partir disto, possa legitimar a reinvenção de uma centralidade,
restabelecendo os nexos entre identidade e lugar no contexto da sociedade contemporânea.
Os Projetos de Revitalização evocam significados históricos e singulares da
localidade, como também reconhece como representativos os bens culturais, fazendo uso
destes aspectos para legitimar atribuições econômicas.
Esse aspecto contrastivo e diferencial implica a existência de representações que
podem ser antagônicas: o que torna um espaço um lugar para uns pode ser
exatamente o que possibilita para outros, a construção contrastiva de seus próprios
lugares [...] nele inscrevem-se marcas que caracterizam as diferentes demandas de
pertencimento a uma coletividade (LEITE, 2007, p.298).

A dinâmica social da cidade junto às políticas preservacionistas atrela determinados
bens culturais aos interesses econômicos relacionados ao turismo. A valorização do
patrimônio cultural através da execução de projetos de revitalização destinados a atender
demandas das atividades turísticas tendem a promover a alienação de elementos constitutivos
da memória coletiva em detrimento de escolhas mercadológicas, privilegiando o valor
econômico.
Neste sentido, o patrimônio deve possibilitar experiências em que haja mediações e
negociações sobre os significados culturais compartilhados de um lugar e dos próprios
códigos comportamentais que o qualificam. Assim, deve haver possibilidades das negociações
em torno da apropriação dos bens culturais da Madeira-Mamoré, priorizando o entendimento
entre os sujeitos sociais envolvidos, comunidade local, órgãos responsáveis pela gestão e
poder público. É esse um dos principais objetivos almejados por esse estudo.
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5. O objetivo da pesquisa

A presente pesquisa possui como objeto de estudo a memória dos trabalhadores
ferroviários membros da Cooperativa dos Trabalhadores do Ramo Ferroviário e da
Manutenção da Construção Civil perante as relações existentes entre identidade e patrimônio
analisadas através de práticas e ações empreendidas por este grupo que possui motivações em
comum, como a preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a sua reativação, diante
do processo de valorização da ferrovia e reconstrução histórica.
Os ferroviários membros da Cooperativa dos Trabalhadores do Ramo Ferroviário e
da Manutenção Civil (Cootrafer) atuaram diretamente no período de funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré enquanto uma ferrovia importante no seu aspecto econômico
devido ao intenso transporte de mercadorias e de passageiros.
A organização destes trabalhadores através da Cooperativa surge com o propósito de
legitimar uma luta para sobrevivência dos bens que restaram deste patrimônio cultural e de fazer com que a ferrovia volte a ter uma funcionalidade. Dentre estes aspectos aponto aqui a
existência de reivindicações por parte destes trabalhadores pelo espaço físico deste patrimônio
recorrendo à valorização da memória coletiva e de justificativas que remetem ao “direito” na
demarcação deste lugar.
Logo, esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as teias sociais ainda presentes e
atuantes em torno deste patrimônio cultural, através de apontamentos de ações e práticas de
um grupo social que guarda relações de uma memória comum, porém admitindo que não haja
fronteiras delimitadas e fixas, havendo ao longo da história da ferrovia reconfigurações
identitárias, atribuindo e modificando significados e valores.
Este trabalho faz uso do recorte marcado por três períodos estratégicos para
compreensão do objeto: a desativação da linha férrea em 1972, a reativação do trecho de
Porto Velho a Santo Antônio em 1981 e o tombamento do complexo ferroviário pelo Iphan.
Estes períodos foram delimitados a partir das análises das narrativas destes velhos
trabalhadores, bem como das reflexões sobre as ações de preservação realizadas por parte do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, compondo assim um quadro que
possibilita compreender a memória dos ferroviários a partir das práticas supervisionada por
técnicos do Instituto.
O primeiro recorte diz respeito à desativação da ferrovia, ocorrida em 10 de julho de

28

1972, período este importante para compreender através dos depoimentos dos trabalhadores o
impacto causado pela ruptura da execução do ofício de ferroviário no processo de afirmação
de identidades.
O segundo recorte diz respeito ao projeto de reativação da ferrovia executada durante
o governo do coronel Jorge Teixeira de Oliveira, no ano de 1981, no qual foram recuperados
alguns trechos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para fins turísticos 7, marcando a volta
destes ferroviários aos trabalhos em ferrovia. A análise deste período se faz necessário por
possibilitar refletir a respeito da valorização do ofício de ferroviário por parte dos mesmos,
bem como é o ponto inicial das práticas de preservação empreendidas pelos antigos
trabalhadores após a desativação e que vigoram até os dias atuais.
O terceiro recorte diz respeito ao Tombamento do complexo ferroviário – homologado
em 28 de dezembro de 2006 – a nível federal realizado pelo Iphan buscando compreender de
que forma se deu a participação dos ferroviários neste processo, dentro do contexto da criação
da Cooperativa dos trabalhadores ferroviários.
Irei problematizar a experiência do trabalho na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre os anos 1950 a 1972, dando ênfase ao período de ingresso na ferrovia até o momento da
sua desativação e ao momento da reativação de alguns trechos da linha férrea para fins turísticos realizados no início da década de 1980, explicitando a retomada da execução do ofício de
ferroviário e a luta para sobrevivência do acervo ainda existente após o período de sucateamento da rede ferroviária.
Busco compreender o processo de patrimonialização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré na perspectiva da afirmação de identidades e manutenção da memória coletiva por parte
dos ferroviários da Cooperativa, bem como refletir sobre o mundo do trabalho dos antigos ferroviários que atuaram no período de funcionamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e
também sobre a memória deste grupo social dentro da ótica da valorização do ofício de ferroviário.
A memória dos trabalhadores ferroviários traz consigo reflexões de um grupo social
que não teve voz na história oficial, mas que está envolvido em práticas comuns de
organização, relações de trabalho e sentimento de pertencimento acerca de um patrimônio em
comum: a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
7

Em 1981 foi inaugurado o primeiro trecho, de sete quilômetros, entre Porto Velho e Santo Antônio. No ano
seguinte foi inaugurado o segundo trecho de doze quilômetros, entre Santo Antônio e a Cachoeira do Teotônio e
em 1984 foi inaugurado o terceiro trecho, de vinte quilômetros, entre Guajará-Mirim e Iatá.
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Deste modo, esta pesquisa busca trazer para a historiografia um olhar diferenciado a
respeito da história desta ferrovia, tão rememorada pelo seu aspecto dramático, mas que
silenciou os trabalhadores que durante anos deram vida à ferrovia. Pretendi registrar e
problematizar neste trabalho as narrativas destes trabalhadores que através de seus
depoimentos contribuem para se repensar a história da ferrovia no presente, através de suas
experiências de trabalho e trajetórias de vidas.
O trem partiu para uma viagem que pretendia ser eterna. Hoje estes velhos ferroviários
aguardam esta volta, tendo a consciência de que, apesar daquele passado fruto de suas
vivências não voltar mais, ainda há esperança de ouvir o apito soar outra vez, mesmo que a
ferrovia não possa ter o mesmo sentido de existir de outrora. Este sentido de outrora está
intimamente associado ao mundo do trabalho em que os trens de carga, os acampamentos e as
longas viagens percorrendo as estações se despediram, tornando-se agora apenas passado,
impossível de ser revivido.
Para estes velhos trabalhadores “falar” do passado é como ter oportunidade de aliviar a
dor do presente, marcado pela opressão da velhice e a cotidiana degradação do trabalho. A
memória na velhice é uma construção de pessoas agora envelhecidas mas que já trabalharam.
Os velhos têm a função social de lembrar e contar para os mais jovens a sua história. Estas
pessoas já atravessaram um determinado tipo de sociedade, já viveram quadros de referência
familiar e cultural; sua memória atual pode ser delineada de maneira mais definida do que a
memória de uma pessoa jovem, ou mesma adulta (BOSI, 1994).
Foi através das narrativas destes velhos ferroviários que este trabalho se engendrou. A
aproximação com os antigos ferroviários membros da Cooperativa adveio com o acompanhamento dos seus trabalhos de manutenção da linha férrea, executado através do projeto de revitalização e restauração do complexo ferroviário tombado.
Este trabalho nasceu das conversas realizadas ao longo da linha férrea, nas pausas para
o café na antiga estação, no olhar para traços deixados por estes atuantes ferroviários que enriqueceram esta pesquisa com seus os relatos mergulhados em saudosismo e lucidez, possibilitando conhecer a saga destes trabalhadores, com sua narrativa única e densa capaz de fazer
penetrar no mundo das ferrovias.
Concomitantemente às conversas realizadas com os antigos ferroviários foi possível
um aprofundamento no mundo do trabalho ferroviário, aprender sobre o funcionamento de lo-
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comotivas à vapor, hierarquias na estrada de ferro, o sistema disciplinar que vigorava na década de 1950, expressões e denominações próprias do trabalho em ferrovia.
Primeiramente foi necessário compreender a linguagem falada por aquele grupo social, interpretar gestos, tom de voz e decifrar códigos existentes neste universo de trabalho.
Cada experiência narrada possui marcas do sujeito entrevistado; deste modo, a história oral
possui em si um caráter individual, sendo que cada ferroviário com sua especificidade
compõe traços da memória ferroviária.
É inegável que as fontes orais aproximam o historiador de seu objeto, possibilitando
uma maior ligação e vínculo pessoal com os sujeitos estudados, bem como suprir lacunas contidas em documentações escritas, oferecem análise qualitativa de processos históricos baseado
em experiência interdisciplinares.
A consideração do âmbito subjetivo da experiência humana é a parte central do trabalho desse método de pesquisa histórica, cujo propósito incluiu a ampliação, no
nível social, da categoria de produção dos conhecimentos históricos, pelo que também se identifica e solidariza com muitos dos princípios da tão discutida ‘história
popular’ (LOZANO, 2005, p. 16).

De acordo com o autor Jorge Eduardo Aceves Lozano, a história oral possui
pressupostos teóricos que possibilitam produzir conhecimentos históricos e científicos,
devendo ter a mesma receptividade e a crítica que possui as fontes escritas. Para o autor, a
história oral permite contato e influência interdisciplinares sociais, em níveis locais e
regionais, além de proporcionar interpretações qualitativas de processos históricos sociais,
sendo centrada na visão e na versão do interior mais profundo da experiência dos atores
sociais (LOZANO, 2005).
A apreensão das fontes orais utilizadas nesta pesquisa adveio de um processo que
contou primeiramente com a elaboração de um roteiro com questões abertas que permitissem
o entrevistado narrar especificamente aspectos relacionados ao mundo do trabalho e as
práticas de preservação da ferrovia empreendidas por este grupo social, estabelecendo um
diálogo entre pesquisador e narrador.
De acordo com Maria Isaura Pereira de Queiroz,
[...] a diferença entre história de vida e depoimento está na forma específica de agir
do pesquisador ao utilizar cada uma destas técnicas, durante o diálogo com o
informante. Ao colher um depoimento, o colóquio é dirigido diretamente pelo
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pesquisador. [...] A entrevista pode se esgotar num só encontro; os depoimentos
podem ser muitos curtos, residindo aqui uma de suas grandes diferenças com
relação às histórias de vida. [...] Toda história de vida encerra um conjunto de
depoimentos (QUEIROZ, 1991, p. 7).

As entrevistas, em sua maior parte, foram realizadas no pátio da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré e também nos principais trechos ao longo dos 366 quilômetros de linha
férrea, de Porto Velho à Guajará-Mirim8. Através do recurso visual foi possível para os
entrevistados ressuscitar lembranças e também dar consistência aos seus relatos, detalhando o
local dos acidentes, o uso dos telégrafos, os lugares onde houve descarrilamento de
locomotivas, os pontos de pernoite e diversão ao longo da linha, os trechos considerados
assombrados, o modo que o maquinista guia a locomotiva à vapor, etc.
Admitindo o espaço físico como veiculador da memória, a escolha destes locais esteve
intimamente relacionada com o roteiro de entrevistas utilizado para acionar as histórias de
vida dos entrevistados. “Os lugares singularizam-se principalmente pelas representações e
práticas construídas pelas pessoas que neles interagem” (LEITE, 2007, p. 39).
A coleta dos depoimentos foi realizada através do uso do gravador, sendo que o roteiro
abordava os seguintes temas: função que exercia na ferrovia; ingresso no trabalho; sistema
disciplinar; desativação da linha férrea; transmissão do ofício de ferroviário; práticas de
preservação da ferrovia; reativação; tombamento da ferrovia pelo Iphan e a atuação da
Cooperativa.
A maior parte dos temas contidos no roteiro da entrevista refere-se ao mundo do
trabalho, com experiências adquiridas no passado e que são hoje narradas no presente. Deste
modo, admite-se que esta fonte foi gerada após o acontecimento, podendo resgatar
lembranças involuntariamente equivocadas ou mesmo lembranças que foram transformadas
em função de acontecimentos a posteriori.
[...] um indivíduo, quer fale espontaneamente de seu passado e de sua experiência
(publicando, por exemplo, suas memórias), quer seja interrogado por um
historiador (tornando-se assim testemunha ou ator da história), não falará senão do
presente, com as palavras de hoje, com sua sensibilidade do momento, tendo em
mente tudo quanto possa saber sobre esse passado que ele pretende recuperar com
8

Entre os dias 19 a 21 de julho de 2010, percorri o trecho entre Porto Velho à Guajará com antigos ferroviários
no intuito de documentar histórias que foram vivenciadas pelos mesmos no período de funcionamento da
ferrovia. As entrevistas foram realizadas com a finalidade de dar subsídio para melhor se compreender como
funcionava a lida diária da categoria ferroviária, bem como o cotidiano e o universo de trabalho dos mesmos,
com o resgate da memória coletiva deste grupo social.
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sinceridade e veracidade (ROUSSO, 2005, p. 98).

Assim, deve se estar atento ao fato que os sujeitos sociais que deram origem às fontes
orais utilizadas nesta pesquisa estão imersos nestes mesmos processos expostos em suas
narrativas, sendo este “passado recente” fruto de intervenções e interpretações advindas da
ótica do presente.
A rememoração das lembranças durante as entrevistas faz um constante exercício de ir
e vir, sendo que esta é um ato cognitivo do sujeito social que se situa em uma posição
distanciada daquilo no tempo que esta sendo narrado, havendo uma atribuição de sentido, uma
análise daquilo que constituiu uma experiência. Deste modo, a pesquisa com fontes orais é
uma interpretação daquilo que é dado como real pelo entrevistado,
No momento em que uma entrevista é realizada, o entrevistado encontra um
interlocutor com quem pode trocar impressões sobre a vida que transcorre ao seu
redor; é um momento no qual lembranças são ordenadas com o intuito de conferir,
com a ajuda da imaginação, ou da saudade, um sentido à vivência do sujeito que
narra a sua história (SANTOS, 2000, p. 3).

A importância do registro das experiências referentes às relações constitutivas do
processo de trabalho ferroviário se revela na possibilidade de compreensão de parte da
história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré através da perspectiva do mundo do trabalho,
pelas reflexões a respeito dos modos de vida dos antigos ferroviários que ainda atuam na
preservação do patrimônio cultural desta ferrovia.
A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré do presente assinala atribuições de valor de seus
bens culturais por parte de distintas esferas da sociedade, constituindo assim disputas pelo
espaço físico e simbólico deste lugar, com contínuas recorrências ao “direito à memória” por
parte dos ferroviários vinculados à cooperativa.
Deste modo, esta pesquisa possibilita refletir acerca da memória coletiva dos antigos
ferroviários apontando as mudanças ocorridas no mundo do trabalho desta categoria atreladas
às transformações de funções e políticas públicas empreendidas para a estrada de ferro ao
longo dos últimos anos.
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CAPÍTULO 1
OS FERROVIÁRIOS, A COOPERATIVA E O
MUNDO DO TRABALHO
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A memória ferroviária na maioria das vezes parte da abordagem de temas que
envolvem a grandeza das estradas de ferro brasileiras, enfatizando a história destes grandes
empreendimentos associadas à temática da política de modernização empreendida no Brasil e
do seu ideal desenvolvimentista, perceptível nos discursos de seus idealizadores. Desvendar a
história das ferrovias pela ótica dos seus trabalhadores ainda é um terreno novo, porém fértil,
que se apoia nas experiências de vida que permitem analisar os mecanismos de controle e
códigos disciplinares utilizados pelas companhias estrangeiras, onde pairava um ambiente de
lutas e reivindicações salariais.
Memórias subterrâneas que talvez não tenham ficado completamente incrustadas
nas paredes das casas, nas ruas, nos trilhos, na arquitetura das estações. Por trás de
uma história grandiosa [...] deve-se estar atentos aos desvios, ao caráter
fantasmagórico não só da ferrovia, mas da experiência de seus trabalhadores, que,
em seu cotidiano, vivenciaram perigos e situações de extrema dificuldade. [...] As
ameaças constantes no cotidiano, a enormidade de deveres e a quase ausência de
direitos também corroboram o entendimento de quais pilares fundam a identidade
da classe ferroviária (MAIA, 2009, p. 82).

As memórias dos trabalhadores da ferrovia são um suporte fundamental da identidade
do grupo social, que se revela em similitudes e diferenças, pois a mesma esteve sujeita às mudanças sociais e culturais. Priorizei dialogar com as experiências dos trabalhadores que ingressaram no trabalho na década de 1950 e que executam no presente ações para a reativação
do trecho de sete quilômetros de linha férrea. Procurei especificar quem são estes ferroviários,
qual a inserção dos mesmos dentro do complexo tombado e as práticas de preservação da ferrovia por parte dos mesmos, relacionando-os com a criação da Cooperativa e com as estratégias para sua manutenção no complexo ferroviário.
O trabalho com a memória dos trabalhadores é apenas um viés possível, dentre outros,
para compreender a história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré na perspectiva do trabalho
na empresa, visto como um campo de forças com seus rígidos códigos disciplinares e um sistema hierárquico peculiar. Esta pesquisa não objetivou resgatar uma amostragem de fontes
orais que abrangesse um contexto total capaz de analisar a especificidade de cada cargo exercido pelo trabalhador mas, sim, investigar as situações enfrentadas pelos ferroviários que vivenciaram um mesmo ambiente de trabalho – mesmo que com dinâmicas diferenciadas – revelando as precárias condições de trabalho e a situação marginal que gozavam na empresa.
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Apresento questionamentos acerca do processo de configuração da classe trabalhadora
vinculada à história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, buscando, através das entrevistas
com os antigos ferroviários, compreender suas trajetórias de vida desde o período de ingresso
passando pela evolução da carreira profissional, resgatando os modos de vida e as relações de
trabalho; como também trazer um olhar contemporâneo acerca do processo de patrimonialização da ferrovia e compreender como se insere a participação deste grupo social neste contexto.
O olhar para esta ferrovia na atualidade me possibilitou questionar onde estão hoje estes trabalhadores: qual o vínculo que possuem com esta ferrovia que veio a se tornar patrimônio cultural brasileiro? Quais são as lutas e reivindicações que estes trabalhadores possuem
pela reativação do complexo ferroviário?
Através destas indagações exponho problemáticas a respeito das condições de trabalho
na estrada de ferro, da experiência no setor ferroviário e da luta pela reativação da ferrovia,
utilizando como suporte as fontes orais.
O trabalho com estas fontes possibilitou compreender parte da história da ferrovia a
partir de outros olhares, com lembranças do passado que se interagem com as intenções –
conscientes ou não – do presente, em um movimento no qual “a memória permite a relação do
corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ de representações” (BOSI, 1994, p. 46).
Através das referências do passado o grupo social mantém sua coesão, define o seu
lugar, suas oposições e seus propósitos dentro de um contexto de disputas e distintas
atribuições de valor que permeiam a dinâmica do patrimônio cultural.
Assim, a memória destes sujeitos sociais opera coletivamente, estimulando a produção
de novos símbolos, no cultivo de um sentido para o passado que se quer salvaguardar, por
meio de tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de
pertencimento e as fronteiras sociais entre coletividades.
O relato de suas experiências é uma interpretação do passado visto como um processo
histórico que se desdobra das significações do que é “ser ferroviário”, no passado e no
presente, havendo ao longo da história da ferrovia reconfigurações identitárias que atribuem e
modificam significados e valores ao patrimônio cultural em questão. Assim, lidar com a
memória dos trabalhadores é desvendar as tramas do cotidiano: os modos de vida, as
resistências e a organização desses trabalhadores dentro da cidade e a maneira pela qual
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diversos atores sociais se envolveram dentro do contexto da história da ferrovia. É assim que
este capítulo se estruturou.
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1.

Reflexões acerca da categoria ferroviária
O estudo da categoria dos ferroviários vinculados à Cooperativa será aqui analisado

pelo aspecto da cultura e do “sentimento de pertencimento” que estes trabalhadores possuem
em torno da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, não negligenciando o aspecto da organização,
da luta e da resistência vivenciado nas ações empreendidas para a preservação e reativação
deste patrimônio cultural brasileiro.
A ideia de “categoria” dos trabalhadores em ferrovias está sendo utilizada para me
referir a um conjunto particular de comportamentos que se assemelham no grupo social em
questão, porém sem negligenciar suas especificidades. Este conjunto particular de
comportamentos pode ser verificado nas narrativas que remetem à exaltação ao trabalho com
ferrovias como sendo algo árduo e exclusivista, além das falas de orgulho em ser ferroviário.
Assim, a abordagem apresentada neste texto está mais atrelada à diversidade e à pluralidade das manifestações culturais dos ferroviários – sendo apenas uma dimensão, dentre outras, que modela a história do trabalho – do que aos conflitos que envolvem a classe operária,
sem deixar de reconhecer a contribuição da historiografia marxista pautada na consciência e
luta de classes, no ativismo, na coesão política dos trabalhadores, nas relações de produção,
elementos importantes para se compreender as (re)configurações identitárias da classe. A
abordagem historiográfica utilizada neste capítulo admite o estudo das classes operárias a partir de uma perspectiva culturalista que as consideram como diferenciadas e heterogêneas.
[...] devemos dar conta da diversidade das atitudes sociais de acordo com sua
variabilidade no tempo, sem deixar de abordar também mecanismos inte(g)rativos
que dão forma e conteúdo a valores culturais compartilhados. Afinal, tanto
elementos sociais e culturais desagregadores quanto estratégias de resolução e
atenuação de conflitos em busca de unidade fazem parte das experiências vividas
pelas coletividades operárias (BATALHA, SILVA, FORTES, 2004, p. 15).

Esta abordagem admite novos significados acerca da representação social da Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré, uma vez que as memórias dos ferroviários são campos de lutas
que possibilitam mostrar outros lugares, outras vozes até então segregadas ou até mesmo
silenciadas, as quais busco registrar na apresentação e análise de seus depoimentos que
refletem as trajetórias de vida atreladas ao mundo do trabalho.
A memória dos ferroviários traz consigo reflexões de um grupo social que não teve
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voz na história oficial, mas que está envolvido em práticas comuns de organização, relações
de trabalho e identidade acerca de um patrimônio cultural em comum: a Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré. Esta memória possui características instáveis: ela pode modificar e se
rearticular conforme posição que o indivíduo ocupa e pelas relações que estabelece nos
distintos grupos que se identifica e participa – ela está posta em um campo de disputas e
negociações (HALBWACHS, 1990).
De acordo com Michael Pollak, a história oral ressalta a importância destas memórias
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, opõem-se à
"memória oficial”.
Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias
marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado.
Conforme as circunstâncias, ocorre a emergências de certas lembranças, a ênfase é
dado a um ou outro aspecto. [...] Assim há uma permanente interação entre o vivido
e o aprendido, o vivido e o transmitido (POLLAK, 1989, p. 6).

Ao recordar suas histórias de vida através das entrevistas estes sujeitos sociais “não
estão descansando, por um instante, destas lides cotidianas, não estão se entregando
fugitivamente às delícias do sonho: eles estão se ocupando consciente e atentamente do
próprio passado, da substância mesma da sua vida” (BOSI, 1994, p. 60).
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar,
com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é
trabalho. [...] A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão,
agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa
consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela
não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os
mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas idéias,
nossos juízos de realidade de valor (BOSI, 1994, p. 55).

Analisar o processo de rememoração dos ferroviários é buscar compreender os significados que a ferrovia assumiu em suas vidas que, a meu ver, estão amparados no tempo em
que armazéns, oficinas, locomotivas funcionavam a todo vapor, em que levavam vida às cidades interioranas onde a Madeira-Mamoré adentrava.
As narrativas destes ferroviários refletem o quanto este grupo social almeja a reativação da ferrovia, mas principalmente busca estratégias para a manutenção de seus ofícios e
afirmação de identidades. Nesta perspectiva, o ponto chave do processo é o início das obras
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de revitalização e restauração do complexo ferroviário na cidade de Porto Velho, quando os
ferroviários passam a assumir os trabalhos referentes à recuperação dos trechos da linha férrea
e do maquinário pertencente ao complexo tombado. Para estes trabalhadores desempenhar novamente atividades relacionadas ao funcionamento da ferrovia possibilita resgatar o saber que
adquiriram durante anos de prática, o que levou estes trabalhadores a se unirem em torno de
uma trajetória em comum, que liga a memória ao trabalho.
A partir do momento em que os antigos ferroviários, que não mais possuíam um
vínculo empregatício com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré desde sua desativação, voltam
a exercer algumas funções semelhantes – mas não idênticas – àquelas que exerciam no
período de funcionamento da ferrovia, eles recorrem à valorização dos seus ofícios e da
“experiência de classe”, dando sentido às relações estabelecidas entre o presente e o passado.
De acordo com Edward Palmer Thompson, a existência concreta de uma classe se
evidencia através da identidade de valores e interesses em comum e que são compartilhados
por indivíduos que possuem semelhantes experiências, as quais se diferenciam de valores e de
interesses de outros indivíduos que partilham uma experiência diversa, constituindo assim
uma classe antagônica. A experiência seria, portanto “a resposta mental e emocional, seja de
um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas
repetições do mesmo tipo de acontecimento”, que compartilham (THOMPSON, 1981, p. 15).
Para Thompson a experiência de classe é marcada por um processo cultural que
institui a consciência de classe, marcado pela multiplicidade de experiências, pela
flexibilidade de costumes e pela circulação de valores. De acordo com autor a existência de
uma classe está em sua identidade de interesses e valores, partilhados por indivíduos que
possuem uma experiência em comum.
Na concepção de Thompson, não existe uma divisão entre experiência do indivíduo e
experiência de classe, devido à primeira ocorrer sempre em relação a alguma coisa,
estabelecendo os meios e os intercâmbios entre os sujeitos históricos reais. Na análise do
autor, o conceito de experiência é tido como um espaço definido de acordo com as relações
produtivas específicas, no qual ações conscientes tomam lugar e são praticadas. Para o autor a
experiência de classe é determinada em sua maior parte pelas relações de produção nas quais
os indivíduos são inseridos involuntariamente (THOMPSON, 1987, p. 10).
Pensar a experiência de classe através da relação entre trabalho e ferroviários remete
aos mecanismos disciplinares existentes no período de atuação destes trabalhadores na
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Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com suas rígidas regras que envolvem todo um complexo
sistema do capital no qual a ferrovia se configurou, representando o progresso da nação, mas
também a considerar os seus desdobramentos na cultura destes trabalhadores. De acordo com
Thompson, porém, a experiência também abrangeria outras dimensões culturais para além
deste mecanismo de controle da classe operária:
[...] as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como idéias, no
âmbito do pensamento e de seus procedimentos, ou (como supõem alguns
praticantes teóricos) como instinto proletário, etc. Elas também experimentam sua
experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como
normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou
(através de formas elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas (THOMPSON,
1981, p. 189).

Assim, a concepção de cultura trazida por Thompson está associada à transmissão de
costumes presentes na vida dos trabalhadores, agregada à ideia de consciência de classe.
Neste sentido, as práticas vivenciadas e executadas no mundo do trabalho estariam ancoradas
em algo forte e intenso: o costume – que se daria no campo das mudanças e rupturas
(THOMPSON, 1998).
Thompson inova ao associar o conceito de cultura à transmissão de costumes, pois
admite que ambos estejam colocados em um campo conflitante em que os interesses
divergem. Para o autor a cultura se daria pela apreensão das mudanças contínuas existentes na
transmissão de costumes e na permanência presente na transmissão da tradição. O termo
cultura idealiza a existência de um consenso, o que na opinião dele não seria verdade, pois a
cultura seria também uma troca entre duas forças opostas que estariam expostas a algo maior
(como por exemplo, a própria consciência de classe) para se assumir como um sistema 9.
Os costumes associados à identidade do ferroviário são formados por um conjunto de
elementos peculiares à categoria que se constituem através de mecanismos de afirmação das
semelhanças.
O grupo social o qual esta pesquisa aborda possui aspectos da identidade que os unem
através de sentimentos de pertencimento, hábitos e costumes. Quando o trabalhador se diz ser
9

Vale ressaltar, que Thompson pauta sua análise no final século XVIII e início do século XIX, marcado por
reivindicações da classe trabalhadora e por disputas, no contexto de transformações econômicas e sociais na
Europa nas quais veio a emergir conceito de cultura associado à ideia de nação e civilização. Thompson critica a
análise social baseada no viés economicista como determinante, o chamado marxismo ortodoxo, dando aos
valores, as normas e até mesmo a própria cultura uma importância decisiva para a organização do modo de
produção de uma sociedade.
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ferroviário ele se afasta momentaneamente de outras configurações identitárias relacionadas a
outros grupos. O que está em jogo é a ênfase na identidade ferroviária – que se funda no
trabalho – construída pela relação institucional do indivíduo com a empresa ferroviária e nos
elementos vivenciados em comum no que diz respeito à história da ferrovia, presentes no
relato dos entrevistados.
Este ethos ferroviário o afasta momentaneamente da cidade, o afasta do local, do
espaço regional, das fronteiras de sua casa, de seu bairro, de sua vila. Ao ser
ferroviário, ele passa a ser semelhante a todos os outros ferroviários do globo. Sua
visão de mundo, sua moral, sua ética, seu estar-no-mundo, enfim, seu modus
vivendi por um momento deixa de estar ligados propriamente à cidade e passam a
significar [...] ser ferroviário, simplesmente ferroviário (MAIA, 2009, p. 83).

As identidades estão refletidas na memória de cada um destes trabalhadores e se
relacionam com outras esferas da vida destes sujeitos. “A construção da identidade é um
fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de
aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação
direta com outros” (POLLAK, 1992, p. 5).
Michael Pollak reconhece que a memória e a identidade se inserem dentro de contextos em que se vivenciam conflitos sociais e intergrupais nos quais se disputam valores. O sentimento de identidade do ferroviário está intimamente ligado à posição que ocupa, ou pretende
ocupar, dentro da ferrovia, bem como dialoga com a maneira como se apresenta para outros
grupos sociais. Com o propósito de legitimar uma luta para sobrevivência dos bens culturais
que restaram da estrada de ferro e de fazer com que a ferrovia volte a ter uma funcionalidade,
este grupo social afina seus discursos e estende as reivindicações pelo espaço físico do complexo ferroviário, recorrendo à valorização da memória coletiva e afirmação de identidades
para a demarcação neste lugar.
O empreendimento ferroviário do passado dominou a vida de seus trabalhadores, que
foram obrigados a obedecer aos ritmos da máquina, condicionando-se ao tempo fundamentado pela empresa. O domínio do capital na vida destes antigos trabalhadores ainda está presente na memória coletiva deste grupo social, verificado nas narrativas nas quais expressam que o
cotidiano do trabalho se faz necessário por ser uma expressão própria do homem, fruto da dignidade e do exercício da cidadania, algo indissociável de suas faculdades físicas e mentais.
Esse domínio exprime a permanência de relações de poder. Como afirma Michel Foucault,
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“se o homem trabalha, se o corpo humano é uma força produtiva, é porque o homem é obrigado a trabalhar. E ele é obrigado porque ele é investido por forças políticas, porque ele é capturado nos mecanismos de poder” (FOUCAULT, 2003, p. 259).
Foucault, em sua obra “A verdade e as formas jurídicas”, faz uma análise das
estruturas que exercem poder sobre os trabalhadores, que ele denominou de: “instituições de
sequestro”. Elas, segundo o autor, fazem parte de estruturas pedagógicas, médicas, penais ou
industriais – como é o caso das ferrovias – e utilizam aparatos como disciplina e vigilância
para controlar as funções dos indivíduos. “É assim sob a forma destas instituições
aparentemente de proteção e de segurança se estabelece um mecanismo pelo qual o tempo
inteiro da existência humana é posto à disposição de um mercado de trabalho e das exigências
do trabalho” (FOUCAULT, 2001, p. 117).
As funções das instituições de sequestro estão voltadas ao controle de três categorias:
o tempo, o corpo e o saber, objetivando à submissão dos indivíduos. De acordo com Foucault,
estas instituições não pretendem propriamente “excluir” o indivíduo recluso, mas, sobretudo,
“incluí-lo” num sistema normalizado presente nas sociedades disciplinares.
Foucault descreve as funções das instituições de sequestro; uma delas seria a extração
dos saberes executados em práticas cotidianas pelos próprios sujeitos, com a transcrição e
acumulação dos conhecimentos com base em certas normas. Outra função é o controle do corpo que, a partir do século XIX, os corpos deveriam ser “formados, reformados, corrigidos”
para poderem “adquirir aptidões, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar” (FOUCAULT,
2001, p. 118).
O controle do tempo também é umas das funções destas instituições, sendo realizado
com intuito de vigiá-lo para que possa extrair o máximo da existência do indivíduo nos diferentes espaços e nos diferentes momentos de sua vida.
Por um lado é preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, oferecido
aos que o querem comprar, e comprá-lo em troca de um salário; e é preciso, por outro lado, que este tempo dos homens seja transformado em tempo de trabalho. [...] O
tempo exaustivo da vida dos trabalhadores, da manhã à noite e da noite à manhã é
comprado de uma vez por todas pelo preço de um prêmio, por uma instituição
(FOUCAULT, 2001, p. 116).

A ferrovia foi responsável pelo controle do tempo na vida dos trabalhadores que
tinham sua rotina marcada pelo horário da estação, dos trens, sempre à mercê do sistema
ferroviário que envolvia o cotidiano do trabalhador através dos rígidos códigos disciplinares.
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Era muito difícil tinha muito feitor carrasco, quando ia largar já tinha passado da
hora, não tinha ninguém que levava isso em consideração. O serviço de linha era
pesado, é pesado, o que é mais “manero” em serviço de linha é capinação e o roço
somente, o resto não: escavação, botar dormente, pregar, suspender linha, tudo isto
era pesado (Oscar Lima).
A rotina de trabalho nosso quando a gente viajava não tinha dia, nem hora e nem
momento pra gente trabalhar, se tivesse viajando quando era preciso: se por acaso
tivesse, de Guajará-Mirim pra cá, um carregamento de gado pra trazer aqui então a
gente sai de lá às quatro horas da tarde pra chegar aqui as nove ou dez horas do
outro dia e viajava a noite todinha. [...] não tinha este negócio de horário, nem dia,
nem nada, era na hora que precisava a gente ia, passava muitas vezes cinco, seis,
sete até oito dias esperando carregamento de borracha (Paulo Ramos).

Os depoimentos dos ferroviários contam que as horas extras eram comuns no trabalho
em ferrovia, o que não implicava no aumento do salário em função do tempo excedido,
comprovando à “falta de consideração” do patrão para com o trabalhador, que comumente
cedia o tempo do seu descanso para se dedicar ao trabalho de manutenção ou descarrilo de
vagões e locomotivas. O tempo na vida destes trabalhadores era cotidianamente associado ao
da ferrovia, sendo que muitas vezes abdicavam do caráter individual que o tempo deveria
assumir na vida do sujeito para adentrar ao mundo do trabalho, “não tinha dia, nem hora e
nem momento”, explicita a fala do ferroviário Paulo Ramos, sendo dever do trabalhador estar
sempre à disposição da empresa ferroviária.
Na coordenação do tempo de trabalho, as atividades sucessivas são investidas pelo
controle deste, marcado pelo ritmo das máquinas. Isso possibilita “um controle detalhado e de
uma intervenção pontual (de diferenciação, de correção, de castigo, de eliminação) a cada
momento do tempo”, desta forma o seu controle está sempre articulado para garantir a sua
utilização (FOUCAULT, 2000, p. 135-136).
No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar
ocioso ou inútil: tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. [...]
princípio da não-ociosidade; é proibido perder um tempo que é contado por Deus e
pago pelos homens; o horário devia conjurar o perigo de desperdiçar tempo - erro
moral e desonestidade econômica (FOUCAULT, 2000, p.130-131).

A ferrovia não só controlava o tempo como também o cobiçava, explorando o recurso
disciplinar e buscando garantir a qualidade do tempo empregado com investimento intenso no
ritmo das atividades regulares. Assim, o trabalho árduo está atrelado à capacidade que o
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indivíduo havia que dispor para superar as dificuldades na lida com ferrovias desde o seu
ingresso até ao longo da carreira ferroviária.
Nesta perspectiva a empresa ferroviária exercia poder sobre os “corpos” do trabalhador, através de mecanismos e instrumentos. O poder intervém materialmente, construindo a
realidade mais concreta dos indivíduos, no seu corpo com os gestos, atitudes, comportamentos, hábitos, discursos, ou seja, a produção do trabalho para manter o corpo.
O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de
poder têm alcance imediato sobre ele; (...) Este investimento político do corpo está
ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é,
numa boa proporção, como força de produção que o corpo é investido por relações
de poder e de dominação (FOUCAULT, 1998, p.26).

O ferroviário João Batista ingressou na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré devido à
necessidade de ajudar sua mãe diante a morte de seu pai. Através do convite de um feitor em
Abunã concretizou o seu prematuro ingresso nos ramais ferroviários. Ele relata as
dificuldades em exercer uma profissão que exigia um esforço físico intenso e duras longas
horas de trabalho:
Eu não tinha pai, eu perdi meu pai com seis anos, minha mãe era viúva coitadinha
vivia trabalhando, lavando roupa ai. O feitor lá de Abunã, chamava “João Grosso”,
porque ele era grosso mesmo, ele vendo aquilo me convidou se eu não queria entrar
na Estrada de Ferro, era o jeito dele me ajudar. Eu disse:
_ “Não sei, se eu tiver condições”.
Daí ele disse:
_ “Vou levar você pro engenheiro”.
Quando foi a noite eu fui lá com o feitor e ele disse:
_ “Doutor vamos bota logo este menino pra trabalhar na turma”.
Ai o engenheiro foi e disse assim:
_ “Mas João Grosso este menino não vai aguenta o serviço, ele ainda é menino”.
_ “Não doutor a mãe dele é uma viúva eu quero ajudar ela, vamos experimentar,
vamos botar ele pra trabalhar por um mês se ele não der conta a gente tira ele”. Ai
ele foi e disse assim:
_ “Então eu nem vou mandar ele pra Porto Velho fazer o exame porque chegando
em Porto Velho ele não passa ”.
Ai quando foi dia dois de julho eu comecei a trabalhar, eu tive que aguentar, [...]
mas eu não desisti eu dava de tudo só faltava suar sangue. Eu não tive tempo nem de
pegar força, porque minha força foi se esgotando logo, desde os quatorze anos, o
que eu fui ganhando foi se acabando. Por isso você me vê, eu trabalhando até esta
idade, mas para serviço pesado eu não sou mais homem, eu vou capinar um pouco e
já me canso logo.

A ferrovia domina e fragiliza o indivíduo. A trajetória do senhor João Batista é um
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exemplo de como o trabalhador tinha sua vida incorporada na lógica da estrada de ferro. Com
sua prematura entrada na Madeira-Mamoré este ferroviário adentrou-se ao mundo do trabalho
caracterizado pela árdua rotina e as consequentes marcas deixadas no seu corpo físico.
A virilidade era um requisito básico para o trabalho em ferrovia. A superação das
condições impostas pelo ritmo frenético e exaustivo da estrada de ferro era um requisito
essencial na lida cotidiana. Ao relatar que “para o serviço pesado eu não sou mais homem”, o
senhor João Batista demonstra que ao cessar a capacidade do corpo para o trabalho árduo o
indivíduo deixa de possuir não somente a virilidade – essencial para o trabalho em ferrovia –
mas também a capacidade de ser o “bom trabalhador”.
Após anos dedicados ao ofício estes ferroviários explanam em suas lembranças
pessoais e grupais a invasão de alguns estereótipos oficiais, necessários à sobrevivência da
ideologia do patrão e/ou da empresa, como os que elucidam que o trabalho é fruto da
dignidade da vida, de capacitação moral, do cumprimento do dever de cidadão e da obrigação
de servir a sociedade e principalmente ao Estado. 10
A valorização do trabalho, presente nas vozes dos entrevistados está inserida na política de adestramento do corpo e do trabalho empreendida pela empresa ferroviária, que atuava
através do discurso pautado no trabalho como dimensão essencial da valorização do homem.
Este discurso foi herança Era Vargas, na qual o trabalho era tido como atividade dignificante
da vida, “o trabalho passaria a ser um direito e dever do homem; uma tarefa moral e ao mesmo tempo um ato de realização; uma obrigação para com a sociedade e o Estado, mas também
para o próprio indivíduo encarado como cidadão” (GOMES, 1982, p. 151-152).
As narrativas dos entrevistados referem-se às práticas relacionadas à rotina do
trabalhador ferroviário à partir da década de 1950 a 1972, período no qual a ferrovia
funcionava em função da economia da região.
A ferrovia do presente não mais se parece com a do passado, contudo estes
trabalhadores incorporaram o discurso ideológico (utilizado pela empresa ferroviária no
passado) no presente através de posturas que condizem com o ideal de servir à “nação” e ao
“patrão” através da força do seu trabalho.
10

A década de 1950, na qual os entrevistados ingressaram na E.F.M.M, herdou o esforço de construção do
Estado Nação implementado pelo governo varguista, nas décadas de 1930 e 1940, caracterizado pela escolha de
símbolos estratégicos que teriam o papel de representar uma nação integrada, na qual os conflitos eram
inexistentes, pois a sociedade compartilhava de um mesmo “ser brasileiro”. Estes discursos possuíam
“propósitos pragmáticos e políticos”, uma vez que continham a ideia que a nação compartilha um mesmo
sentimento, com símbolos em comum, e que os conflitos eram tidos como amenizados ou inexistentes. Neste
sentido, os grupos e categorias sociais são afetados no modo em que “venham considerar o que seja a nação ou
no modo em que venham a se sentir como parte desta totalidade” (GONÇALVES, 2002).
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Porém, o reingresso no trabalho na estrada de ferro no presente seria, a meu ver, um
modo de evitar a marginalização social a partir do aspecto positivo que o trabalho possui em
nossa sociedade, pois o fato de exercer um ofício estaria cercado dos atributos morais que
conferem valor e significado à vida em sociedade. Além desta perspectiva, acredito que o
sentimento de pertencimento em relação ao “ser ferroviário” da Estrada de Ferro MadeiraMamoré é mais do que ser simplesmente ferroviário de qualquer outro lugar, pois a E.F.M.M.
adquiriu com o tempo um status de importância quase mítica, estando intimamente
relacionada às memórias dramáticas que se apóiam em relatos de heroísmo da saga do homem
sobre à selva amazônica.
Ao adentrar na análise dos depoimentos dos ferroviários compreendo que os mesmos
são detentores de um saber estruturado sobre o passado, mas com os olhos voltados para o
presente, perceptível nas próprias tentativas de reativação da ferrovia. A memória – tendo
como sua principal forma de expressão as narrativas – é uma construção humana cujo
principal papel é o de transmitir as experiências adquiridas pelos indivíduos ao longo do
tempo e deste modo integrar-se ao cotidiano e dar-lhe significado (DELGADO, 2006).
A execução do projeto de revitalização do complexo ferroviário constitui expectativas,
por parte dos ferroviários vinculados à Cooperativa, em executar o ofício aliado o desígnio de
obter uma geração de renda, que estaria ligada as estratégias de sobrevivência empreendidas
pela classe em questão. De acordo com o historiador inglês Mike Savage as estratégias de
sobrevivência das classes sociais derivam do que ele definiu como a “insegurança estrutural”
vivida pelos operários por serem “um grupo vulnerável diante as incertezas da vida”. Para o
autor a retirada dos meios de subsistência das mãos dos trabalhadores, tende a criar meios
para lidar com as incertezas da vida diária, instituindo assim maneiras de lidar com esta
realidade.
Savage pontua como exemplo a criação de cooperativas, como é o caso dos
ferroviários da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, como sendo estratégia de sobrevivência,
neste caso relacionada ao próprio processo de trabalho.
O dado básico da insegurança não implica forma específica alguma de
desdobramento na consciência de classe ou na política expressas pelos
trabalhadores. Não implica união do operariado, em detrimento de suas rivalidades
internas. Mas reforça a necessidade de olhar para os fatores contextuais que
explicam a própria carência em geral dos trabalhadores em lidar com tal insegurança
conduz a diferentes tipos de resultados culturais e políticos (SAVAGE, 2004, p.33).
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A insegurança estrutural de uma classe social não se dá unicamente pelo processo de
trabalho podendo ser considerado em outras redes sociais que também abarcam a vida dos
trabalhadores. Os fatores contextuais que revelam a realidade das vidas operárias junto à
mudança histórica devem ser apreendidos através do tempo e do espaço.
A identidade aqui em questão está definida na memória que estes trabalhadores
possuem do seu mundo do trabalho, o ofício que desempenharam dentro de um contexto
histórico no qual a ferrovia tinha uma funcionalidade econômica, o que levou estes
trabalhadores a se unirem em torno de uma trajetória em comum, que liga a memória ao
trabalho, compondo assim um quadro que se traduziria na unidade de classe.
Os ferroviários reúnem-se em torno de uma identidade em comum que, a meu ver, se
relaciona ao cotidiano do trabalho, formando particularidades que permeiam as suas
narrativas históricas, sociais e até mesmo políticas. Na análise das entrevistas fica perceptível
que os entrevistados admitem-se como trabalhadores que contribuíram para o progresso da
nação no período que a ferrovia era tida como símbolo do desenvolvimento – seriam os
“guardiões do passado”. Assim, buscam no presente valorizar o ofício de ferroviário para
manutenção desta memória coletiva.
As particularidades da memória exprimem uma parte do cotidiano de uma época e dá
sentido ao presente e desta forma propicia uma sensação de identidade individual e coletiva.
Lembrar, contudo, não significa reviver o passado, mas reconstruí-lo, repensá-lo: a memória é
um trabalho social proveniente das relações sociais e instituições que constroem e
reconstroem os indivíduos e seus grupos no passado e no presente (BOSI, 1994).
Porém o que se admite é que o resgate das relações sociais é necessário para afirmação
desta identidade que os ferroviários têm em comum, sendo que “este enraizamento da tradição
em contextos locais garante a própria continuidade, porque assegura a recorrência de práticas
sociais no interior do que poderíamos chamar de espaço diferenciado e de tempo contínuo”
(LEITE, 2007, p. 37).
Deste modo, estes trabalhadores assumem-se hoje como profissionais detentores de
um saber que se encontra em extinção após o período de desativação das ferrovias, possuindo
ainda um forte vínculo com o espaço físico e com o significado que a ferrovia assume em suas
vidas. A valorização da ferrovia como um patrimônio para os ferroviários leva à valorização
de suas próprias ações, uma vez que a mesma não existe sem os profissionais que lhe dão
vida.
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2.

A Cooperativa e os ferroviários
A Cooperativa dos Trabalhadores no Ramo Ferroviário e Manutenção da Construção

Civil é uma sociedade civil criada por antigos ferroviários da Estrada de Ferro MadeiraMamoré que iniciou suas atividades no dia dezesseis de agosto de 2007, com sede na antiga
Estação Ferroviária, localizada na área central do complexo ferroviário, na cidade de Porto
Velho.
Atualmente a Cooperativa conta com um total de quinze cooperativados e alguns
colaboradores. Dentre eles, oito11 iniciaram seu vínculo com a ferrovia apenas na década de
1980 – quando a ferrovia foi reativada para fins turísticos durante o governo do coronel Jorge
Teixeira, realizando atividades de manutenção da linha, como capinação e troca de dormentes.
Os demais membros são antigos ferroviários que ingressaram na Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré na década de 1950. Eles trazem elementos que compõem esta pesquisa, pois
objetivei tratar sobre os modos de vida dentro do sistema ferroviário conduzido pela empresa,
sistematizando as relações de trabalho desta categoria que viveu o auge do ofício à
decadência, devido estes ferroviários terem acompanhado as mudanças de função que a
ferrovia teve ao longo dos anos, até o momento atual, em que ela é tida como patrimônio
cultural brasileiro, o que possibilita refletir em torno das transformações identitárias deste
grupo social. 12
Deste modo, as narrativas deste grupo inserem-se dentro de um processo histórico que
admite rupturas e (re)significações que foram problematizadas através de vivências em um
contexto carregado de mudanças de paradigmas e que, no presente, é marcado por discursos
preservacionistas que dialogam com a distintas atribuições de valor do bem cultural e disputas
pelo espaço físico do complexo ferroviário tombado.
Um dos aspectos mais marcantes da história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é o
11

Entre eles três são filhos de ferroviários que já faleceram e que trabalharam na ferrovia antes do ano de 1972.
Estes trabalhadores, após a criação da Cootrafer, uniram-se aos ferroviários mais antigos, com o intuito de
realizar trabalhos voltados à preservação da ferrovia na manutenção da linha férrea e do material rodante, além
de possibilitar aprender funções mais complexas do ofício associadas à locomoção do trem à vapor.
12

A escolha deste grupo social é algo estrategicamente importante por possibilitar realizar a análise de
momentos chaves da história da ferrovia: o seu funcionamento enquanto transporte de cargas e passageiros com
finalidades econômicas, símbolo da política estatal desenvolvimentista, passando pela crise no setor ferroviário
com a sua desativação em 1972 e a sua substituição pela rodovia; a reativação para fins turísticos em 1981, seu
posterior abandono na década de 1990 e enfim o tombamento a nível federal, em 2006, seguido do Projeto de
Revitalização e Restauração do complexo ferroviário tombado.
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seu abandono nos anos de 1990, período em que o grupo social em questão passou a executar
ações com objetivo de preservar o que havia restado da ferrovia após sua desativação. Estas
ações foram as mais diversas, desde ocupar o espaço físico do complexo ferroviário
realizando trabalho de vigia diurna e noturna para tentar evitar o furto de peças pertencentes
ao acervo da ferrovia, até ações de caráter mais político, como abaixo-assinado e
manifestações, deliberando pedidos de providências ao poder público, tanto no âmbito federal
quanto estadual e municipal.
O surgimento da Cooperativa adveio com a união destes antigos trabalhadores ferroviários que ainda possuíam vínculos afetivos com a ferrovia e que foram capazes de investir
momentos de suas vidas dedicados às ações de preservação da mesma e luta por sua reativação, cultivando o ofício, na medida do possível, através da execução de parte das funções que
dedicavam no passado.
A organização destes trabalhadores surge com o propósito de legitimar uma luta para
sobrevivência dos bens que restaram deste patrimônio e de fazer com que a ferrovia volte a ter
uma funcionalidade, através da recuperação das locomotivas e de seus vagões que, até o
momento da presente pesquisa, ainda não foram restaurados. 13
A criação da Cooperativa se insere no contexto da aprovação do Projeto de
Revitalização e Restauração do complexo ferroviário tombado, sendo que estas obras são
objetos de medidas de compensação dos empreendimentos hidroelétricos do Rio Madeira.
Este grupo social persiste na luta pela reativação da ferrovia a partir de suas estratégias de
organização, indissociável do processo de patrimonialização da Estrada de Ferro MadeiraMamoré. Neste contexto, a Cooperativa instituiu seu Estatuto com objetivo de:
Contratar serviço para seus cooperantes em condição e preço convenientes com
órgãos públicos e privados no ramo ferroviário desde a manutenção até a
recuperação de máquinas ferroviárias, na manutenção e recuperação de trilhos e
equipamentos, no ramo da construção civil leve;
Fornecer assistência aos cooperantes no que for necessário para melhor executarem
o trabalho;
Organizar o trabalho de modo a bem aproveitar a capacidade dos cooperantes;
Realizar cursos de capacitação cooperativista e profissional para seu quadro social;
Organizar e administrar o fundo de reserva e fundo de assistência técnica
educacional social;
Garantir a participação da Cootrafer nas iniciativas governamentais ou nãogovernamentais que visem a melhorar a qualidade de vida da população.
13

As obras no pátio ferroviário tiveram seu início em agosto de 2007, com a execução da restauração de um
galpão de estrutura metálica. No momento desta pesquisa o Projeto de Revitalização e Restauração da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré não foi concluído, sendo apenas executada a primeira etapa, com a restauração de dois
galpões e da antiga estação ferroviária, sendo esta inaugurada em 05 de dezembro de 2010.
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A Cooperativa vem, no entender destes trabalhadores possibilitar o exercício do “fazer
do ferroviário”, com a execução de trabalhos que remetem ao tempo em que a ferrovia tinha a
sua funcionalidade. Além deste aspecto, os antigos ferroviários anseiam a possibilidade de
transmitir o “saber ferroviário”, algo que vai além da materialidade exigida nas operações
maquinais exaustivas executadas no trabalho de linha e tráfego; sendo parte do aspecto
intangível que envolve a memória coletiva deste grupo social, com intuito de dar continuidade
ao ofício que se encontra em extinção.
Assim, verifiquei que ao ingressarem na Cootrafer seus membros possuíam a vontade
de deixar a contribuição para as futuras gerações através da transmissão de seu ofício.
Entrei na Cooperativa pra levar meu conhecimento pra quem quisesse trabalhar. Eu
não venho mais aqui pra trabalhar eu venho é ensinar este é meu objetivo; ensinar
pra quem quiser aprender pra deixar eles lá e sair. Eu não vou mais ficar toda vida.
A importância da cooperativa é pra reativar este trecho, mesmo para ser pro turismo
vai ser uma coisa muito boa para os que trabalharam e para os que são daqui da
cidade que gostam deste tremzinho e outros que nunca viu o trem, vai ser bom (João
Batista) .
Eu estou na Cooperativa pra trabalhar para a futura geração ver que existiu a estrada
de ferro, pros meus filhos, meus netos, porque tem muitos meninos ai que nunca
viram o trem e eu estou aqui é pra contribuir pra isso (José Evaristo).

Este grupo social reconhece que o ofício de ferroviário é essencial para a manutenção
das máquinas que, após passarem pelo processo de restauro, voltarão a funcionar com o
objetivo de integrar o complexo turístico da EFMM.
A inserção destes trabalhadores no complexo ferroviário, através da Cootrafer, gerou
expectativa da participação na recuperação da memória da ferrovia por meio da execução dos
seus ofícios. Perguntei ao ferroviário José Bispo sobre o que levou a associar-se à
Cooperativa:
Ajudar a recuperar a Madeira-Mamoré pra ela viver de novo, tanto que eu não
tenho tanta esta necessidade de ficar aqui na minha idade no cabo da enxada, então
é pra mim ter depois o privilégio de dizer assim: Eu ajudei a reconstruir aquilo que
tava perdido (fala em tom enfático e com mais emoção) então pra mim é um grande
privilégio, é um orgulho que eu tenho [...] minha mão tá toda calejada (mostra os
calos nas mãos).

Nota-se na fala deste ferroviário, como também dos outros entrevistados, o esforço
que desempenham para a recuperação da ferrovia, mas também certo “orgulho” em contribuir
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neste processo. O Sr. José Bispo também faz referência à dureza dos trabalhos para a sua
idade – 75 anos – mostrando os calos nas mãos causados pelo serviço de capina realizado nos
trechos de sete quilômetros de linha férrea.

Fotografia 4 – À esquerda José Bispo no trabalho de capina,
no quilômetro sete da estrada de ferro. Foto da autora:
21 jan. 2010

Fotografia 5 – Conclusão do trabalho,
mesmo trecho foto ao lado. Foto da
autora: 29 jan. 2010.

A utilização da mão de obra destes trabalhadores para promover a reativação dos sete
quilômetros da linha férrea foi um dos objetivos alcançados pelo grupo com criação da
cooperativa. O presidente da Cootrafer, Paulo da Costa Ramos, fala do trabalho e dos anseios
dos cooperativados:
A luta é imensa mas o trabalho é com gosto, estamos aí lutando para manter a
memória viva. A luta nossa é pela memória de muitos que não estão mais aqui, mas
que também lutaram pela ferrovia. [...] O interesse nosso aqui é ver isto (fala
apontando para a locomotiva) funcionando, estou satisfeito com os colegas
ferroviários que ainda estão lúcidos estão lutando para isto aqui não se acabar. Nós
vencemos, estamos vencendo, muitas pessoas não acreditam no nosso trabalho, nós
mostramos que temos capacidade e competência. Somos filhos desta terra, somos
ferroviários, este é o nosso direito.

Estão presentes na fala deste ferroviário intenções que remetem à demarcação do
espaço físico da ferrovia recorrendo à valorização da memória coletiva e às justificativas pelo
“direito” a este lugar, o que se dá no contexto que privilegia a preservação da memória em
função da valorização de suas tradições, de seus ofícios.
O direito ao patrimônio físico reivindicado pelos ferroviários serve para reafirmar a
importância dos mesmos para a manutenção da ferrovia, assinalado por um discurso de
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legitimidade em relação ao bem cultural em questão. Este discurso, que parece ser homogêneo
entre todos os membros do grupo, associa-se ao aspecto “seletivo” da memória, que passa por
processo de “negociações” para conciliar as memórias individuais com a memória coletiva.
Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam
seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado de concordar com
suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que
a lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum
(HALBWACHS, 1990, p. 12).

As reivindicações comum ao grupo referem-se à garantia de que a Cooperativa possa
continuar funcionando na estação ferroviária após a conclusão do projeto que dará novos usos
ao patrimônio cultural tombado e também pela gestão do material rodante da ferrovia que está
sendo recuperado: locomotivas, vagões, litorina, cegonha e do kalamazu 14. A Cootrafer almeja
a transferência deste acervo – que atualmente está em posse da Prefeitura – para a
Cooperativa, com o objetivo de realizarem a recuperação e manutenção deste maquinário,
gerando renda para os seus cooperativados.

Fotografia 6 e 7 – À esquerda, ferroviários da Cootrafer iniciando o trabalho com a retirada do Kalamazu do
galpão com objetivo de colocá-lo no trilho; à direita, eles percorrem sete quilômetros da linha férrea no
sentido Cemitério da Candelária para realizar trabalhos de capina e roço. Fotos acervo Cootrafer: 29 out. 2010.
14

A Litorina é um carro de passageiro pertencente ao acervo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ela é movida
à diesel, sendo geralmente utilizada para viagens de curtas distâncias, podendo ser usada também para rebocar
um ou dois carros.
A Cegonha é um veículo de pequeno porte, com quatro rodas, fabricado em ferro e madeira, movido pela força
de duas pessoas. Ela é empregada nos serviços de manutenção ao longo da linha férrea, por ser leve é bastante
rápida.
O Kalamazu é um veículo semelhante à litorina, porém ele é aberto e menor: sua utilização é para transporte dos
ferroviários ao longo da linha férrea com objetivo de fazer manutenção dos trechos da estrada de ferro. Ele está
sendo utilizado com frequência pelos membros na Cootrafer no trecho de Porto Velho a Santo Antônio.
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Como mostrado nas imagens anteriores, para execução das etapas de trabalho de
manutenção da linha férrea, pelos membros da Cootrafer, faz-se necessário utilizar o material
rodante, principalmente a cegonha e o kalamazu. A locomoção deste material é realizada
apenas pelos antigos ferroviários, pois são os únicos que dominam este ofício, e almejam
transmiti-lo o mais breve possível.
As disputas pelo material rodante e pelo espaço da Cooperativa se dão através do
recente processo de demarcação no espaço físico que se iniciou após o repasse de recursos
oriundos, em sua maioria, das medidas de compensação estabelecidas pelo Iphan para serem
cumpridas pelos empreendedores responsáveis pelas usinas hidrelétricas de Santo Antônio e
Jirau, para a execução do Projeto de revitalização e restauração da ferrovia. No período que
antecede este contexto, a ferrovia se encontrava em estado de abandono por parte do poder
público; porém, os antigos ferroviários realizavam a manutenção neste material rodante,
guardavam nos galpões e realizavam práticas com intuito de preservar, na medida do possível,
o acervo que havia restado.
Deste modo, os mesmos desempenharam tarefas como vigia diurna e noturna para
evitar furtos de peças, organizaram abaixo-assinados e acionaram a imprensa, solicitando
providências do poder público, dentre outras estratégias de luta para a reativação.
[...] o material da locomotiva 18 que muitas vez já foram saqueados, já foram roubados e a gente tá sempre tirando dinheiro do pouco que a gente tem, até do próprio
bolso, a gente tem comprado peça pra tá com ela ali, funcionando. Na hora que chegar alguém do governo, do município e precisar fazer um evento, pra uma comemoração a gente ta ali pronto pra botar fogo nela, escalar a equipe que tem um conhecimento dela, que podemos trabalhar e confiar, ela vai tá na hora que precisar, não tenha a menor dúvida (Paulo Ramos).

Os ferroviários possuem demandas de pertencimento que para eles precisam ser
externadas em práticas sociais que os legitimem enquanto verdadeiros “guardiões do
passado”. A tentativa de manutenção dos ferroviários no espaço físico da Estrada de Ferro
estaria propiciada pela construção social dos lugares que incidem sobre a formação de um
espaço público, na proporção em que estes trabalhadores necessitam legitimar – e ter
reconhecidas publicamente – suas próprias identidades, em uma configuração socioespacial
que possibilite externar reivindicações de validade (LEITE, 2007).
Pra mim é muito importante isto, o que vale é preservação do seu trabalho, você
preservar, você zelar por aquilo que você toma conta, é o que eu faço. Porque eu to
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nesta casinha velha aqui? É por amor. Eu queria que as pessoas responsáveis
passassem ao menos olhando, ao menos acima desta mangueira pra ver eu lá
embaixo. Pode faltar todo mundo mas eu to sempre aqui.... Todo tempo isto aqui é
limpinho, onde eu to eu quero ver tudo limpo (Oscar Lima).

A fotografia abaixo interage com o relato. A velha locomotiva parece fazer companhia
ao ferroviário. Sentado na maria-fumaça depredada pela ação do tempo, embaixo de uma
mangueira, o ferroviário Oscar Lima concedeu este depoimento.

Fotografia 8 – Ferroviário Oscar Lima, sentado na locomotiva
localizada no pátio ferroviário complexo da E.F.M.M. Foto da autora: 16 set. 2010.

Atualmente, o senhor Oscar reside no antigo banheiro do pátio ferroviário da estrada de
ferro. Apesar de ter sua casa no bairro próximo à ferrovia, resolveu se instalar neste local que
se encontra com telhas quebradas e sem nenhuma segurança, com intuito, segundo ele, de “zelar pelo patrimônio”.
Apesar dos seus 75 anos, ele executa trabalhos de manutenção no trecho de sete quilômetros da linha férrea, faz vigias para proteger as locomotivas contra ações de vandalismo,
sendo algumas vezes vítima de violência praticadas por usuários de drogas que também ocupam este local.
Ainda assim, este ferroviário continua empreendendo práticas de preservação da ferrovia, justificada pelo sentimento de pertencimento, sendo que este lugar está dotado de um
conjunto de significados e símbolos que a sua cultura imprimiu, o que faz com que o sujeito
social aproprie-se deste espaço e demonstre uma forte afetividade em relação aos objetos ligados à história da ferrovia.
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Durante dois anos acompanhando os trabalhos dos ferroviários percebi que a ferrovia é
tida por estes, no plano físico e simbólico, como a extensão de seus lares, lugar onde constituíram famílias e viveram a maior parte de suas vidas. Os olhares voltados para a estrada de ferro do presente despertam saudades do tempo vivido, representa o amor pela vida nos trilhos
de ferro.
Se a mobilidade e a contingência acompanham nosso viver e nossas interações, há
algo que desejamos que permanece imóvel, ao menos na velhice: o conjunto
amamos a quietude, a disposição tácita mas expressiva. Mais que dum sentimento
estético ou de utilidade, os objetos nos dão um assentimento à nossa identidade
(BOSI, 1994, p. 441).

A ferrovia se apresenta como um espaço afetivo na vida dos seus trabalhadores: foi
nela que as relações familiares e laços de amizade foram construídos e vigoraram; foi ao seu
redor que eles viveram nos acampamentos, criaram seus filhos, possibilitando assim a criação
de um forte elo que leva ao presente e desencadeando em tentativas de preservá-la.
Sentir-se responsável pelo funcionamento da linha férrea e guardião de saberes que se
encontram em extinção é algo essencial para os antigos ferroviários que vivenciam na velhice
o peso de uma sociedade que tende à desvalorizar as lembranças dos velhos.
Falar de suas trajetórias no tempo em que os trens percorriam as estações significa
tecer possibilidades de valorizar as funções que exerciam no passado, falar do tempo em que
se sentiam importantes. Falar do trem é relembrar suas vidas, é rememorar as lembranças que
o tempo não conseguiu destruir, é uma forma simplesmente de se sentirem vivos.

3. Vivências e experiências: memória e identidade ferroviária

Com o objetivo de refletir sobre as práticas relacionadas ao mundo do trabalho desta
categoria pretendo também problematizar as experiências deste grupo social no campo da
preservação, através da compreensão da mudança de função da estrada de ferro, vista agora
como patrimônio cultural brasileiro, objeto de medidas compensatórias e de projetos de
intervenção para adaptação aos novos usos.
Esta análise está inserida em um contexto caracterizado pela veemente mobilização
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dos antigos ferroviários em torno deste patrimônio cultural, principalmente com a criação da
Cooperativa. Hoje, estes sujeitos sociais o têm como um elemento catalisador, mantendo um
forte vínculo com este lugar, bem como com o significado que a ferrovia assume em suas
vidas.
Esta parte do trabalho pretende apontar para os elementos de identificação que estes
trabalhadores possuem quando definem suas identidades destes homens excluir, ao optarem
por compartilhar suas experiências como ferroviários. Os entrevistados se inserem em um
lugar social dotado de um conjunto de características nas quais eles se reconhecem, por uma
memória coletiva que sofre constantemente “flutuações no momento em que ela é articulada,
em que ela está sendo expressa” (POLLACK, 1992, p. 4).
As relações entre passado e presente são apreendidas através dos depoimentos destes
trabalhadores com o intuito de problematizar os significados atribuídos por estes acerca das
experiências com o transporte ferroviário, investigando suas práticas sociais e vivências.
Deste modo, acredito que a análise das narrativas destes trabalhadores possibilita
compreender parte da história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré a partir da história
operária, relacionando-as com as práticas de preservação realizadas por estes sujeitos sociais.
A memória narrada dos antigos ferroviários permite compreender outras dimensões da
realidade social, bem como registrar o que a documentação escrita não abordou e que tende a
desaparecer. Refletir acerca das experiências vivenciadas por estes sujeitos sociais não significa alcançar o concreto; ou seja, apreender o fato como ele aconteceu, e sim possibilita adentrar no ambiente de mudanças e de (re)significações no qual a memória está sujeita.
O trabalho com a memória não pode ser visto através de “referências objetivas”; ou
seja, como algo capaz de ser captado, registrado para servir de “depósito de
informações, conhecimento e experiências”. Ela também não pode ser vista como
um objeto que corre o risco de se desgastar com a ação do tempo, passível de
restaurado em sua “integridade original”. A memória não pode ser pensada como
algo “concreto e definido”, pois a mesma é um “processo permanente de construção
e reconstrução”, sofrendo reestruturações constantes do passado (MENESES, 1992,
p. 10).

A memória do grupo social em questão possui um caráter revelador por trazer à tona
as vozes de sujeitos sociais que durante anos não foram considerados pela história oficial, e
cujas lembranças ficaram imperceptíveis. Através da análise de suas narrativas é possível
apreender os olhares dos próprios trabalhadores acerca do mundo do trabalho na ferrovia.
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Contudo, deve-se ressaltar, que as fontes orais possuem limitações, assim como as fontes
escritas, pois o passado não se conserva de forma homogênea, ele é fruto de interações entre
as lembranças do passado e reflexões do presente.
Recuperar os fatos acontecidos, os mais importantes e os mais efêmeros,
dificilmente possibilitará compará-los ao vivido, pois investigar a trajetória de uma
categoria de trabalhadores quase em extinção requer apelar ao incerto. O estudo
sociológico da memória por meio da pesquisa que utiliza a técnica de entrevistas e
análise dos dados sobre o passado comum de um determinado grupo, recorre a
dimensões desgastadas pelo tempo e ao que foi selecionado pelos narradores
(ZAMBELLO, 2005, p. 26).

A ferrovia do presente sofreu transformações que afetaram a configuração identitária
da classe de trabalhadores ferroviários. Após a desativação da Estrada de Ferro MadeiraMamoré a categoria ferroviária se dispersou e hoje encontra-se em número bastante reduzido:
aqueles que sobreviveram já são idosos e alguns constantemente são acometidos por
problemas de saúde

15

. Entretanto, quando se trata de trabalhadores ferroviários que ainda

estão executando trabalhos de preservação da ferrovia, este número se torna ainda menor.
Todavia, esta pesquisa aborda as narrativas dos antigos ferroviários, membros da
Cootrafer, por considerar que este grupo social traz consigo histórias de vida, atreladas ao
mundo do trabalho, que derivam de uma memória coletiva, com “trabalho necessário para dar
a cada membro do grupo o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência”
(POLLAK, 1992, p. 7).
A memória coletiva destes trabalhadores possui uma estreita ligação com o sentimento
de identidade que está intimamente relacionado com o mundo do trabalho, com aspectos
pertencentes à categoria ferroviária.
É através da organização destes antigos ferroviários que estes sujeitos sociais se
reconhecem e são vistos pelos outros; pela memória coletiva que expressam suas
reivindicações, articulam seus discursos e expõem suas lembranças – delineados de maneira
ininterrupta pelo sentimento de identidade que os unem 16.
15

Por exemplo, há no Brasil, no momento desta pesquisa, apenas dois maquinistas da Madeira-Mamoré vivos,
ambos estão na Cootrafer. Existem trabalhadores ferroviários advindos de outros países que após a desativação
da ferrovia voltaram para suas terras de origem. Portanto, não foram encontrados dados que exemplifique a
quantidade de ferroviários ainda vivos originários dos outros vinte e cinco países.
De acordo com o presidente da Cootrafer, três antigos ferroviários procuraram a Cooperativa com objetivo de
tornar a exercer trabalhos na locomotiva e/ou de manutenção da linha férrea, porém foram impossibilitados de
realizar devido infortúnios trazidos pela senilidade.
16
“Um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela
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Assim, a memória coletiva “apresenta ao grupo um quadro de si mesma que
certamente se desenrola no tempo, já que se trata de seu passado, mas de tal maneira que ele
sempre se reconheça nessas imagens sucessivas” (HALBWACHS, 1990, p. 109).
O indivíduo ao adentrar na velhice afasta-se do seu trabalho, perde o contato físico
com seu ofício, mas não o vínculo simbólico, pois este mantém os aspectos identitários com a
categoria ferroviária, não havendo, portanto, o rompimento com os modelos de identificação
construídos no passado e apropriados como representativos para o sujeito social. Estes
modelos estariam ancorados nas memórias de um passado marcado pela inserção no seu
grupo profissional e pela carga afetiva, vinculada às experiências vivenciadas no passado.
Assim, os velhos resignificam suas identidades ao buscar atividades remuneradas ou não
como forma de garantir seu reconhecimento social (SANTOS, 1990).
Estes sujeitos sociais ingressaram Estrada de Ferro Madeira-Mamoré na década de
1950, executando funções que se enquadram apenas nos setores de tráfego, linha e
locomoção17. A divisão do trabalho nas ferrovias brasileiras foi baseada nos padrões ingleses e
estadunidenses, sendo que, no caso da E.F.M.M. a administração era realizada pela
companhia inglesa – até o ano de 1931 – e consequentemente foram incorporados padrões
estrangeiros no que diz respeito às divisões em setores e departamentos, bem como à
denominação dos cargos. (ver Anexo A)
De acordo com os entrevistados, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré possuía (entre
os anos 1950 e 1960) vinte e seis turmas ao longo dos 366 quilômetros de linha férrea – entre
Porto Velho e Guajará-Mirim – sendo que em cada turma havia cerca de quinze trabalhadores.
Os ferroviários entrevistados foram companheiros de trabalho desde o período que moravam
em acampamentos, quando ingressaram na carreira ferroviária, sendo que alguns pertenciam à
mesma turma. 18
Estas fontes orais possibilitaram analisar o sistema de promoção da empresa
ferroviária, bem como compreender o sistema de organização dos cargos existentes no
é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de
um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p. 5).
17

Em 1950, a empresa Madeira-Mamoré Railway Company já havia sido nacionalizada. A nacionalização da
administração da ferrovia ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas em 10 de julho de 1931, devido a
prejuízos resultantes do declínio do comércio da borracha com os produtores da Amazônia.
18

Cada turma possuía um acampamento próprio ao longo do trecho e seus trabalhadores tinham a função de
realizar tanto carga e descarga de mercadorias quanto trabalhavam na manutenção de dormentes e trilhos e no
descarrilo de um vagão ou de uma locomotiva.
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período delimitado por esta pesquisa. Observei nos relatos destes antigos ferroviários que,
apesar de terem exercido uma série de cargos ao longo da carreira profissional, os
entrevistados reconhecem como “legítimas” aquelas que exerciam no momento em que a
ferrovia foi desativada; funções estas consideradas altas na hierarquia da ferrovia como feitor,
maquinista, chefe de estação e mestre de linha. 19
A maior parte das funções exercidas ao longo de suas carreiras eram consideradas “as
mais baixas” na hierarquia das estradas de ferro e com o passar dos anos recebiam promoções
e mudavam de níveis, tendo os seus salários nivelados de acordo com o cargo que exerciam.
Quando aposentei eu era maquinista de estrada de ferro de segunda classe. Comecei
como ajudante, ninguém entrava como maquinista, ia subindo, depois de ajudante
passei a foguista também, trabalhei mais de cinco anos como foguista, [...] ai só
depois era promovido a maquinista de terceira classe nível 10, nível de 12 de
segunda e nível 14 de primeira classe, se o cara tivesse vivo de maquinista de
primeira classe ia ser fiscal de tração, nível 15 (Manuel Soares).

O maquinista iniciava como auxiliar de maquinista, depois era promovido para
foguista20 e só posteriormente poderiam ser promovido para maquinista, além de existirem
diversos níveis em cada função, o que dificultava uma ascensão rápida.
Os entrevistados relatam problemas operacionais no sistema de promoção da estrada
de ferro, com um desequilíbrio evidente entre o número de trabalhadores e o de vagas que
podiam ser preenchidas, gerando um excedente que ficava inativo. No relato abaixo, o senhor
Manuel Soares expõe o seu descontentamento com a gestão da empresa ferroviária, durante o
período anterior à década de 1957, sendo que após essa data a Estrada de Ferro MadeiraMamoré passou a integrar uma das dezoito ferrovias formadoras da Rede Ferroviária Federal
que, ao assumir a administração realizou alterações na estrutura dos cargos e efetuou a
mobilidade de trabalhadores. 21

19

O feitor era chefe direto de uma turma de trabalhadores de linha, incumbido de determinado serviço. Já o
mestre de linha era o funcionário escolhido entre os feitores, que superintende os serviços de um distrito inteiro,
era responsável pelo controle das relações de trabalho em um número determinado de turmas e verificava os
serviços executados pelos trabalhadores de linha.
20

Empregado responsável por colocar lenha na caldeira para manter a velocidade do trem de ferro, além do
controle da temperatura da caldeira.
21

A Rede Ferroviária Federal S.A.- RFFSA foi criada no governo do presidente Juscelino Kubitschek em 16 de
março de 1957, através da Lei n.º 3.115. Operando em 73% da malha ferroviária federal, tinha como finalidade
promover e gerir os interesses da União Federal no setor de transporte ferroviário.
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Só podia ser promovido se tivesse a vaga e o quadro às vezes ficava completo, às
vezes ficava até inchado. Quando a Rede Ferroviária assumiu isto em 57, o quadro
de maquinista tava bem com uns cinco excedente [...]eu não sei quantos elementos
era no quadro mas aqui eles foram promovido por simpatia do chefe. Com a nova
administração da Rede Ferroviária Federal fizeram reajustes ai, os quadros que
vieram excedendo, aqueles ociosos que vivia de licença pra não trabalhar, eles
tiraram tudinho e botaram no correio, que naquele tempo era Departamento de
Correios e Telégrafos (Manuel Soares).

A promoção pela “simpatia do chefe” é algo presente nas narrativas destes
trabalhadores. Estes demonstram ressentimentos perante o sistema que promovia aqueles que
não tinham tempo de serviço necessário para assumir tal função, ou mesmo aqueles que “não
tinham competência”. Assim, estes ferroviários demonstram em suas falas a valorização dos
seus trabalhos em detrimento dos outros, associada ao discurso de intensos esforços para obter
a tão desejada promoção.
Eu fui feitor, fiz estágio pra feitor aqui no ferroviário era setenta e cinco perguntas,
eu perdi somente cinco, setenta eu acertei. Fui aprovado tirei o primeiro lugar, mas
como tinha um puxa-saco perto de mim deram minha vaga pro cara e eu fiquei em
segundo lugar. Mas eu sabia mais do que ele, eu tinha a quinta série ginasial ele não
tinha nada tinha só a terceira série primária, nem falar ele não sabia. O chefe
chegava ele dava galinha pra esse chefe. Eu não dei “puxação”, nunca gostei disto
não e nem gosto (Oscar Lima).

O pouco reconhecimento do seu trabalho ou mesmo a ausência dele se contrapõe à
própria “dedicação” ao serviço que estes trabalhadores demonstram ter tido. A empresa
aplicava mecanismos de poder para que o ferroviário tivesse o rendimento esperado. Além
disso, estava incorporado na lida cotidiana a vontade do trabalhador em exercer funções que
dariam um certo status.
Os entrevistados marcam suas verdadeiras funções por aquelas que possuem o maior
status mediante o sistema de cargos que a estrada de ferro abrangia no passado; ou seja,
valorizam o exercício de seus ofícios pelos afazeres que realizaram no auge da sua carreira,
reproduzindo assim o sistema hierárquico vigente no período. Temos o exemplo de
ferroviários que se aposentaram como mestres de linha ou feitores, mas que iniciavam no
cargo de trabalhador de linha 22. Este é o caso do senhor João Batista:
22

Eram os trabalhadores que executavam os serviços mais exaustivos na estrada de ferro, como substituição dos
trilhos, colocação e troca de dormentes, construção e manutenção de aterros, capina e roço na margem dos
trilhos, intervenções de emergência quando ocorria qualquer acidente. Era considerado o nível mais baixo na
hierarquia da estrada de ferro, sendo que para assumir esta função não era necessário ser alfabetizado.
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Entrei como trabalhador de linha, depois fui pegando promoção, depois fui
conservador de linha de vários níveis. Quando a estrada fechou, eu já era feitor:
feitor de turma fixa, nível sete, porque tinha esta diferença aquele que morava no
local e o feitor de turma volante que era nível nove e o feitor que era fixo era nível
sete.
Entrei na estrada no dia 2 de julho de 1951, eu tinha quatorze anos era um menino,
um dos serviços mais pesado que podia existir na estrada de ferro, foi pesado, foi
pesado e naquele tempo não tinha contemplação o feitor não tinha contemplação a
ninguém, ele exigia que a pessoa tinha que fazer o mesmo tanto que os outros fazia.
[...] Mas eu não desisti, eu dava de tudo só faltava suar sangue.
Quando foi em 31 de março de 66 eles me passaram a feitor pra você ver o quanto
eles me enganaram, porque não tinha vaga naquele tempo só ocupava o cargo se um
se afastasse, se você aposentasse ficava aquela vaga, como não teve ai eu fiquei
nisto ai ganhando minha mixaria ai e trabalhando, desde 31 de março de 1966 que
eu sou feitor, quando vieram me liberar foi quando a estrada acabou, não teve vaga
pra mim, não teve vaga pra mim, então eu fiquei trabalhando todo tempo, todo
tempo.

Ao analisar as entrevistas pude observar que a maior parte dos ferroviários alcançou o
cargo almejado às vésperas da desativação do ramal ferroviário, o que causou indignação e
ressentimento nestes indivíduos.
O ferroviário João Batista relata, que desde 1966, executava a função de feitor, porém
sem receber a promoção formal e sem ter o salário reajustado; assim que o almejado cargo foi
regularizado formalmente a estrada de ferro foi desativada, o que causou indignação para com
a empresa ferroviária, pelo fato deste trabalhador não ter recebido sua remuneração
proporcional.
Os feitores eram pressionados pela empresa ferroviária no sentido de cumprirem um
rigoroso cuidado com as condições do trabalho, até mesmo “por não saberem ler estes não
dispunham de normas escritas pela empresa onde pudessem se basear nas exigências a serem
feitas” (INÁCIO, 2003, p. 69).
O autor Robério Santos Souza, em seu trabalho intitulado “Organização e disciplina
do trabalho ferroviário baiano no pós-abolição”, descreve a função do feitor dentro do ramo
ferroviário e analisa os instrumentos utilizados por este para regular, ordenar e controlar os
operários. Segundo o autor, os feitores exerciam o seu poder de mando somente sobre as
turmas de trabalhadores de linha, “tinham a função específica de cuidar da ordem, garantir o
ritmo do trabalho e controle das atividades, além de manter sob vigilância e fiscalização todos
os trabalhadores” (SOUZA, 2010, p. 90-91).
A busca pela ascensão na carreira seria uma reação ao tratamento da empresa para
com os trabalhadores de linha – função que exigia grande esforço físico, não dependia de
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estudos e nem testes para adentrar na carreira – tinham um maior rigor na fiscalização dos
seus trabalhos e representava uma posição inferior em relação a outros cargos; a empresa
lidava com certo desprezo com esses trabalhadores e privilegiava cargos como o de
maquinista e chefe de estação.
Os relatos destes antigos ferroviários sugerem o descaso que a empresa tinha em
relação aos perigos a que estavam expostos, sendo comum histórias de acidentes com
nenhuma indenização por parte da empresa. O senhor José Bispo, que hoje se locomove com
ajuda de uma bengala, narra sobre o dia em que sofreu acidente na linha férrea.
Eu entrei na Madeira-Mamoré no dia 12 de julho de 1953, eu trabalhei e depois
passei três anos de licença, por causa disto aqui olha (mostra as cicatrizes no
tornozelo e no pé). Eu era guarda-freio ai eu fui bater com pé naquele engate no
trem, tudo é quebrado, tudo é parafusado aqui. Aí sabe o que aconteceu, eu passei
oito meses em Manaus, quebrei tudo. Se eu pisar em falso é uma dor, uma dor [...]
eu sofri este acidente não fui indenizado. Essa que é a minha história.

De acordo com os depoimentos relacionados aos acidentes no ramal ferroviário da
E.F.M.M., na maioria das vezes a culpabilidade recaía sobre o trabalhador e não sobre a
empresa. Isso estava evidente principalmente no caso de trabalhadores que exerciam um cargo
não havia prestígio dentro da estrutura da empresa ferroviária, sendo que estes trabalhadores
eram também responsabilizados por possíveis perdas de um maquinário.
Os trabalhadores tinham em vista, ao iniciar a jornada diária de trabalho, que os
acidentes podiam acontecer a qualquer momento, principalmente em se tratando de
descarrilamento de vagões e locomotivas, e que deveriam estar prontos para restabelecer o
tráfego no menor tempo possível. Os acidentes ocorridos ao longo da linha férrea, narrados
pelos entrevistados, são os mais terríveis possíveis, como a explosão de algum maquinário,
um trabalhador que caiu na caldeira ou que foi imprensado pelo trem.
Assim, ao adentrar neste aspecto das narrativas observei que os acidentes e as
péssimas condições de trabalho desencadearam perdas irreparáveis, não somente pela
agressão do corpo físico, mas também pela perda de pessoas, pois muitos desastres resultavam
na morte de trabalhadores.
Os indivíduos necessitam de outros sujeitos para conferir informações, localizar
lembranças, recuperar um fato e reafirmar um sentimento de pertencimento a um grupo social.
A perda do colega de turma é também a perda da pessoa que serviria de apoio à memória
deste grupo social, bem como de elementos e traços capazes de representar aspectos
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identitários do grupo.
O olhar do ferroviário José Evaristo, ao chegar à cidade de Abunã 23, para a atual praça
que abriga parte do acervo da estrada de ferro foi acompanhado de um silêncio peculiar. Era a
presença da morte adentrando suas lembranças. Observei que naquele local havia algo de
especial para ele, uma lembrança impetuosa do difícil tempo com trabalho de linha. “Os sons
suscitam lembranças, o silêncio também” (MANCUSO, 2010, p. 66).
Inicialmente, na tentativa de conter as lágrimas o ferroviário bastante emocionado
recusou a dizer do que havia se lembrado; porém, em seguida, como uma forma de desabafo
começou a se expressar sobre o dia em que presenciou a morte do seu “grande amigo Pedro”.
O nome dele era Pedro Emiliano Ribeiro, acidentou-se no ano 1964 ou 65, por ai.
Ele foi fazer manobra às dez horas da noite aqui, aí o carro escorregou e imprensou
ele, morreu na frente do posto médico aqui, morreu imprensado.
Eu tava na viagem, me lembro dos colegas que estavam na viagem: era eu, ele, o
Mourão de foguista, o Lázaro de ajudante, o Casemiro de maquinista, o nosso
condutor era o Pará, o bagageiro era o Esmeraldino.
O acidente foi de nove e meia pra dez horas. Chegou aqui em Abunã nós tinha que
pegar um carro do outro horário que vinha subindo, nós vinha descendo, pra pegar
nossa composição, daí falaram pra ele que era melhor de madrugada, tava um
temporal muito raio, mas ele era avexado, queria trabalhar mesmo e justamente este
carro que imprensou ele.
Ai nós ficamos aqui em Abunã, saímos de manhã no outro dia, o corpo dele foi
embora no kalamazu, nós ficamos aqui e depois de manhã saímos, quando nós
chegamos em Porto Velho já tinham sepultado ele.
Era amigo nosso, era o único cara muito legal com todo mundo, cansava de fazer
comida no carro e levava pro pessoal na máquina por cima do trem.
Nós sentimos muita falta dele. Ele era muito legal, não é porque ele morreu não.
Inclusive ele vinha me ajudando na máquina porque o ajudante tava doente, ele
vinha me ajudando.
Quando nós chegamos era cinco horas da tarde já tinha sido o enterro às quatro da
tarde. Eu não cheguei à tempo.

A morte do companheiro de turma é lembrada com pesar. O ferroviário expõe o quanto ainda é doloroso o fato de não ter conseguido chegar para o enterro do amigo. De acordo
com o entrevistado o corpo foi levado pelo kalamazu para a cidade de Porto Velho, porém
para que ele e os demais turmeiros pudessem sair de Abunã era necessário a autorização do
chefe da empresa, que não autorizou a saída antecipada da locomotiva, o que consequentemente impossibilitou a chegada deles para o sepultamento do companheiro.

23

Realizei no ano de 2010 uma viagem com os ferroviários, na qual percorremos o trecho entre Porto Velho a
Guajará-Mirim – com objetivo de realizar o registro de histórias que foram vivenciadas pelos mesmos no
período de funcionamento da ferrovia – para dar subsídio na tentativa de compreender como funcionava a lida
diária da categoria ferroviária.
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Este episódio demonstra a extrema dependência dos trabalhadores para com o transporte ferroviário; ou seja, para com a empresa, sendo que a ferrovia era responsável pelo socorro dos ferroviários doentes ou acidentados, desde que os horários dos trens não fossem prejudicados por este serviço.
Nas narrativas referentes aos acidentes de trabalho os entrevistados evitam usar expressões que possam expor a empresa há algum tipo de culpabilidade. Eles declaram que a
principal causa dos acidentes remetem ao desígnio do destino ou por imprudência dos próprios trabalhadores.
Há uma limitação, nas fontes orais estudadas, para aprofundar nesta problemática, pois
não foi encontrada documentação a respeito do Regulamento da empresa ferroviária vigente
no período, no que diz respeito às multas e indenizações por acidentes de trabalho. O que fica
explícito é que havia um extremo controle da empresa exercida sobre seus empregados, o que
veio a afetar o modo que estes se apresentavam diante dos outros setores da sociedade, com o
objetivo da assegurarem seus empregos.
É impossível afirmar de quem foi a culpa dos acidentes presentes nos depoimentos
analisados, o que podemos apontar são as conjunturas nas quais estes trabalhadores executavam seus trabalhos; como, por exemplo, as extenuantes horas de trabalho impostas pela empresa, precárias condições de trabalho, problemas na revisão da máquina, o consumo de bebidas alcoólicas e até mesmo descuido da vítima.
No entanto, sabe-se apenas que as turmas de trabalhadores de linha e locomoção, responsáveis pela manutenção e na conservação do ramal, excediam as jornadas de trabalho e geralmente exerciam atividades braçais com intensa exposição ao sol e chuvas, o que provocava
grande desgaste físico.
A empresa ferroviária preocupava-se com a normatização do tempo e com o controle
das atividades dos seus empregados Era ela a detentora de poderes para o controle dos cargos,
da dinâmica salarial e da mobilidade dos trabalhadores. Assim, obedecer ou não aos rígidos
códigos disciplinares significava também conseguir a almejada promoção ou frustrar-se diante
da função que exercia na ferrovia. “A mobilidade torna-se uma característica comum à
profissão. Ser ferroviário é ser um trabalhador em constante movimento” (MAIA, 2009, p.
89).
O controle do exercício das funções, realizado pela empresa ferroviária, se por um
lado era caracterizado pela morosidade das promoções também se identificava pelo seu
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aspecto de intensa mutabilidade nos cargos. Analisando as narrativas destes sujeitos percebi
que a dinâmica implementada pela empresa fazia com que o trabalhador gozasse de um tempo
maior no exercício de funções marginais, obter a especificidade de um cargo elevado –
mediante a hierarquia que vigorava – era algo de difícil de ser conquistado.
Tive muitas funções, eu ingressei em trabalho de linha primeiramente depois passei
para ser estivador [...] Depois eu passei a guarda-freio, que é a pessoa que trabalha
pra abastecer locomotiva com lenha, se descarrilar ele é obrigado a descarrilar o
trem, se vai mercadoria dentro do carro ele que é obrigado a descarregar, fazer a
manobra dos carros, trocar os carros de um lado pro outro, tirar o desvio botar lá no
trem direitinho.
No outro eu fui bagageiro [...] e também já fui condutor de trem, do trem cargueiro,
do horário eu só fui uma vez.
Eu fui telefonista, fui encarregado da carteira de recepção fluvial toda mercadoria
que vinha do navio eu era responsável, depois me tiraram e depois me botaram na
carteira de recepção, aquele que recebe toda mercadoria vindo desde GuajaráMirim ao longo da linha até chegar em Porto Velho.
Depois o chefe da estação deixava a chave da estação na minha mão pra tomá conta
do posto de quarenta e cinco homens, ai eu designava o trabalho que era pra fazer ai
o chefe da Estação saia, o diretor se comunicava comigo e eu respondia pelo chefe
de estação. Trabalhei muito, fiquei sabendo de tudo. Chegou no final eu era chefe
de movimento, cheguei a controlar o movimento daqui a Guajará-Mirim.

O senhor José Bispo demonstra em seu relato a intensa dinâmica dos cargos que a que
o trabalhador estava sujeito, exercendo as funções de: estivador, guarda-freio, bagageiro,
telefonista, encarregado de carteira de recepção fluvial, encarregado de carteira de recepção,
chefe de estação e chefe de movimento.
As funções exercidas pelo senhor José Bispo são bastante distintas, o que possibilitou
ter conhecimentos na área de telégrafos, na manutenção da linha e no controle do tráfego.
Verifica-se que o processo de mudança das condições de trabalho dos ferroviários era
redefinido pela empresa e imposto aos seus empregados, ficando à critério destes
trabalhadores buscar novas estratégias de vida ou se adaptar ao novo cargo designado pela
chefia.
Como o ferroviário João Batista, citado anteriormente, o senhor José Bispo também
alcança a função almejada na data próxima à desativação da ferrovia, passando por oito
funções diferentes em toda sua carreira na ferrovia, sendo que apenas os cargos de chefe de
estação e chefe de movimento alcançam um nível mais elevado na hierarquia da estrada de
ferro.
As trajetórias dos entrevistados possuem narrativas semelhantes que refletem um
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conjunto particular de comportamentos desta categoria e pode ser exemplificado na constante
exaltação ao trabalho com ferrovias como sendo algo exaustivo e “para poucos”. “O trabalho
amargava demais porque era direto, não tinha hora para parar de trabalhar. Morreu vários
colegas meus em acidentes de trabalho, o ofício é perigoso. A Madeira-Mamoré não é para
qualquer um” (José Evaristo).
A ênfase utilizada para expressar a dificuldade do cotidiano na estrada de ferro seria
uma maneira de valorizar o seu ofício, o senhor José Evaristo alude que o esforço físico para
executar o trabalho está atrelado ao reconhecimento desta capacidade, que não seria para
todos, de superar a árdua rotina. O trabalhador teria que vencer etapas da carreira, além de ser
constantemente testado através de atividades que exigiam intensos esforços físicos. Para o
maquinista José Evaristo não bastava ter estudo, teria que ter disciplina e empreender amplos
esforços para alcançar essa função.
Eu tenho orgulho de trabalhar na Madeira-Mamoré, trabalhei e ainda trabalho [...]
aparece muita gente aqui dizendo que trabalhou lá, mas eles não sabem de nada, nós
entramos meninos lá, nós que sabemos, estávamos lá, somos filhos desta terra (José
Evaristo).

O senhor José Evaristo, ao mesmo tempo em que expressa as dificuldades do trabalho
também valoriza seu ofício, relatando o exclusivismo de trabalhadores da Madeira-Mamoré,
quando diz “aparece muita gente dizendo que trabalhou nela, mas eles não sabem de nada”, o
narrador sugere assim a demarcação de um “lugar de fala” junto à valorização do seu ofício.

3.1. Trabalho e gênero
O trabalho no tráfego, linha e locomoção era um universo de exclusivismo masculino.
A principal justificava para esse exclusivismo masculino, diz respeito ao trabalho exaustivo
que exigia um intenso esforço físico. Os cargos destinados ao sexo feminino na Estrada de
ferro Madeira-Mamoré eram os de função administrativa, como por exemplo, o trabalho em
escritórios e arquivos.
A segregação sexual no trabalho ferroviário brasileiro é uma herança da organização
praticada nas estradas de ferro européias. Na verdade, a ausência da mulher nos
setores de trabalho considerados produtivos é um sinal das relações sociais baseadas
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em valores patriarcais, que sustentam a idéia de que a atividade feminina limita-se
ao universo privado (ZAMBELLO, 2005, p. 253).

Assim, neste ambiente dominado pelo exclusivismo masculino eram realizados o
trabalho de tráfego, linha e locomoção, sendo que a dureza do trabalho está associada à
capacidade em conseguir superar as adversidades do ofício.
As vozes destes trabalhadores demonstram que este grupo social se afirma como
legítimo detentor do “saber masculino” neste setor e sentem orgulho de trabalhar no
funcionamento do trem não somente no passado, como também no presente, através da
Cooperativa. A meu ver há a valorização, por parte dos ferroviários, de suas próprias
atividades enquanto profissionais da ferrovia, sendo que a mesma é acionada como um
“mecanismo de defesa” utilizado com o intuito de garantir a manutenção da Cooperativa na
estrada de ferro, como também o acesso ao material rodante que se desejam realizar a
recuperação e a manutenção.
Assim, este processo de hipervalorização pode ser considerado um mecanismo para
reconstituir o prazer da reevocação mnemônica. A aceitação de que as memórias
prazerosas do passado são parte de um mecanismo de defesa leva a considerar que o
seu resultado é a preservação da vida, portanto, uma propriedade que contribui para
a longevidade em sua última instância (PATRÍCIO; KATSUMASA; RIBEIRO,
2009, p. 279).

A resignificação do passado feita por estes ferroviários demonstra a contraposição
existente entre o trabalho árduo da estrada de ferro em relação ao orgulho de ser ferroviário. A
memória que relata o trabalho exaustivo da ferrovia também relembra o vigor vivido na
juventude, fazendo com que o trabalhador valorize seu empenho no passado.
O orgulho em ser ferroviário, presente nas narrativas dos entrevistados, refere-se à
possibilidade de exercer o ofício, com expectativas de alcançar certo prestígio perante a
comunidade local. A ferrovia do passado foi enaltecida por sua opulência e por ser o principal
meio de transporte da região neste período, além de ser responsável por oportunidades de
alcançar cargos que lhes rendiam status.
Quando foi dia dois de julho eu comecei a trabalhar, ai eu tive que aguentar, logo
no primeiro mês eu recebi um dinheirão, pra mim aquilo foi um montão de coisa
rapaz, eu recebi mil cruzeiro, aquilo era um dinheiro muito grande naquele tempo
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[...] Eu gosto, eu gosto, porque foi o primeiro dinheiro que eu peguei foi da ferrovia
eu construí família com dinheiro da ferrovia, me casei, tive meus filhos e tudo, criei
eles tudinho com o dinheiro da ferrovia, então eu tenho aquela paixão (João
Batista).

No relato do senhor João Batista o ingresso na ferrovia foi algo doloroso, envolvendo
a dureza do seu cotidiano e a necessidade de manter-se no emprego, o que o fez superar as
dificuldades. O salário pago ao trabalhador de linha era de mil cruzeiros, que era considerado
para o período um bom pagamento para os padrões nacionais, quando comparado com outros
empreendimentos ferroviários.
Os ferroviários eram atraídos para ingressar no setor ferroviário pela possibilidade de
experimentarem um emprego fixo e assalariado, com promessas de moradias e alimentação,
em uma região caracterizada por sua precária oportunidade de empregos fora do setor
ferroviário, além de terem “créditos” no comércio da região, em relação aos trabalhadores não
vinculados à ferrovia 24.
Contudo, ao ingressarem na estrada de ferro, alguns benefícios prometidos pela
empresa não eram cumpridos, havendo sucessivas reclamações a respeito da exploração da
mão de obra, com a extensão da jornada de trabalho e situações de extrema precariedade do
trabalho, além de terem suas expectativas frustradas 25.
A ferrovia também atraia pela sua fama de “boa pagadora”, a exemplo dos
indivíduos atraídos à carreira de máquina, complacentes com a racionalidade da
empresa, baseada na extensão da jornada de trabalho. A fantasia que envolvia o trem
criava o desejo de trabalhar na estrada de ferro, que iludia com sua organização,
ritmo, glamour (indumentária, maquinaria e luxo) e metáforas (ZAMBELLO, 2005,
p. 322).

Assim, a ferrovia era um espaço contraditório, marcado pelo deslumbramento e paixão
pelo trem, o mesmo que causou sofrimentos pelos acidentes de trabalho e perda dos amigos.
24

A contratação de força de trabalho para a Estrada de ferro Madeira-Mamoré, nos anos entre 1950 e 1960
estava associada ao ingresso de trabalhadores advindos principalmente da região nordeste do país.
25

O trabalhador de linha vivia nos acampamentos ao longo da ferrovia; porém ao mudarem de cargo, fora do
trabalho de linha e tráfego, a empresa não financiava uma moradia fixa. Alguns ferroviários relatam também que
a empresa não cumpria o serviço de oferecer a alimentação durante o trabalho. Porém, não foi encontrada
nenhuma documentação a respeito do contrato realizado entre o trabalhador e a empresa, para verificar a
veracidade da oferta destes benefícios por parte da empresa.
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3.2. O mundo do trabalho e as relações familiares
A interação constante entre o trabalho na ferrovia e as relações sociais fora do espaço
de trabalho acabou forjando, no contato com a empresa, um espaço de vida, no qual a
trajetória do indivíduo era influenciada constantemente pelo mundo do trabalho. “Nos dias
atuais as contradições do progresso ferroviário são claras, diferente do passado quando foram
ocultadas pelos mecanismos de apaziguamento de conflitos e cooptação arquitetados pelas
companhias” (ZAMBELLO, 2005, p. 73).
As vozes do presente evocam memórias do trabalho árduo na estrada de ferro, com
ressentimentos trazidos pelos maus tratos dos patrões e pelas péssimas condições de trabalho.
O ferroviário que trabalha de sol a sol assentando dormentes se identifica com o foguista que
arrisca sua vida na caldeira para garantir força à locomotiva a vapor, ambos trabalhando com
os mesmos propósitos e passando por dificuldades semelhantes. No ramo ferroviário o
trabalho “amargava” para estes trabalhadores de turma, que tinham frequentemente suas horas
de folga tomadas pelo sistema de trabalho imposto pela empresa.
Os depoimentos demonstram que todos entrevistados tiveram uma entrada prematura
na ferrovia, entre os onze a dezesseis anos de idade. Portanto, a fase adulta destes
trabalhadores foi marcada pelo período de intenso trabalho, onde constituíram relações de
amizade e também familiares.
Meu pai era contratista de lenha e dormente, particular, eu ajudava meu pai desde a
idade de oito anos eu já ajudava ele, sempre trabalhando pra Madeira-Mamoré e
depois que eu passei a ser empregado dela, de doze anos em diante eu já tomava
conta dos animais, transportava lenha do mato pra beira da linha pra abastecer as
máquinas, com doze, treze anos eu já tinha a tarefa de botar dez metros de lenha na
beira da linha. Levantava cinco horas da manhã pegava o animal até uma ou duas
horas da tarde eu já tinha colocado aquela lenha. [...] Entrei na estrada de ferro, era
solteiro, fui procurar com meu respeito, meu caráter, procurei subir da onde eu tava,
me casei, constitui família, dali foi que eu consegui o pão de cada dia pra mim
alimentar meus onze filhos e a mim mesmo (José Bispo).

As narrativas dos ferroviários são cercadas de falas de agradecimento à ferrovia, por
ter sido responsável pela remuneração capaz de prover o sustento da família, sendo notória
uma relação de interação entre as relações sociais do ferroviário com seus meios de trabalho.
A expressão “nascer dentro do trem”, verificada nas vozes destes trabalhadores, representa
um reforço da relação de pertencimento deste grupo social ao espaço da ferrovia e revela o
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sentido de que ser ferroviário foi um resultado inevitável em suas vidas.
As relações familiares estabelecidas no tempo do trabalho incorporam elementos do
ambiente ferroviário: era através dele que estes ferroviários atingiram a fase adulta, casaram e
tiveram seus filhos e netos. Este grupo social discorre sobre um espaço linear do tempo,
descrevendo suas trajetórias vinculadas à ideia de um ciclo natural da vida, sendo este
necessário para a sobrevivência e a maturidade do homem.
Nos depoimentos dos trabalhadores o ambiente do lar associa-se ao espaço do
trabalho. O ferroviário Paulo Ramos, presidente da Cooperativa, relata que a sua luta pela
reativação da ferrovia advêm de um pedido que sua esposa fez antes de falecer.
Foi daí que eu construí família, foi na estrada de ferro, tenho hoje minha família,
tenho meus netos. Apesar que minha esposa já faleceu mas ela tinha uma grande
admiração pela ferrovia e o sonho dela é que eu voltasse a trabalhar na estrada de
ferro, por isto meu empenho hoje (Paulo Ramos).

As vidas dos trabalhadores ferroviários foram influenciadas pelo cotidiano da
empresas.
Mesmo após a desativação da estrada de ferro suas experiências com o mundo do
trabalho adentraram ao universo simbólico da vida privada: é a influência da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré nas relações sociais dos ferroviários. Os ferroviários relatam uma história
cercada de mistérios e heroísmo. Uma saga do tempo dos seus pais e avós que desbravaram a
floresta amazônica para construir a primeira ferrovia desta região. São experiências que
passaram de geração para geração 26.
Os depoimentos destes ferroviários oscilam entre narrativas que relatam os
ressentimentos trazidos pelos maus tratos dos patrões e péssimas condições de trabalho ao
“amor pela ferrovia” com relatos de gratidão pela mesma.
Então eu tenho muito amor, derramei meu sangue pela Madeira-Mamoré, aliás eu
devo minha vida à ela, enquanto vida eu tiver o meu coração é doado pra MadeiraMamoré, porque ela representa meu pai e minha mãe, foi com quem eu acabei de
me criar (José Bispo).

O passado é apreendido pelos ferroviários como referencial do “tempo feliz era
26

A história desta ferrovia se diferencia das de outros empreendimentos ferroviários pelo seu extenso número de
mortos, que superou o de qualquer outro empreendimento deste porte, sendo os trabalhadores acometidos por
doenças das mais variadas, acidentes de trabalho e até mesmo ataque de índios.

71

aquele”, o qual sugere comparações com o presente onde não se vivenciam as “coisas boas”
que desfrutaram no passado. Os tempos felizes localizam-se no passado, como também é dele
que advêm as origens daquilo que se orgulham no presente, do que eles participaram
ativamente, das conquistas, dos medos, sonhos e afetos.
[...] não apagou-se da memória coletiva um tempo em que viajava de trem e, mais
do que isso, viajar de trem representava a possibilidade de muitas emoções, desde a
beleza das paisagens cortadas pelos trilhos té a contrariedade com condições nem
sempre ideais do transporte. Aqui e acolá essa memória é hoje evocada por múltiplos elementos materiais que testemunham, silenciosamente, o tempo em que o apito dos trens causava alvoroço por onde cruzava (CARDOSO e ZAMIM, 2002, p.
13).

A saudade que estes trabalhadores relatam está nas minúcias vividas no cotidiano, do
tempo em que se sentiam importantes pelo trabalho executado. Assim, estes ferroviários
fazem referência à lendária estrada de ferro como a “segunda mãe”, recorrendo a uma espécie
de personificação da ferrovia, onde ela passa ter um caráter de subjetividade. A recordação
concebe a seguinte oposição: “o de outrora e hoje”, o “tempo de antes”, que é o de grandeza, a
felicidade, em contraponto com o presente, o tempo das incertezas.
Se a mobilidade e a contingência acompanham nosso viver e nossas interações, há
algo que desejamos que permanece imóvel, ao menos na velhice: o conjunto
amamos a quietude, a disposição tácita mas expressiva. Mais que dum sentimento
estético ou de utilidade, os objetos nos dão um assentimento à nossa identidade
(BOSI, 1994, p. 441).

“Desejo que ela volte a fazer o trajeto que ela fazia, mesmo que seja pro turismo, e que
se expanda pra Guajará-Mirim, pra mim é uma grande satisfação, mesmo que eu não esteja
mais aqui”. O que almeja o ferroviário Paulo Ramos é recorrente nas falas de todos entrevistados, que sonham com a ferrovia do passado, com seus acampamentos à beira linha, seus trens
de cargas percorrendo os trilhos, com as conversas transmitidas pelos telégrafos, o barulho
nas oficinas e com os encontros e despedidas nas estações. Para os ferroviários membros da
Cooperativa, que estão inseridos neste processo de revitalização, a recuperação de sete quilômetros para fins turísticos já seria uma conquista para aqueles que pensavam que deixariam
essa vida sem ao menos ouvir a locomotiva apitar novamente.
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As marcas do passado interagem com as narrativas do presente que refletem a percepção da iminência da própria morte. “E quantos têm partido, quantos... têm poucos agora, por
isto que eu tenha pressa pra ensinar, tenho pressa”.
O senhor João Batista alerta para a brevidade do tempo, e por isto teme que a chegada
da morte não o deixe transmitir para outros o que considera ter de mais precioso: o seu ofício.
“Trabalhar com a memória dos velhos é estar o tempo todo a tatear a presença da morte” que,
de alguma forma, afeta as representações daquilo que é vivido, “é lidar com o tempo que se
esgota pela consumição do futuro e que se transforma, é apreender a história social bem desenvolvida, com características bem marcadas e conhecidas de uma sociedade” (MANCUSO,
2010, p. 69).
Estes sujeitos dedicaram muitos anos de suas vidas a uma profissão da qual se orgulham, rememoram lembranças dos companheiros que já partiram e sentem saudade do tempo
em que a ferrovia tinha uma vida. “Como, então, os homens idosos não se interessariam apaixonadamente por esse passado, tesouro comum de que se constituíram depositários, e não se
esforçariam por preencher, em plena consciência, a função que lhes confere o único prestígio
que possam pretender daí em diante?” (HALBWACHS, 1990, p. 63).
Estes velhos ferroviários, portanto não se conformaram em ter apenas a função de lembrar o tempo do trabalho em ferrovias, em apenas esperar sentados pela sua reativação; isto é
o que os diferenciam: eles transformaram seus sonhos em uma luta diária e hoje não só almejam a preservação da Madeira-Mamoré como também contribuem ativamente para que ela
aconteça.
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CAPÍTULO 2
Despedidas e reencontros:
memórias da desativação e reativação da ferrovia
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Fotografia 9 – Estação Ferroviária em Porto Velho. Arquivo Central do IPHAN RJ. Foto 104.319.
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Fotografia 10 – Locomotiva Baldwin chegando ao pátio ferroviário da E.F.M.M.
Arquivo Central do IPHAN RJ. Boletim SPHAN nº 12, p. 3.
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As memórias da ferrovia podem ser revisitadas através destas fotografias, que
remetem a momentos opostos da história da Madeira-Mamoré, separados por menos de uma
década, e baliza em direção aos distintos valores e significados que a ferrovia assumiu ao
longo destes anos.
A primeira imagem mostra a paisagem da bucólica gare no final da década de 1970,
período após a desativação do ramal ferroviário. O detalhe da locomotiva estacionada e fora
de seus trilhos dialoga com o vazio do pátio ferroviário: os passageiros desviaram seus
trajetos e agora “servem” à rodovia, que rouba o cenário e passa a ser vista como símbolo da
modernização. Não há mais espaço para trafegar sobre os trilhos, o sino da estação não toca
mais, locomotivas abandonadas degradam o longo da estrada.
A fotografia posterior registrou o evento de inauguração do trecho de oito quilômetros
entre Porto Velho à Santo Antônio, em maio de 1981. O ferroviário em pé na locomotiva a
vapor anuncia a chegada da locomotiva Baldwin na antiga estação da cidade Porto Velho,
sendo recepcionado pela comunidade local que assiste atentamente a este espetáculo. As
pessoas do lado direito da fotografia não percebem a presença do fotógrafo, e de frente para a
locomotiva posicionaram como se tivessem indo ao encontro da enigmática maria-fumaça. A
chegada do trem causou euforia naqueles que vivenciaram o momento da sua reativação.
Havia certo fascínio nos olhares das crianças, que sentiam pela primeira vez o ritmo da
máquina, ouviam o ruído do apito e viam a fumaça a se espalhar no céu.
A despedida do trem e o posterior reencontro marcam intensamente, porém de
maneiras distintas, a memória dos ferroviários. Estes dois momentos oscilaram entre a ruptura
com o ofício e a possibilidade de exercê-lo novamente, moldando a trajetória de luta pela
reativação da linha férrea.
Deste modo, irei neste capítulo refletir acerca das modificações sofridas nos elementos
identitários deste grupo social, do período delimitado pela desativação do ramal ferroviário,
em 1972, e a posterior reativação, em 1981, marcos estes de rupturas e permanências.
A pesquisa avançou no sentido de registrar a memória ferroviária e estabelecer uma
ponte entre passado e presente, a partir de depoimentos dos antigos trabalhadores e fontes
escritas e iconográficas, obtidas no Arquivo Central do Iphan – seção Rio de Janeiro.
Foi pesquisado o processo de tombamento a nível federal da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, dando ênfase aos Boletins da Fundação Pró-Memória, além do acervo
iconográfico da ferrovia.
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Nos Boletins produzidos pela Fundação Pró-Memória – caracterizado por ser um
material de divulgação das ações executadas pela Secretaria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – foram enfatizados os anos de 1980 e 1981, na gestão de Aloísio
Magalhães.
Os boletins traziam matérias referentes às principais ações preservacionistas
executadas pela instituição. Trata-se de publicações sobre “Seminário da E.F.M.M.”
promovido pela Fundação Pró-Memória em novembro de 1980, com intuito de discutir
diretrizes para o tombamento desta ferrovia. Além dos Boletins SPHAN/Pró-Memória,
referentes aos anos de 1980 e 1981, utilizo parte da documentação técnica do Iphan referente
à instrução do processo de tombamento pelos técnicos deste órgão.
As fontes possibilitam compreender o discurso deste órgão federal em momentos
chaves da história da preservação da ferrovia, bem como problematizar a inserção dos
ferroviários neste contexto, com ações e práticas próprias de preservação do patrimônio
cultural em questão. Deste modo, este capítulo também tem como objetivo estabelecer um
diálogo entre a apropriação dos bens culturais relacionados à ferrovia e as práticas de
preservação da mesma por parte do Iphan e dos antigos ferroviários.
Assim, este capítulo pretende refletir sobre a memória coletiva dos trabalhadores da
ferrovia por um viés cultural presente nas políticas preservacionistas que lidam com
questionamentos a respeito da atribuição de valor posta pelas distintas esferas da sociedade e
pela afirmação de identidades.
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1. Fim da linha: histórias sobre desativação da Madeira-Mamoré
Caminho de ferro, mandaram arrancar
Velho maquinista, com seu boné
Lembra o povo alegre que vinha cortejar
Maria-Fumaça não canta mais
Para moças, flores, janelas e quintais
Na praça vazia um grito um ai
(Ponta de Areia. Milton Nascimento e Fernando Brant, 1975)

As ferrovias surgiram no Brasil para preencher um vazio nos transportes; nas cidades
onde passavam davam emprego, traziam progresso, abriam o mundo aos então isolados
habitantes: “o poder transfigurador da locomotiva e os efeitos da velocidade alteram a visão
das paisagens e dos viajantes” (MAIA, 2009, p. 46).
O transporte ferroviário ao interligar regiões interioranas, garantiu a circulação de
mercadorias e pessoas, permitindo também comunicações e intercâmbios entre as cidades e
até mesmo com outros países.
O tempo do trem marcava a vida dos moradores das cidades por onde ele percorria, o
relógio da estação anunciava a chegada de parentes e amigos, o toque do sino estava
incorporado ao cotidiano das pessoas que vivenciavam esta realidade.
O transporte ferroviário deixou marcas profundas nas gerações.
A crise do sistema ferroviário levou à desativação das ferrovias brasileiras e anunciou
um novo tempo em que as rodovias adentraram as regiões do país. As experiências nos
caminhos do trem foram aos poucos sendo descartadas.
O trem deixou saudade. A estação esvaziou, não há mais passageiros. As locomotivas
estacionaram ao longo da linha férrea, elas não transportam mais as mercadorias. A mariafumaça passou a ser objeto de rememoração, o ofício do ferroviário também.
A vida das cidades interioranas passou a sofrer profundas transformações com a
extinção do ramal ferroviário, que saiu de cena para dar lugar ao transporte rodoviário. O
sucateamento da malha ferroviária dialoga com o ideal de “modernização” que ancora o
empreendimento da construção da BR- 319 (atual BR- 364), com intuito de substituir a linha
férrea da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Priorizei neste capítulo refletir em torno da memória dos ferroviários que vivenciaram
o período de desmonte da ferrovia, verificar como se deu o processo de ruptura com o ofício e
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a incorporação dos trabalhadores ferroviários no regime militar após a desativação desta linha
férrea 27.
A história da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é repleta de situações
problemáticas, marcada pela presença do capital estrangeiro e as oscilações em suas
administrações. As próprias tentativas de construção da ferrovia são marcadas por memórias
dramáticas da saga do homem na selva, uma ferrovia que superou o número de mortos de
qualquer outro empreendimento deste porte.
A memória dos ferroviários que ingressaram na década de 1950 não ficou isenta destas
narrativas que evidenciam as condições de trabalho, vivenciadas não somente por eles, mas
“herdada” pelos seus pais, tios e avôs que trabalharam no período de construção desta
ferrovia.
As terríveis condições de trabalho, de insegurança, de baixos salários, de maus
tratos observadas no início das ferrovias desmistificam algumas hipóteses que
costumam afirmar que o ano 1930 marcou o final de um período áureo do
ferroviarismo brasileiro. Certamente a partir dos anos 50, com a implementação da
indústria automobilística o país a ferrovia foi, pouco a pouco, sendo deixada de
lado. [...] As ferrovias no Brasil desde os primórdios parece ter sido mais problemas
do que soluções. Muitos acidentes, muitas dificuldades, muitos atrasos de
pagamentos, muitas greves marcaram a existência desse meio de transporte tão
apaixonante [...] (MAIA, 2009, p. 26).

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi palco das mais trágicas situações vivenciadas
na história do Brasil, sua construção mobilizou mais de vinte mil homens de vinte e cinco
nacionalidades distintas, que empregaram seus esforços, padeceram de doenças ou morreram
em meio à selva.
A eclosão da Primeira Guerra Mundial trouxe resultados negativos para o
desenvolvimento ferroviário brasileiro, reduzindo os investimentos em construção e
equipamentos. No caso da E.F.M.M., por se tratar de uma ferrovia binacional, a exportação
dos produtos entre o Brasil e a Bolívia foi prejudicada neste período de guerra, o que
contribuiu para a diminuição dos lucros.
A eclosão da Primeira Guerra Mundial trouxe resultados negativos para o
27

Optei por não problematizar nesta pesquisa o histórico da crise do setor ferroviário, nem discorrer sobre o seu
início, busco apenas apontar alguns fatores que contribuíram para a desativação da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, relacionando ao contexto dos projetos empreendidos pelos militares para a economia da região.
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desenvolvimento ferroviário brasileiro, reduzindo os investimentos em construção e
equipamentos. Nos anos seguintes, o ritmo de novas construções foi menos ainda.
No final de 1940 havia 34.252km e de ferrovias em tráfego. Até 1948, o acréscimo
foi de apenas 1.371km, o que elevou a extensão total para 35.623km de ferrovias.
Em 1964, ocorria um decréscimo para 32.163km de tráfego, e esta diminuição
continuou nos anos seguintes com a extinção de muitos ramais considerados
antieconômicos, apesar da construção mais recente de vários trechos importantes
(SETTI, 2008, p. 20).

A companhia Madeira-Mamoré Railway Company foi administrada por ingleses até o
início da década de 1930, quando, após declínio da produção da borracha, seus
administradores perderam o interesse na ferrovia. Em 27 de outubro de 1930, o então capitão
Aluízio Pinheiro Ferreira assumiu – como diretor da E.F.M.M. – o compromisso de
subvencionar a companhia, em caráter provisório. Todavia, passado menos de um ano, os
ingleses abandonaram a estrada de ferro, restando a Getúlio Vargas nacionalizar a
administração da ferrovia, que foi realizada através do Decreto nº 20.000, em 10 de julho de
1931.
Os reflexos do período pós Primeira Guerra e a crise da borracha colaboraram para
estagnação econômica da ferrovia, passando a atuar de maneira deficitária, aos olhos da
política econômica do governo federal.
A região do atual estado de Rondônia teve sua história marcada pela intensa
participação do setor militar nas decisões econômicas, com empreendimentos de grande
relevância nacional, como a criação de Contingentes de Fronteira em pontos estratégicos do
território e a construção das linhas telegráficas pela Comissão Rondon28.
A nacionalização da administração Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, durante o
governo de Getúlio Vargas, foi um dos símbolos da influência militar na região, pois, apesar
da ferrovia ter sido incorporada ao patrimônio da União, sua administração foi entregue em
caráter definitivo ao militar Aluízio Ferreira. “A estrada, após a 'nacionalização', passou a
desempenhar a função de posto avançado dos Ministérios da Viação, da Agricultura e da
Guerra, corporificados na figura de seu diretor, o Capitão Aluízio Ferreira” (SOUZA, 2002, p.
76).
28

Os Contingentes Especiais de Fronteira foram criaram, em 1932, três pontos dos vales dos rios Madeira e
Mamoré, na fronteira com a Bolívia, com o ideal de defesa da nação brasileira. A Comissão foi criada para
solucionar o problema da falta de comunicações com a capital da República, ela partiu de Cuiabá avançando a
noroeste rumo a Porto Velho e Manaus, com um ramal até a cidade de Guajará Mirim e outro em Rio Branco, no
território do Acre. A Comissão Rondon também objetivou criar as bases militares na região de fronteira por meio
das Seções do Telégrafo Nacional. Esta região denominou-se Rondônia em homenagem ao Marechal Rondon
(FERREIRA, 2005).
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A partir da década de 30, o Brasil vive o contexto ideológico pautado no ideal de uma
nação “simulada” – caracterizada por uma sociedade homogênea – que compartilha de uma
mesma identidade nacional, prevalecendo assim a mediação de um Estado interventor,
caracterizado pelo seu autoritarismo e capacidade de dissimular diversos conflitos sociais.
O processo de formação do Estado Nacional firmou-se na ótica da ascensão do capital
– sendo que o mesmo se afirma como a unidade político-territorial própria do capitalismo –
portanto, a constituição da identidade nacional centra-se na noção de progresso com ações e
ideologias centradas na afirmação nesta nova ordem.
Os discursos que deram base à política do governo Vargas se efetivaram
principalmente durante o período do Estado Novo. O empreendimento da ferrovia atraiu
trabalhadores de diversos países, deste modo o Estado vinha à região do Território Federal do
Guaporé para cumprir o papel político e social de “integração”, através do discurso de que
todos eram considerados “trabalhadores nacionais”, ancorado no regime trabalhista vigente
neste período.
Em entrevista à Agência Nacional, em Porto Velho, Vargas pronunciou um discurso
identitário ancorado na política de integração dos trabalhadores e de defesa do território
nacional.
Sinto que neste recanto longínquo da Pátria cada operário é um soldado e cada
soldado um operário que trabalha e vive pela grandeza do Brazil. Concito-vos a não
esmorecerdes porque dais à todos, nesta florescente região da Amazônia, um
exemplo de capacidade e devotamento ao trabalho29.

Segundo Getúlio Vargas a fato da ferrovia estar sendo administrada por ingleses
significava a demonstração do imperialismo dentro das fronteiras brasileiras, sendo que a
nacionalização da E.F.M.M. foi necessária para manter a “ordem” nacional.
A criação do Território Federal do Guaporé, ocorrida em 1943 durante o Estado Novo,
teve participação efetiva dos militares que fizeram parte do processo de desmembramento das
áreas do sudoeste do estado do Amazonas e do noroeste do estado do Mato Grosso,
delimitando as fronteiras do atual estado de Rondônia, emancipado apenas em 1982.
O Território Federal do Guaporé incorporado na política de governo de Vargas,
caracterizada pelo estímulo ao um novo processo migratório, através do incentivo ao
29

Jornal Alto Madeira, matéria intitulada “O Discurso do Presidente da República”, 16 de outubro de 1940.
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povoamento, com a criação de colônias agrícolas.
[...] os militares tiveram papel hegemônico no desenvolvimento econômico e social
da região. A memória histórica atribui a eles a reconstrução da estrutura produtiva
abandonada pelos estrangeiros construtores da ferrovia, a montagem da infraestrutura urbana de Porto Velho e de Guajará Mirim e a abertura de núcleos
agrícolas, visando atender a acumulação de capital necessária às elites
comerciantes. As ações voltadas para a fixação das novas elites administrativas na
região, oriundas, muitas vezes, dos meios militares, foram realizadas diretamente
por eles, durante as décadas em que estiveram à frente da administração do
Território Federal do Guaporé. Em 1982, o território foi emancipado,
transformando-se no estado de Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon
(SOUZA, 2002, p. 12).

O conceito de ferrovia como meio de ampliação da fronteira agrícola foi aos poucos
sendo substituído pelo de rodovia de penetração.
O discurso da modernização no Brasil teve o critério econômico como sendo
primordial com a introdução do “novo símbolo da modernidade” no Brasil: as rodovias. Deste
modo, o governo de Juscelino Kubitschek foi palco do desenvolvimento do setor rodoviário,
com incentivos aos grandes investimentos na indústria automobilística.
O governo de Juscelino Kubitschek culminou em um conjunto de ações e
investimentos ligados à infraestrutura, o que resultou na abertura da rodovia BR- 364.
Devido à crescente concorrência do transporte rodoviário, as ferrovias, a partir do ano
de 1950, começaram a operar em regime deficitário, o que acabou ocasionando, em 1957, “a
unificação de vinte e duas estradas já estatizadas na Rede Ferroviária Federal S.A.
(R.F.F.S.A.), que agrupou quase todas as ferrovias brasileiras. Com este agrupamento,
esperava-se reduzir custos e aumentar a produtividade do conjunto de ferrovias”
(GERODETTI e CORNEJO, 2005, p.13).
O Plano de Metas do governo JK detalhava prioridades de investimento, no período
entre 1956 a 1960 e previa para o setor a aquisição de locomotivas, vagões, carros de
passageiros e equipamentos de sinalização e a substituição de trilhos e outras obras. Contudo,
estes investimentos estiveram voltados para o setor ferroviário que tinha como meta o
transporte de minérios, como o aço, bem como para grandes malhas ferroviárias consideradas
com importante para a economia nacional, o que não se aplicou à Madeira-Mamoré.
A estruturação da Rede Ferroviária Federal durante o governo de JK, possibilitou
algumas melhorias no transporte ferroviário brasileiro devido à modernização e padronização
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da malha, diminuição dos déficits e aumento de cargas transportadas. Esses fatores de caráter
positivo adiaram, por algum tempo o desmonte das redes ferroviárias, porém não isentaram o
setor do declínio, representado pela decréscimo da quilometragem das linhas. A partir de
então, fatores como o sucateamento das vias permanentes, do acervo rodante e a competição
com a rede rodoviária agravaram a crise do transporte ferroviário (SILVEIRA, 2007).
Foi criada em 1956 a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para realizar estudos que
viabilizassem suprimir os ramais antieconômicos. As linhas erradicadas eram regulamentadas
por resoluções do Conselho Ferroviário Nacional e homologadas pelo Ministério dos
Transportes

30

. As ferrovias começaram a sofrer o processo de erradicação de ramais

considerados pela fala oficial como "antieconômicos", devido a política governamental de
incentivo às rodovias, além dos problemas técnico-operacionais-administrativos internos às
empresas (PAULA, 2000, p. 1).
A finalidade de mostrar as contingências da problemática do transporte ferroviário
brasileiro, alia-se aos rumos da política brasileira, considerando a conjuntura presidencial em
que o país passava. Nesse sentido, o Golpe de 1964 e a posterior ditadura militar instaurada,
repercutiram no setor do transporte ferroviário intensificando a decadência do setor.
O período de maior erradicação das linhas no Brasil foi entre 1966 e 1970. Os ramais
foram sendo desativados em poucos anos, enquanto o contexto ditatorial impedia maiores
protestos.
O rompimento do tráfego foi realizado de forma geograficamente esparsa no território,
bem como os protestos contra o desmonte das linhas férreas foram isolados por regiões.
No Território Federal de Rondônia, a concorrência entre setores públicos e privados na
área dos transportes era quase inexistente devido à pouca oferta. A população que dependia do
transporte público, com a extinção da estrada de ferro, deparou-se com a baixa eficiência do
transporte rodoviário e com seus elevados preços.
Vale ressaltar que desde a gestão de Aluízio Ferreira à frente da E.F.M.M. até o
período da inauguração da BR- 364, em 1972, a ferrovia permaneceu sendo a única
responsável pelo transporte de pessoas e mercadorias para os centros urbanos de Porto Velho
e Guajará-Mirim. Contudo, ela era considerada deficitária pelo governo federal, mesmo sendo
30

A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi composta por membros do Departamento Nacional de Estradas
de Ferro - DNEF e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. Várias outras comissões e
grupos de trabalho seriam formados com a mesma finalidade.
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um meio de transporte extremamente importante para a população desta região.
A noção de ferrovia deficitária defendida governo federal a partir da década de 1950,
soou de maneira ambígua para a população que usufruía do seu transporte. A ocupação
geográfica da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, isolada dos poderes centrais, demonstra a
regionalização das suas estruturas, assim como aconteceu com outras ferrovias brasileiras
estruturadas de maneira descentralizada, adaptando-se às características geográficas.
O Estado avaliava uma ferrovia como deficitária por termos puramente contábeis,
baseado em critérios generalizantes. Assim, a ferrovia era considerada inviável pelos critérios
do governo federal, o que muitas vezes não levava em consideração a importância da ferrovia
para a economia das cidades interioranas 31.
Caso apresentasse índices diferentes dessa base a empresa seria deficitária e caso
não houvesse interesses estratégicos, ela seria considerada antieconômica [...]. Portanto, cálculos de impacto social e da relação custo-benefícios não eram computados. Aparentemente, as desativações eram comandadas por uma inflexível lógica
contábil-econômica. Sabemos, no entanto, que as forças econômicas não se desenvolvem num vácuo, elas atendem, sobretudo, a interesses políticos determinados. Os
órgãos de divulgação o aparelho de Estado sintetizam no deficitário e, principalmente, no antieconômico toda a argumentação sobre a extinção de ramais, baseando-se,
para isso, na suposta fraca produtividade dessa modalidade de transporte. (PAULA,
2001, p. 7)

Esta discrepância entre as esferas nacional e regional pode ser pensada a partir da
inexistência de uma rede nacional do transporte ferroviário brasileiro, que delimitasse ações
conjuntas para estruturação de metas para o seu desenvolvimento e recuperação do transporte
ferroviário.
Longe de ser potencialmente negativa, seria a ferrovia mantenedora do
desenvolvimento da região do Guaporé, transportando uma variedade de mercadorias, como
castanha, gado, minério, borracha, couro, produtos agrícolas, combustível, que eram
fundamentais para a circulação da moeda e alimentação da população das localidades onde as
locomotivas percorriam.

De 1966 a 1975, houve um decréscimo substancial da quilometragem construída,
enquanto aumentava a quilometragem erradicada. É verdade que muitas estradas de
rodagem foram construídas paralelamente às vias férreas. Portanto, ao erradicar a
31

O critério de viabilidade de uma ferrovia era medido pelo volume de carga transportado, assim, para que uma
ferrovia pudesse apresentar resultados financeiros favoráveis ela deveria ter, no mínimo, um total de 420 mil t.
Km/ano (PAULA, 2001).
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ferrovia, a estrada já existia. [...] No entanto, o que é fundamental observar, é que
muitas áreas do interior ficaram excluídas das novas fronteiras econômicas, devido,
em parte, à ausência de vias satisfatórias de comunicação. Isso sem considerarmos
as condições adversas para a locomoção das pessoas, pois sem ferrovia, com
estradas de rodagem precárias, que tipo de veículo (carro ou ônibus) por lá
trafegaria? Efetivamente, foi um retrocesso em termos de transportes e de
integração (PAULA, 2000, p. 11).

Mapa 2 – Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 1965
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O mapa mostrado foi elaborado por técnicos da Rede Ferroviária Federal S.A. e
mostra a situação da rede em junho de 1965, demonstrando que os 366 quilômetros de linha
férrea ainda estavam em tráfego, porém todo ele foi considerado como tendo ramais
antieconômicos. A imagem mostra que já estava programada a paralisação do trecho entre
Mutum Paraná e Abunã, porém não havia ainda sido concluída nenhuma supressão.
No ano de 1966, durante o governo do general Castelo Branco, foi criado o Grupo
Executivo para Substituição de Ferrovias e Ramais Antieconômicos – GESFRA. Esse Grupo
tinha como função comandar de maneira permanente as operações de desmonte dos ramais
ferroviários 32.
Junto à criação da GESFRA foi assinado o Decreto nº 58.501 de 25 de maio de 1966,
pelo presidente Castelo Branco. Ele dispõe sobre a transferência da responsabilidade do
Tráfego da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré da Rede Ferroviária Federal S.A. para a
Diretoria de Vias de Transportes, do Ministério da Guerra. (ver Anexo B)
O Decreto expõe que: “a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, por ser linha férrea
antieconômica, deverá ser suprimida, tão logo se construa a rodovia federal substitutiva”;
sendo que “a construção da rodovia substitutiva necessitará da ferrovia existente para
suprimento de equipamentos e matérias destinados aos trabalhos rodoviários”.
O texto do Decreto nº 58.501 não somente legaliza a erradicação da E.F.M.M. como
autoriza a utilização do seu acervo para dar suporte à construção da BR-364. A partir da sua
assinatura, a Rede Ferroviária Federal transferiu o acervo patrimonial da ferrovia para à União
Federal, mais especificamente ao Ministério da Viação e Obras Públicas (M.V.O.P.) e Ministério da Guerra.
Apesar do Decreto que rege a erradicação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré ser do
ano de 1966, a mesma paralisou o seu tráfego somente dia 10 de julho de 1972, no governo do
general Emilio Garrastazú Médici, através de um ato solene. Deste modo, durante seis anos o
desmonte do ramal ferroviário foi sendo concluído e, em contrapartida, avançava a obra da rodovia.
Este processo de erradicação foi regulamento através do Convênio firmado – em 25
de agosto de 1966 – entre o M.V.O.P. (junto ao Ministério da Guerra) e a Rede Ferroviária
32

A composição do GESFRA envolvia o DNEF – Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a Rede
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA.
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Federal que dispôs acerca da utilização do acervo patrimonial e dos funcionários da Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré. Através das três primeiras cláusulas é possível compreender as diretrizes deste processo.
I - A D.V.T., através do 5º Batalhão de Engenharia e Construção, assume, dentro de
30 dias, contados da assinatura deste convênio, em caráter provisório, os encargos
atinentes à utilização do acervo patrimonial e do pessoal da E.F.M.M., durante o
período necessário para a erradicação daquela ferrovia.
II - A utilização a que se refere a cláusula anterior terá por objetivo o prossegui mento da construção, a cargo da D.V.T., do trecho da BR-319, substitutivo da ferrovia.
III - A D.V.T. manterá, até a conclusão do tráfego rodoviário substitutivo, o tráfego
regular da ferrovia, de maneira que se atendam às necessidades de transporte da região, conservando para isso, os serviços administrativos e de manutenção e reparo
em geral dos veículos, bem como o equipamento e as instalações especiais ali existentes 33.

A Diretoria de Vias de Transportes, pertencente ao Ministério da Guerra, foi representada pelo 5º Batalhão de Engenharia e Construção (5º BEC), responsável pela construção da
BR- 319 (atual BR- 364), que deveria fazer uso do material da ferrovia para concluir a obra 34.
Conforme dispunha o Artigo 1º, § 2º do Decreto nº 58.501: “O pessoal da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré, desvinculado dos serviços da R.F.F.S.A., passa à jurisdição direta do
M.V.O.P., garantidos os direitos, prerrogativas e vantagens do regime jurídico de cada um”.
Assim, para dar início as obras BR- 364 foi instalado na cidade de Porto Velho o 5º
BEC, sendo encaminhados para o Batalhão vários trabalhadores ferroviários que faziam parte
do quadro efetivo da Madeira-Mamoré.
Concomitante, progredia a extinção do ramal ferroviário, de trens de carga de “baixa
produtividade", o fechamento de estações, de depósitos de locomotivas e das pequenas oficinas.
Em 1971 ela ficou funcionando, mas só tinha mesmo o trem pra levar os
passageiros não tinha mais carga, aí botaram a gente à disposição do Batalhão (José
Bispo).
33

Documento anexado ao Processo de Tombamento da E.F.M.M., Arquivo Noronha Santos: Rio de Janeiro, v.
II, p. 220.
34

O 5º Batalhão de Engenharia e Construção foi criado pelo Decreto nº 56.629, de 30 de julho de 1965.
Instalou-se definitivamente em 20 de fevereiro de 1966, com sede na cidade de Porto Velho.
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O relato do senhor José Bispo demonstra que, um ano antes da erradicação total da
estrada de ferro, já não se realizava a sua principal atividade, que era o transporte de cargas.
Observei que apesar das mudanças ocorridas – entre 1966 até o ano de 1972 – no
tráfego da ferrovia alguns funcionários não acreditavam que ela iria paralisar definitivamente,
para muitos a extinção da linha férrea não passava de boatos, o que estaria acontecendo seria
uma reestruturação do setor ferroviário.
Os ferroviários entrevistados, sem exceção, foram transferidos para o 5º BEC, após a
data da paralisação total da estrada de ferro, no entanto o Batalhão não absorveu toda mão de
obra da ferrovia, alguns funcionários foram transferidos para outras cidades, prestando
serviços nos órgãos do governo do Território Federal de Rondônia.
O jornal “O Estado de São Paulo”, em sua edição publicada no dia 15 de julho de
1972 trouxe a notícia referente ao evento da paralisação da Madeira-Mamoré.
As 19 e 30 horas do dia 10 de julho, as velhas locomotivas a lenha da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré acionaram seus apitos durante cinco minutos, pela última
vez num adeus aos 50 mil habitantes de Porto Velho. Elas enceraram naquele instante 50 anos de atividades ao longo dos 366 km que ligam a capital do Território
de Rondônia a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia (2005 apud FERREIRA,
p. 377).

A matéria condiz com as narrativas dos antigos ferroviários a respeito deste episódio
que consideram “o dia mais triste de suas vidas”. O ferroviário José Bispo ao ficar sabendo da
solenidade que iria anunciar o fim do tráfego da ferrovia deixou a sua família e foi embora da
cidade Porto Velho.
As máquinas tudo aí parada apitando da despedida do último adeus. Na mesma
semana que ia ser eu fui embora pra Jaru para não ver aquela cena de destruição,
não suportei e fui embora. Eu tenho a certeza que eu não ia aguentar. Quando eu
cheguei o pessoal comentava que tinha acabado tudo, muitos colegas meus viram,
outros choraram, outros desmaiaram.

A cena é construída de lembranças repletas de aflição e tristeza para com o rumo de
sua própria vida e dos colegas ferroviários. A desativação significou para seus trabalhadores o
fim não somente da ferrovia, mas também a desestruturação da própria categoria, pois suas
funções extinguidas, a prática de seus ofícios foi cessada.
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A Estrada parou em 1972 eu fiquei no Batalhão até abril de 78. [...] Ninguém sabia
que a estrada ia parar, mas eu sabia. Fazia pouco tempo que eu tinha entrado na
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré tava eu e mais um camarada no depósito em
Guajará-Mirim aí veio aquele negócio na minha cabeça, então eu disse:
_ Amaury sabe que esta estrada vai se acabar? Não esqueci mais. Ai ele disse
assim:
_ Vai nada rapaz. Quem se acaba é a gente.
Ai quando a estrada se acabou eu me lembrei que eu tinha dito isto, pra mim eu não
achava que ia muito tempo.
Vi, tava presente lá, no dia que foi marcado. O coronel Oliveira marcou com
subcomandante do quinto Batalhão o dia do encerramento pro dia 10 de julho que
era exatamente o dia de aniversário da Estrada de Ferro, porque ela passou um
'bucado' de tempo administrada pelos ingleses e tomaram no dia 10 de julho de
1931. Ai ele marcou este dia pra parar no dia do aniversário, ai ficamos lá, aquela
multidão de gente esperando pra dar o último apito, tudo aceso, porque tava tudo
funcionando.
Daí nós ficamos esperando um bom tempo a máquina 4 que vinha trazendo o
último trem de carga pra dar o último apito. Quando ela chegou já era o último
apito, tudo quanto é máquina apitou, gente chorou e foi aquela tristeza medonha. Ai
pronto! foi cumprido o desejo do governo militar através do 5º Batalhão que
veio aqui acabar com a estrada de ferro, construir a rodovia.
Fiquei triste, eu entrei quase menino, trabalhei, passei minha mocidade todinha,
gastei na luta nesta linha aí, nesses trem, abandonou-se tudo e a gente com fome
(Manuel Soares).

O pelotão de soldados do 5º BEC, com o pátio da estação lotado de populares, anunciou a desativação da ferrovia. O senhor Manuel, mesmo “prevendo” que a ferrovia iria ser desativada, não esconde a tristeza que sentiu no dia do encerramento do tráfego. Relembra os
anos dedicados na carreira de maquinista; a imagem de um tempo o qual o poder público desejou findar para apresentar às cidades interioranas “ares modernos” dos traçados das rodovias.
O apito final das locomotivas significou um marco na memória coletiva dos
ferroviários. As transformações

sociais e econômicas

causadas pela desativação

desestruturaram a vida de seus trabalhadores, seus familiares, bem como modificou os modos
de vida de grande parte da população local. Como o ferroviário Manuel Soares, outros
também apontam a situação de fome que as pessoas vivenciaram, pois a estrada de ferro ela
não parava, garantindo o transporte de alimentos. Em contraposição, a BR-364 ficou
conhecida pelos seus problemas estruturais que ocasionavam constantes interrupções no
tráfego, bem como houve o aumento de preços no transporte público, que agravou a
situação35.
35

A rodovia sofreu com o período de cheias do Rio Madeira, suas águas alagavam a estrada impossibilitando a
circulação do tráfego.
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Os depoimentos dos ferroviários entrevistados possuem o chamado “ponto de saturação”, como é chamado na metodologia de História Oral, determinadas respostas que se repetem em várias entrevistas sobre o mesmo tema. A resposta é sempre a mesma: foi o governo
militar responsável pela desativação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para construírem
no lugar a rodovia BR-364.
Conforme foi discutido anteriormente, o período do regime militar agravou a situação
dos transportes ferroviários brasileiros, porém, antes do golpe de 1964, o Brasil já vinha sentindo sintomas da crise no setor.
A experiência da desativação é um marco essencial para compreender a configuração
identitária deste grupo social – “pessoas que vivenciaram o mesmo acontecimento e que, a
priori, por terem elementos constitutivos comuns em suas vidas, deveriam sentir-se como pertencentes ao mesmo grupo de destino, à mesma memória” (POLLAK, 1992, p. 6).
A memória do dia da extinção do tráfego da ferrovia emerge em lembranças
traumáticas para o grupo, e ao mesmo tempo esta memória “assegura a coesão e a
solidariedade do grupo e ganha relevância nos momentos de crise e pressão. Não é
espontânea: para manter-se, precisa permanentemente ser reavivada” (MENESES, 1992, p.
15).
No momento em que examina seu passado, o grupo nota que continua o mesmo e
toma consciência de sua identidade através do tempo. [...] Mas o grupo que vive no
primeiro instante e, sobretudo, para si mesmo, visa perpetuar os sentimentos e as
imagens que formam a substância de seu pensamento. É o tempo decorrido, durante
o qual nada o modificou profundamente, que ocupa o maior espaço em sua
memória (HALBWACHS, 1990, p. 108).

Amigos morreram, restaram poucos e estes poucos não querem deixar que suas
histórias também desapareçam. Os sentimentos e imagens em torno do “fim da linha” vêm à
tona nas narrativas dos antigos ferroviários que sofreram um forte impacto com a desativação
da ferrovia; tiveram que dizer adeus ao trabalho no qual se dedicaram durante anos para
encarar um ambiente de insegurança. Eram pais de família que, alarmados com o
desconhecido, temiam as consequências de suas transferências para o Batalhão, onde não
tinham laços de amizade, onde teriam que reconstruir mais uma vez suas vidas.
Os antigos ferroviários passaram a obedecer rigorosas ordens advindas do regime
militar, tiveram que se acostumar à nova rotina vivenciada após o adeus ao trem e presenciar a
desestruturação da malha ferroviária, com o desmonte do seu acervo.
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Eu fui trabalhar no Batalhão, eu e meus colegas tudinho, foi de lá que eu tirei
licença, não me dei com o regime militar e me aposentar e cai fora. O serviço era
muito diferente (José Bispo).
Todos nós sentimos, fiquei muito triste com isto. Passemos pro Batalhão aí que o
regime era pior, muitos já cansados em trabalhar na estrada de ferro e pegar o
Batalhão e nós sofremos, depois de tudo de eu ter ganho, porque eu já tava
trabalhando numa boa, voltei a sofrer de novo nas mãos do Batalhão quando ele
assumiu porque aí ele castigou mesmo me mudou de serviço, o nosso serviço
era de ferrovia, nós passamos a trabalhar em BR fazendo bueiro, roçando ao longo
da estrada, e era aquela maior exigência do chefe do Batalhão. Eu trabalhei seis
anos no Batalhão ai eu pedi pra sair, [...] eu queria era me ver livre eu queria era
sair, porque se a estrada não tivesse parado eu ia aguentar até completar 35 anos.
Pedi aposentadoria especial, prejudicado, ganho uma mixaria, ganho um salário
mínimo, pra sustentar eu e minha família (João Batista).

A memória dos antigos ferroviários recompõe os acontecimentos que exemplificam a
desestruturação e instabilidade do sistema ferroviário, indagando-se sobre o modo que as
transformações afetaram suas vidas e seus costumes.
A narrativa dos ferroviários sobre o regime do Batalhão demonstra relatos de
indignação perante as novas funções assumidas. As experiências adquiridas ao longo da
carreira ferroviária seguiram caminhos incertos, pois a lida cotidiana relacionada ao mundo do
trabalho passou por um processo de rupturas. O ofício executado durante anos não serve mais
para a nova estrutura do transporte.
A fala do ferroviário João Batista “depois de tudo de eu ter ganho, porque eu já tava
trabalhando numa boa” refere-se, como visto no capítulo anterior, ao fato de que a maior parte
dos entrevistados conseguiram o cargo almejado nas vésperas da paralisação do tráfego. Anos
resistindo ao árduo trabalho na linha férrea reservaram para o ferroviário a conquista da tão
sonhada promoção, que logo se invalidou com a transferência para o 5º Batalhão, onde passou
a executar serviços exaustivos como construção de aterros e serviços de capinação.
O Batalhão tinha pleno poder de designar as funções a serem exercidas pelos ex-ferroviários que, por não fazerem parte do sistema hierárquico vigente do Exército, eram nomeados para as funções “brutas”.
O parágrafo único da Cláusula VI do Convênio entre M.V.O.P. e R.F.F.S.A., que foi
redigido para complementar o Artigo 1º, § 2º do Decreto nº 58.501 (citados anteriormente),
validava o aproveitamento da mão de obra da ferrovia para o 5º BEC.
O pessoal desnecessário da operação ferroviária poderá ser utilizado nas atividades
de construção do trecho rodoviário a cargo da D.V.T., em funções compatíveis com
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seus cargos efetivos, colocando-os à disposição do M.V.O.P., para fins previstos
nos arts. 6º e 7º do Decreto Lei nº 5. de 4 de abri de 1966, os que não puderem ser
aproveitados 36.

Assim, a Diretoria de Vias de Transporte, representada pelo 5º BEC, avaliou o quadro
de funcionários da E.F.M.M. e nomeou aqueles que prestariam serviços para o Batalhão. Com
o findar dos serviços na estrada de ferro estes sujeitos ficaram à mercê da própria sorte e
tiveram que submeter a uma nova dinâmica de trabalho, a um novo regime estruturado em
severos códigos disciplinares.
Os modos de vida deste grupo social sofreram (re)significações após a desativação da
ferrovia, quando deixaram de exercer o ofício de ferroviário, para se enquadrar nas atividades
e no sistema disciplinar do exército.
Com a mudança de função, as estruturas que adentravam o mundo do trabalho na
ferrovia ou deixaram de existir ou sofreram transformações, como os costumes deste grupo
social. Como afirma Thompson, a cultura da classe trabalhadora está associada à transmissão
de costumes presentes na vida destes. As práticas vivenciadas e executadas no mundo do
trabalho estariam ancoradas no costume, que se daria no campo de mudanças e rupturas
(THOMPSON, 1998).
Olhar para os trabalhadores que estiveram envolvidos neste processo remete a
considerar também que suas experiências com o trabalho em ferrovia foram motivo de
orgulho, vivenciado no período em que se sentiam importantes, pois “o trem animava a vila
quando chegava, nós fazíamos parte destes bons momentos, nossa vida foi pela MadeiraMamoré, sua morte nunca será esquecida por nós ferroviários pois somos parte da sua
história” (João Batista).
A memória deste grupo social foi socialmente construída, pois este “na tendência de
criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, procuram fixar sua imagem
para a história” (BOSI, 1994, p. 67). Este grupo social busca no presente a valorização do
ofício através da rememoração do marco de ruptura: a desativação da linha para assim
conectar-se ao propósito de luta que a Cooperativa empreende nos dias atuais.
Conhecemos a tendência da mente de remodelar toda experiência em categorias
nítidas, cheias de sentido e úteis para o presente. Mal termina a percepção, as
36

Documento anexado ao Processo de Tombamento da E.F.M.M., Arquivo Noronha Santos: Rio de Janeiro, v.
II, p. 220.
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lembranças já começam a modificá-la: experiências, hábitos, afetos, convenções
vão trabalhar a matéria da memória. Um desejo de explicação atua sobre o presente
e sobre o passado, integrando suas experiências nos esquemas pelos quais a pessoa
norteia sua vida (BOSI, 1994, p. 419).

As interpretações das lembranças do dia da desativação da ferrovia criaram esquemas
coerentes que deram voz ao grupo. Assim, as narrativas que remetem ao “adeus do trem”
possuem um forte apelo afetivo e emocional: elas não são pronunciadas de maneira ingênua
ou despropositada, mas sim refletem o ideal que o grupo almeja nos dias atuais, mediante as
políticas preservacionistas vigentes.

2. Um olhar para a preservação: a reativação de 1981
“...verifica-se que existe o desejo, a necessidade, a probabilidade de que a da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré não esteja morta e que ela possa renascer e
retomar o seu desenho, seu destino, e voltar a servir como um verdadeiro sistema
vascular que irriga, que alimenta o espaço territorial de Rondônia”.
(Trecho do discurso proferido por Aloísio Magalhães, na abertura do Seminário da
E.F.M.M., em 29.11.1981)

Os trilhos foram arrancados, abandonados ao acaso, as locomotivas ficaram
adormecidas, não havia esperanças para o despertar.
Após a desativação da linha férrea os ferroviários se dispersaram, muitos colegas de
turma desapareceram, “uma mudança de lugar, de carreira, de simpatias ou de convicções nos
obriga a dizer adeus, quando nós nos lembramos então de todo o tempo que nele passamos,
essas lembranças se oferecem a nós como se num mesmo plano” (HALBWACHS, 1990, p.
110).
Alguns ferroviários não suportaram os rigores vividos na ditadura e abandonaram os
serviços no Batalhão. Esta foi a realidade vivida pelos trabalhadores entrevistados até o final
da década de 1970, sem esperanças de um dia o trem voltar a percorrer os trilhos.
A opinião pública foi despertada para o estado de abandono e sucateamento da estrada
de ferro no ano de 1979, quando um movimento popular moveu uma ação contra o Ministério
dos Transportes com intuito de impedir um leilão público que anunciava a venda do acervo
patrimonial da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré como “sucata”. A comunidade rondoniense
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conseguiu impedir na justiça a realização do leilão e a notícia chamou a atenção do poder
público federal para a importância histórica do acervo desta ferrovia.
A partir do ano de 1980, a história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré sinaliza para
possibilidades de recuperação de alguns trechos da linha férrea. Deste período advém os
primeiros pedidos para aplicação de instrumentos eficazes de preservação dos bens móveis e
imóveis da ferrovia, bem como se iniciam os primeiros estudos por parte dos técnicos da
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) a respeito das condições
em que se encontrava o acervo que restara da ferrovia 37.
Durante o final da década de 1970 e particularmente na de 1980, o espaço para o
debate sobre a preservação foi novamente aberto na mídia e na sociedade, pelo
menos em alguns estados. A opinião pública novamente se interessou por tais
debates, com novos atores se formando ou se tornando mais ativos (ARANTES,
1997, p. 284).

O marco inicial das ações que desencadearam a reativação da ferrovia foi a solicitação
de estudos técnicos sobre o acervo ainda existente, realizados pela equipe da Fundação
Nacional Pró-Memória (FnpM), bem como pesquisas sobre o acervo bibliográfico e
iconográfico que remetessem ao período de construção desta estrada de ferro 38.
Após analisar a importância do acervo, a SPHAN/Pró-Memória 39 desenvolveu o
“Projeto Memória Histórica da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré”, com objetivo de coletar
documentos, material fotográfico e principalmente promover um Seminário na cidade de
Porto Velho para debater com representantes do poder público e comunidade local as
diretrizes para a preservação da ferrovia.
37

O processo de tombamento da E.F.M.M. possui uma vasta documentação a respeito do histórico da
preservação da ferrovia, não somente sobre a atuação do IPHAN, mas de outros órgãos e da comunidade,
representada muitas vezes pelos ferroviários. Por esta pesquisa objetivar o estudo da memória dos antigos
ferroviários optei pela análise das documentações que trazem informações que possibilitam compreender a
inserção dos ferroviários na preservação da ferrovia, fazendo um diálogo com o discurso da instituição federal de
preservação do patrimônio cultural.
38

A Fundação Pró-Memória foi uma instituição criada em 1979, que passou a ser o braço executivo da Secretaria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
39

A Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional funcionava como um órgão normativo tendo na
representação da Pró-Memória a sua agenciadora dos meios e recursos para operacionalização desta Secretaria,
que está inserida no contexto de descentralização do órgão através da criação das secretarias de cultura e de
órgãos estaduais e municipais de preservação, reduzindo a possibilidade de ser a instituição federal a única
alternativa para a proteção de bens de valor histórico, artístico, natural, arqueológico ou paisagístico.
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O “Seminário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré” promovido pela Fundação
Nacional Pró-Memória aconteceu entre os dias 26 a 29 de novembro de 1980 na cidade de
Porto Velho. Este foi um marco da ação preservacionista da Sphan na região, pois após a
desativação da ferrovia ainda não tinha promovido oportunidades para debater sobre a
situação em que a estrada ferrovia se encontrava.
O evento reuniu diversos órgãos governamentais, entidades do governo do Território
Federal de Rondônia, pesquisadores da FNpM, técnicos da Rede Ferroviária Federal S.A.,
representantes do 5º Batalhão de Engenharia e Construção, da Secretaria de Turismo, exferroviários, dentre outros setores da sociedade 40.
A fotografia abaixo mostra a organização das comissões formadas no Seminário,
reunida no galpão de estrutura metálica localizado no pátio da E.F.M.M. em Porto Velho.
Estas comissões eram formadas para discutir diretrizes para a preservação do acervo da
ferrovia.

Fotografia 12 – Um dos galpões da E.F.M.M. ocupado pelas Comissões formadas durante o Seminário. Arquivo
Central do Iphan-RJ. Proc. nº 1.220 T-87. Caderno de Recortes do Iphan, v. 3, 1980/1981.

A partir dos debates entre as comissões foi produzido um documento final, aprovado
em sessão plenária, que delineou ações futuras, como a realização de um inventário do
patrimônio material da ferrovia, bem como recomendou o tombamento dos bens móveis e
imóveis.
O Boletim SPHAN/Pró-Memória41 trouxe detalhes sobre o Seminário, explicitando em
40

Além da promoção do Seminário, a Fundação Nacional Pró-Memória reproduziu a coleção de 196 fotografias
realizadas entre 1906 a 1912 pelo fotógrafo Dana B. Merrill.
41

O Boletim da Fundação Nacional Pró-Memória foi um periódico editado entre 1979 e 1988 que difundia as
idéias dos componentes do sistema federal de preservação em breves notícias e reportagens, editoriais e
pequenos ensaio. O Boletim manteve periodicidade constante e, no que diz respeito à promoção das atividades

96

seu texto a recomendação inicial contida no documento aprovado:
A proteção, a recuperação e a utilização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
deverão constituir-se num processo, reunindo todo o conjunto de ações de curto,
médio e longo alcance, buscando sua reintegração objetiva e ampla ao espaço
físico-geográfico, econômico-social e histórico-cultural, no contexto da sua área de
influência, inclusive a nível da vizinha República da Bolívia (BOLETIM, nº 9,
1980, p. 11).

O texto menciona a principal recomendação trazida no documento: a reativação
completa da ferrovia, dos trechos de Porto Velho a Guajará-Mirim – fronteira com Bolívia. A
reativação seguiria etapas de curto prazo, onde priorizava os procedimentos de baixo custo,
como “inventário geral dos bens, reintegração dos bens que estão em poder de terceiros,
recolhimento sistemático de documentação e fontes de pesquisa e a proposição de planos
alternativos de uso, em caráter provisório, das instalações das instalações da ferrovia para
atividades culturais e educativas” (BOLETIM, nº 9, 1980, p. 12).
Para as medidas a serem executadas em médio e longo prazo o documento trazia
propostas mais ousadas, como a reativação dos trens de cargueiros para o escoamento da
produção agrícola, transporte de gado, borracha, cassiterita e castanha da Bolívia.
Neste contexto, foi sugerida a articulação política para promover uma gestão integrada
entre os representantes das localidades que a ferrovia percorria e que tinham demandas de
circulação de mercadorias como Santo Antônio, Rema, Teotônio, Pedra Canga, São Carlos,
Caracol, Jaci Paraná, Mutum Paraná, Abunã, Vila Murtinho, Iatá, Vila Nova e GuajaráMirim.
O apelo para a reativação da linha férrea uniu-se às narrativas que compõe a trágica
história da ferrovia marcada pela saga dos “destemidos pioneiros” advindos das mais diversas
regiões, executando tarefas arriscadas, vítimas dos infortúnios das doenças tropicais e
acidentes de trabalho.
Reconhecer e valorizar a importância da categoria ferroviária emerge de um contexto
de afirmação de identidades por parte dos trabalhadores, em uma conjuntura em que se volta o
olhar para as “memórias não consagradas”. O envolvimento dos ferroviários na luta pela
preservação da ferrovia é algo que dialoga com os novos rumos que as políticas
preservacionistas assumiram a partir da década de 1970.
Naquele momento, os grupos sociais passaram a reivindicar que as ações do Estado no
da SPHAN/Pró-Memória, sendo posteriormente substituído pela Revista do Patrimônio.
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campo do patrimônio se adequassem à realidade cultural brasileira, ou seja, que se atribuísse
valor aos chamados “patrimônio não-consagrados”, não se limitando apenas às intervenções
no chamado patrimônio de “pedra e cal”. Essas reivindicações estavam presentes em alguns
setores da sociedade civil, nas esferas pública municipal e estadual na Unesco, nos indivíduos
que moravam em centros históricos tombados; gerando a ampliação dos conceitos e da
administração do patrimônio. (FONSECA, 2005)
Maria Cecília Londres da Fonseca afirma que a partir dos anos 70, os pedidos voltados
para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, deixaram de ser algo exclusivo do órgão
preservacionista, passando a ter a participação da sociedade.
Para a autora, a Sphan conseguiu conciliar e articular uma política de administração
pública e um saber histórico fundamentado em pesquisas científicas, ampliando o complexo
de bens culturais tombados e democratizando o entendimento do que seriam nossas raízes
culturais; sendo de extrema importância o tombamento de bens que não eram consagrados
pelo seu valor histórico e nem pelo seu valor artístico, mas pelo o que representam da cultura
de um determinado grupo (FONSECA, 2005).
Aloísio Magalhães trouxe discussões a respeito das variantes culturais como tema
importante e necessário para se pensar uma política cultural para o Brasil. Setores da
sociedade até então marginalizados, passaram a serem reconhecidos como parceiros no trato
das questões relacionadas ao seu patrimônio cultural.
É muito difícil definir bem cultural numa nação que ainda não se estabilizou em sua
formação. Vários contextos, vários momentos, vários hábitos, vários costumes
poderão caracterizar e gerar um bem cultural. Ele não é uma coisa estática,
necessariamente fixa, mas depende de algumas constantes que possam ser
identificadas, algo que tenha sido reiterado na trajetória do país. Não tem que ser
necessariamente original ou autóctone (MAGALHÃES, 1997, p. 71).

Nesta perspectiva, caberia ao Estado promover a identificação cultural da nação não
apenas com o passado, mas, mediante a interligação das diversas temporalidades: passado,
presente e futuro.
Isto implica na ampliação do conceito de memória nacional, através da incorporação
da cultura popular e da história dos “vencidos”. A valorização dos espaços construídos a partir
da relação entre memória e patrimônio passa a ser inserida nas práticas de preservação com a
retomada da história pelos sujeitos e grupos sociais até então marginalizados da “história
oficial” conduzem à identificação do patrimônio. “A memória, onde cresce a história, que por
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sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF,
1996, p. 476-477).
A divulgação das ações preservacionistas da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, por
parte da SPHAN, pautou-se principalmente na ênfase da inserção da comunidade local no
processo preservacionista.
Aquilo que fora (ou é) um símbolo de uma das maiores epopéias deste século servia
como meio de transporte regular das populações ao longo de seus trilhos. Agora
num esforço conjugado de diversas entidades, pode-se conseguir não apenas a
recuperação do passado heróico, mas também, como é da orientação da Fundação
Nacional Pró-Memória, inserir esse bem cultural na vida cotidiana das populações
que, afinal são suas detentoras (BOLETIM, nº 4, 1980, p. 6).

A matéria do Boletim citado se inicia com um apelo para a sociedade pedindo doações
de acervos que remetessem à história da E.F.M.M., expõe a respeito da repercussão do
abaixo-assinado organizado pela população local direcionado à Aloísio Magalhães e divulga o
estudo realizado pelos técnicos da SPHAN/Pró-Memória que teria como objetivo “colocá-lo à
serviço da comunidade local, como melhor convier” (BOLETIM, nº 4, 1980, p. 4).
Neste sentido, a publicação do Boletim dialogava com os componentes da realidade
vivida pela luta da reativação da ferrovia, trazendo matérias como entrevistas de exferroviários e carta de leitores pedindo a reativação da linha férrea.
As reivindicações para a preservação da Madeira-Mamoré foram cercadas do apelo da
comunidade local, que alegava ter sido prejudicada pela paralisação do tráfego e dos exferroviários que lutavam para retornar a execução dos seus ofícios.
As medidas preservacionistas em torno do acervo da E.F.M.M. foram amplamente
divulgadas no Boletim SPHAN/Pró-Memória do ano de 1980 e 1981. Dos doze Boletins
analisados seis traziam matérias sobre a ferrovia, destacando-se neste período por ser o
segundo patrimônio cultural mais divulgado pelo periódico, ficando atrás apenas das matérias
referentes à cidade de Ouro Preto.
As ações voltadas para a preservação da E.F.M.M. surgiram da tentativa de
salvaguardar o acervo que estaria em risco de perda, em virtude dos anos de abandono e
destruição no governo ditatorial. Foi preciso que surgissem ameaças concretas de perda dos
monumentos para que a preservação se tornasse um tema de interesse público; levando à
execução de práticas de conservação, defendidas oficialmente.
De acordo com José Reginaldo Gonçalves, no Brasil, as narrativas de preservação e os
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discursos atuam no sentido de valorizar os objetos que representam uma tradição ou uma
cultura que está supostamente em declínio.
As narrativas nacionais sobre o patrimônio cultural estão estruturalmente articuladas
por essa oposição entre transitoriedade e permanência, sendo que as práticas de
resgate, restauração e preservação incidem sobre objetos que podem ser pensados
como análogos a ruínas, quando não se constituem literalmente em ruínas. Como tais,
esses objetos estão sempre em processo de desaparecimento, ao mesmo tempo em que
provocando uma permanente reconstrução. Esse interminável jogo entre
desaparecimento e reconstrução é que move as narrativas nacionais sobre patrimônio
cultural em busca por autenticidade e redenção (GONÇALVES, 2002, p. 28).

Para o autor a objetificação e a apropriação do patrimônio cultural é o que possibilita o
medo desta perda, que é usada como estratégia discursiva, sendo preciso repensar o
paradigma objetivista, que foi responsável pela “materialização imaginária de realidades
humanas” incorporando narrativas ficcionais com propósitos de coerência e continuidade
(GONÇALVES, 2002, p. 25). 42
O rumo da preservação da E.F.M.M. no ano de 1980 não desconsiderou o estado de
abandono em que se encontrava o seu acervo, porém constatou-se a viabilidade de
recuperação de parte do material rodante, pontes, caixas d’água, estações, galpões e prédios,
desde que, se tomassem medidas de urgência.
Uma das metas da política de preservação da ferrovia seria a reativação do trecho de
oito quilômetros, entre Porto Velho a Santo Antônio do Madeira, para fins turísticos,
concretizada no governo do Cel. Jorge Teixeira, na manhã do dia 5 de maio de 1981. 43
A inauguração deste trecho significou o cumprimento da proposta aprovada no
Seminário da E.F.M.M. que previa a reativação parcial como sendo uma medida a curto prazo
para fins turísticos.
42

Segundo o autor (Gonçalves, 2002), a tarefa daqueles que buscam preservar o patrimônio com objetivo de dar
um sentido a uma história contínua e conexa tem uma busca “interminável”, pois o que sempre haverá são
fragmentos. Portanto, para o autor a busca de continuidade e coerência não pode ser encontrada na nossa
História, que dirá no nosso patrimônio cultural, que passa por processos de perdas, sendo relevante atentar para
como as práticas que envolvem os discursos da perda influenciaram na proteção, permanências e rupturas do
mesmo.
43

O coronel Jorge Teixeira ficou conhecido por participar da transição de Território Federal de Rondônia para
estado de Rondônia. Ele foi nomeado pelo Presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo,
assumindo o cargo em 10 de abril de 1979.
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Para a concretização desta medida foi de extrema importância a participação dos
antigos ferroviários, que a convite do então governador Jorge Teixeira, realizaram a
recuperação da locomotiva Baldwin (máquina 15), de três vagões e do trecho da linha férrea
entre Porto Velho a Santo Antônio do Madeira.

A edição número 12 do Boletim

SPHAN/Pró-Memória trouxe a notícia da reativação da E.F.M.M. como capa.
Já nas primeiras horas da manhã do dia 5 de maio era grande movimento na Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré, às margens do rio Madeira, em Porto Velho. Grande
número de populares, emocionados, assistiu à chegada da locomotiva 15 à Estação,
transportando autoridades, convidados, ex-ferroviários e familiares. [...] Às 8 horas
e 45 minutos, após a viagem de meia hora ao longo do rio Madeira, entre carcaças
de locomotivas e vagões abandonados, com a floresta à direita, a velha 15 chegou a
estação com aplausos dos presentes, espocar de foguetes, toques de sinos e apitos.
Estava reaberta oficialmente a EFMM em seu primeiro trecho reconstruído, que a
princípio será utilizado com finalidades turísticas, constituindo-se em um museu
vivo deste importante passo da história regional e brasileira (BOLETIM, nº 12,
1980, p. 2).

O trecho da matéria expõe a recuperação da locomotiva 15, que voltou aos seus
trilhos, porém não deixa de registrar que parte acervo continua em estado de abandono, em
ruínas ao longo do mesmo trecho que a Baldwin percorreu. Também não deixa de enfatizar –
como é de praxe na política da FNpM – a veemente participação da comunidade local e dos
ferroviários, que voltaram a exercer parte de suas funções.
Na fotografia abaixo alguns ferroviários posam para a foto à bordo da locomotiva 15,
recuperada por eles para o evento da reativação, percorrendo o bairro do Triângulo sendo
recepcionados pelos moradores. Entre eles os ferroviários já falecidos Silas Shockness,
Joventino Ferreira, Heráclito Rodrigues e Jokeid da Silva.
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Fotografia 13 – Ferroviários participam da reativação parcial da ferrovia, 5 de maio de 1981. Proc. nº
1.220 T-87. Caderno de Recortes do Iphan, v. 3, 1980/1981.

Durante o evento da reativação foi criado o “Grupo de Coordenação Técnica para a
Restauração do Patrimônio da E.F.M.M.”, com objetivo de elaborar um programa de trabalho
que articulasse organismos direta e indiretamente envolvidos na reativação, bem como a
comunidade, indicando os meios necessários para a execução das propostas elaboradas no
documento final aprovado no Seminário de novembro de 1980 44.
A partir deste momento foi assinado um Convênio entre a Sphan e o governo do
Território Federal de Rondônia, representados por Aloísio Magalhães e o governador Jorge
Teixeira para atuarem na recuperação e preservação da E.F.M.M. – e também do Real Forte
Príncipe da Beira – com o objetivo de executar em parceria o trabalho de inventariar os bens
móveis e imóveis pertencentes ao acervo da ferrovia e do arquivo documental (referente às
administrações do período entre 1907 a 1980), além de reintegrar o acervo que se encontrava
44

O Grupo foi constituído por representantes da Secretaria da Cultura e da Fundação Pró-Memória; Governo de
Rondônia; Prefeituras de Porto Velho e Guajará-Mirim; SUDECO; Instituto dos Arquitetos do Brasil - sessão
Rondônia; Instituto Histórico e Geográfico do Território; Ministério dos Transporte e de Joventino Ferreira
Filho, um ex-ferroviário eleito por seus companheiros para representar a categoria.
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em poder de terceiros. Foi também inaugurado na ocasião o Museu da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, que abrigou peças como sinos de bronze, relógios, pedaços de trilhos, etc.

Fotografia 14 – A fotografia mostra a população no evento da reativação no Pátio Ferroviário da E.F.M.M., à
direita encontra-se a antiga Estação de Porto Velho. Proc. nº 1.220 T-87. Caderno de Recortes do Iphan, v. 3,
1980/1981.

O evento de inauguração do trecho de oito quilômetros da ferrovia significou além de
articulações políticas para traçar estratégias em políticas públicas preservacionistas, a
retomada dos trabalhos de alguns ex-ferroviários, cujas práticas remetiam à execução do
ofício do passado.
O senhor Manuel Soares foi um dos ferroviários que participou ativamente da
recuperação de parte do acervo ferroviário; apesar de ser maquinista ficou responsável pela
parte mecânica do material rodante. Ele expõe em seu relato detalhes sobre a escolha da data
por Jorge Teixeira e os preparativos para o evento da reativação.
Eu voltei a trabalhar em 1980 no tempo do coronel Jorge Teixeira que tendeu em
reativar este pedacinho daqui a Santo Antônio. Eu não fui na função de maquinista
porque já tinha uns três maquinista lá. Me empenhei em arrumar os truques,
colecionar rodado bom, eu fiquei mais com esta parte.
Ia ser no dia 10 abril que era aniversário, quando o governo recebeu ela, ai não deu
tinha coisa pra fazer, ai nós “tacamos”, ninguém tirava férias, trabalhava sábado e
domingo.
Ia ver se dava pro dia primeiro de maio, eles queriam uma data comemorativa, mas
não deu, daí ficou no dia 5 de maio mesmo, deu folgado ele apareceu lá um dia
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antes ou dois dias antes e disse:
_ Vamos primeiro fazer uma viagem experimental.
Nós fizemos e tudo bem. Daí quando foi no dia 5 ele já tinha convidado bocado de
autoridade e fomos lá pro Santo Antônio e de lá ele foi no trem, ai foi aquela
alegria medonha.
Era multidão de gente pra apreciar a chegada do trem. Fazia oito anos não que
escutava o apito do trem. Ai quando o trem chegou foi aquela animação, todo
mundo ficou satisfeito. Dai Teixeirão falou:
_ Puxa, eu não sabia o quanto o pessoal de Rondônia gostava desta estrada de
ferro.
Ai pronto ele ficou com um amor, com uma atenção voltada para aquilo ali, só
chegando e perguntando o que tava faltando, tratava a gente muito bem.

O ferroviário relata os esforços dos ferroviários para recuperar o trecho inaugurado,
mas também mostra verdadeira satisfação em dar continuidade aos trabalhos em ferrovia.
Observei que determinados acontecimentos vivenciados pelo grupo de maneira
coletiva voltam diversas vezes nas falas, como se fosse algo estável. Isto se reflete nas
narrativas sobre a reativação da ferrovia que acionaram elementos que possuem um forte
vínculo identitário capaz de marcar a memória coletiva destes antigos ferroviários.
O episódio da reativação da ferrovia é visto pelo grupo como um “marco de apoio” do
início de suas práticas de preservação. A memória, tanto individual quanto coletiva, possui
seu caráter mutável, porém “devemos lembrar também que na maioria das memórias existem
marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis” (POLLAK, 1992, p. 2).
Depois que eu pedi pra sair do Batalhão eu fui trabalhar na Receita Federal como
segurança, já tinha dado meu nome pra ser chefe de guarda. Então o Teixeirão foi
me buscar lá em casa. Só tinha três feitor, eu, o João e o Raimundo Domingo, ele
foi na casa de todos três pra vim tomar conta deste trecho.
O chefe da Receita tava achando bom o meu serviço, neste tempo eu já não bebia
mais, aí eu tava trabalhando o chefe já tinha me chamado pra mim ficar como
fiscal. Eu já tava como federal, pra você ver o amor que eu tinha a isto aqui, pra
hoje eu não ganhar nada.
Deixei o trabalho na Receita, naquele tempo ganhava 3.300 e vim pra cá pra ganhar
6.800, pra ser feitor. O Teixeirão disse assim:
_ Eu lhe pago 6.800 pra vocês serem feitor, vocês são feitores já vem até do
conhecimento lá do DASP, já vi a ficha de vocês e eu quero vocês tomando conta
do serviço, vinte e seis quilômetros em Guajará e vinte e cinco aqui em Porto
Velho.
Ai minha mulher ainda disse assim:
_ Mas rapaz , tu sai tão limpinho todo dia com sua farda e vai trabalhar, por causa
de 3.500 tu vai? Tu tem muito amor a esta porcaria de estrada de ferro.
Aí eu disse:
_ Bote amor nisto, porque eu amo muito este trabalho.
Ai eu fui na Receita e eu disse pro chefe:
_ Olha eu vou sair daqui.
_ Rapaz não fala isto, você ia triplicar o seu ganho aqui como fiscal segurança,
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você tem competência pra isso, você é um cara legal.
_ Não eu vou. Eu tenho amor a Madeira-Mamoré.
_ Aquilo ali não passa disto rapaz, quando Teixeirão for embora...
Ai eu fui mesmo trabalhar na ferrovia.
Quando foi um dia ele me topou lá e disse:
_ Eu não te disse Oscar, era pra tu tá bem hoje, ganhando seus 12 mil reais, já tava
aposentado como federal.

O depoimento do ferroviário Oscar Lima demonstra o forte vínculo que manteve com
a ferrovia mesmo após a sua desativação. Abandonar o emprego na Receita Federal e assumir
uma função na estrada ferro significou retomar o contato com o ofício, através da afirmação
de uma identidade atrelada às relações com o grupo do meio profissional, com as experiências
vividas no lugar onde ocupou parte de sua vida.
É comum nas narrativas destes ferroviários falas que demonstram que este grupo
social almeja uma continuidade com passado tal como ele era vivido por eles, como se a
reativação da ferrovia fosse uma ação capaz de trazer de volta o prestígio do cargo que
exerciam no passado.
A desativação da ferrovia marcou um período de transformações na identificação
simbólica do seu acervo patrimonial. Os usos do passado, relacionados ao mundo do trabalho,
não dialogam com a política preservacionista que atribui valor ao patrimônio cultural e busca
preservá-lo pelo viés da sua importância para a história e memória da sociedade.
[...] a significação social desses bens não pode ser mecanicamente deduzida de
estruturas macropolíticas, nem tampouco decodificada dos significados simbólicos
que habitariam permanentemente tais estruturas. Com o tempo, os ambientes
urbanos transformam-se, e o mesmo ocorre com os significados dos seus elementos
constitutivos, particularmente aqueles que foram deliberamente “libertados” de seus
contextos originais para se tornarem monumentos oficiais mediante a chamada
“preservação” (ARANTES, 1997, p. 277).

As permanências e mudanças nas práticas dos antigos ferroviários ao longo de suas
trajetórias são marcadas pelo vínculo afetivo que possuem com a Estrada Ferro MadeiraMamoré, intimamente associado ao ofício que exerceram no passado.
Mas quando foi em 80 me chamaram de novo pra mim ir pra lá contratado pela
prefeitura no tempo do Jorge Teixeira. Quando foi em 80, olhe o Teixeirão ta
chamando todos os ferroviários antigos pra trabalhar de novo na Estrada de Ferro.
Ai eu digo “eu vou lá”. E eu fui de novo me empreguei como feitor, tomava conta
de turma, fomos reconstruir a linha. Na época era eu, o Oscar e o Raimundo, outros
que já tinham partido (João Batista),
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No relato acima é possível perceber que o ferroviário cultiva a ideia de permanência
dos significados do passado. Para ele, a reativação da estrada de ferro trouxe de volta o cargo
que exercia na empresa, o de feitor.
Mas será que as atividades que o feitor executava após a desativação da ferrovia
permaneceram as mesmas? As atividades exercidas pelo cargo de feitor teriam alguma
acepção coerente no contexto da política preservacionista em vigor na década de 1980?
A mudança de função da ferrovia significou uma ruptura com os elementos que
davam o alicerce às suas estruturas, que remetem às relações de trabalho, o sistema de
promoção da empresa, a logística do transporte, o controle do tempo, o caráter econômico do
tráfego, dentre outros aspectos.
O feitor assumiu dentro da ferrovia o controle de turmas para garantir a máxima
disciplina e eficácia do emprego do tempo dos empregados, o exercício desta função
dialogava com o sistema burocrático-administrativo que vigorava na empresa. Entretanto, ao
seu deslocar deste contexto, a função do feitor deixa de fazer sentido, pois as estruturas do
passado que o sustentavam foram modificadas, as transformações ocorridas nos processos
culturais causaram impactos e rupturas.
[...] o reconhecimento da transformação das identidades, que tornam anacrônicas
certas funções e bens e a dificuldade que determinadas formas de exibição de
patrimônios, ao serem convocados para uma segunda vida, conhecem quanto
tentam impor-se em contextos identitários que já não são os seus porque deixaram
de estar integrados nas práticas quotidianas (PEIXOTO, 2004, p. 199).

As variações de funções e significados que a E.F.M.M. sofreu ao longo de sua história
influenciou diretamente nas modificações das tradições empreendidas pelos seus
trabalhadores. Deste modo, algumas práticas, tidas como tradicionais para esta categoria,
também passaram a assumir outros significados que dão sentido ao contexto vivido no
presente.
O toque do sino na estação era uma atividade comum associada ao cotidiano,
representava a dinâmica do trabalho, retida no tempo em que a estrada de ferrovia controlava
suas vidas. Era o ritual anunciado cotidianamente, prova concreta que a máquina estava ali,
funcionando, conforme deveria ser pelas regras da empresa.
Contudo, o toque do sino passou a ser um sinônimo da luta pela reativação da ferrovia,
seria demonstração da presença dos ferroviários naquele local, a valorização do ofício e
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afirmação de suas identidades. Pode-se considerar o “toque do sino” como uma tradição
inventada, na acepção utilizada por Hobsbawm.
A invenção de uma tradição se dá como um processo rotineiro de ritualização das
coisas convencionais do cotidiano. Seus elementos, que são rotineiros, ganham
novos significados à medida que o processo de invenção de uma tradição ganha
lugar. Neste sentido, “os objetos e práticas só são liberados para uma plena
utilização simbólica e ritual quando se libertam do uso prático” (HOBSBAWM,
2002, p. 12).

No contexto atual – em que a ferrovia encontra-se desativada – o “toque do sino” não
possui a mesma simbologia do passado, mas sim representa para os antigos ferroviários um
símbolo da luta pela a reativação da mesma, da afirmação de suas identidades.
O sino é tocado no presente apenas em ocasiões eleitas pelos antigos ferroviários
como especiais, o toque agora é capaz de evocar sentimentos em relação ao passado, a sua
ritualização passa a ser suporte da coerência do grupo, do sentimento de pertencimento a ele.
O trem permanece vivo em suas memórias mesmo que os rituais assumam novos
significados em suas vidas. Essas são algumas marcas do trabalho do passado. No presente, o
abandono dos trilhos e a falta de movimentação nas estações oferecem apenas sinais de uma
rotina que parecia nunca querer acabar.

3. A política preservacionista brasileira: caso Madeira-Mamoré

“... de todas as máquinas corredeiras, flutuantes ou voadoras
que o homem tem inventado, nunca houve nenhuma
que se comparasse à majestade de um grande trem,
a correr com suas dezenas de vagões... botando fumaça e
fogo pela chaminé, como um dragão das lembranças
perdidas dos primeiros homens”
(Rachel de Queiroz, Trem de ferro)

As políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio cultural brasileiro
concentraram suas primeiras ações em iniciativas advindas do Estado, “imbuída de uma
ideologia nacionalista e modernizadora”, uma particularidade do governo getulista
(GONÇALVES, 2002, p. 40).
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As ações de proteção do patrimônio cultural no Brasil se caracterizaram pela busca de
continuidade e coerência na história da nação. Por meio de discursos estratégicos construíam
no plano simbólico a ideia de unicidade nacional, capaz de ocultar as diferenças e os conflitos.
Através do anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, a pedido do então Ministro
da Educação e Saúde Gustavo Capanema, foi baseado o projeto de criação do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que teve suas ações regulamentadas pelo DecretoLei nº 25 de 30 de novembro 1937, também conhecido como Lei do Tombamento.
O Decreto-lei 25/37 foi um instrumento instituído por meio de lei federal para
proteção de determinados bens de valor cultural. A forma legislativa dessa norma
satisfaz a condição de legalidade prevista na Constituição, uma vez que o decretolei foi fonte primária de direito, e suficientemente apto, portanto, para criar
obrigações, estabelecer comportamentos e limitar direitos. [...] O Decreto-lei 25/37
previu a causa que determinará a proteção do bem, o órgão do Executivo que terá
competência para escolher e julgar o valor de determinado bem, alguns aspectos do
processo administrativo e os efeitos que irão operar a partir da determinação da
tutela especial do Estado (RABELLO, 2009, p. 46).

O texto do Decreto está associado aos ideais do movimento modernista, promovido
por intelectuais da nova elite urbana, que tinha como finalidade preservar monumentos
históricos que estivessem associados à ideia de unidade nacional. Deste modo, a definição de
patrimônio histórico e artístico nacional seria o “conjunto dos bens móveis e imóveis
existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico” (DECRETO LEI 25, 1937).
As políticas de preservação passam então a utilizar deste pensamento para regular suas
práticas, consagrando bens materiais – o chamado patrimônio de “pedra e cal” – de caráter
excepcional, considerados representativos da identidade nacional. Durante o período do
Estado Novo, houve um significativo esforço no sentido de justificar o regime e difundir uma
imagem positiva do mesmo junto às camadas populares, reforçando a ideia de uma identidade
nacional homogênea e harmoniosa 45.
45

Segundo a autora Maria Cecília Londres durante, no Estado Novo a atuação dos intelectuais ligados ao
movimento modernista era limitada, visto que a censura era atuante na imprensa, controlada pelo Estado, tida
como a ferramenta indispensável na estrutura e manutenção do governo getulista. Deve-se ressaltar que o
controle dos meios de comunicação, que vigoravam no período do Estado Novo, era de extrema importância
para enfatizar as realizações do regime, sua adequação à realidade nacional e para a promoção, pessoal e política
da figura de Vargas. (FONSECA, 2005)
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Para Cecília Londres a atuação dos intelectuais modernistas foi dotada de
ambiguidades, pois, apesar de buscarem a valorização de uma tradição e cultura
genuinamente brasileira, incorporaram recursos expressivos de vanguardas europeias.
Essa imagem de harmonia e de consonância de interesses entre o governo e os
intelectuais, obviamente extremamente simplificadora, é importante no sentido de
evidenciar a percepção que o governo autoritário tinha da vantagem de acolher os
intelectuais modernistas. A seus olhos, um serviço como o Sphan, se não era
propriamente útil a seus objetivos imediatos, ideologicamente contribuía para
ratificar uma imagem de coesão social em torno do projeto nacional (FONSECA,
2005, p. 122).

Nas primeiras décadas, o Sphan caracterizou-se por ações muitas vezes voltadas para
elite intelectual e marcadas pelo alto grau técnico em suas atividades, obedecendo a critérios
restritos de valor estético e artístico. Os bens eram escolhidos por suas características físicas,
de acordo com um paradigma estético, levando-se em consideração apenas os aspectos
formais do bem 46.
O fortalecimento relativo dos elementos democráticos de tais políticas ocorreu apenas
quando se formou um contexto de mudança política no Brasil, que deu suporte ao crescimento
da participação popular na tomada de decisão em instâncias públicas. Mudanças nestes
contextos acompanhadas da abertura política com a crescente participação e reivindicação por
parte de grupos distantes da máquina representante do Estado, fazem com que aumente as
possibilidades da participação efetiva dos mesmos em espaços até então dominados pelas
instituições oficiais.
A escolha da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para pertencer ao conjunto de bens
culturais brasileiros tombados esteve vinculada à dinâmica de atribuições de valores por parte
de técnicos da instituição e outros setores da comunidade local.
As práticas de preservação sofreram consequências desta atribuição de valor por parte
da esfera pública do poder, realizando a seleção de bens que deveriam ser “perpetuados” na
memória social, como o privilégio um patrimônio cultural em detrimento de outros,
exemplificado por ações como o tombamento.
No tombamento, o patrimônio fica sob aparato jurídico para garantir os direitos dos
indivíduos envolvidos e salvaguardar a garantia de preservação do tal bem cultural. Todavia,
46

Os critérios para definir qual bem cultural seria preservado eram definidos basicamente por arquitetos, que
eram no período a maioria dos profissionais no quadro desta instituição de preservação.
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este instrumento jurídico é perpassado por um campo de relações de poder, visíveis nas ações
executadas ao longo da história da política preservacionista do Sphan, privilegiando
determinados grupos que têm preservados os bens mais representativos de seus valores
culturais, passando a usufruir de benefícios em relação a outros grupos sociais.
As transformações nas políticas de preservação desencadearam também um avanço em
relação aos conceitos utilizados neste campo, sendo que a tradicional classificação dos bens
como patrimônio histórico e artístico, referindo-se ao patrimônio material, conquistou uma
nova abordagem com destaque ao patrimônio imaterial, passando a agregar também
metodologias próprias para o patrimônio arqueológico, documental, bibliográfico e o
etnográfico 47.
As políticas atuais vinculadas ao campo do patrimônio cultural passam então a ser
caracterizadas pelo reconhecimento dos bens culturais como dinâmicos, enraizados no
cotidiano e representativos de diferentes grupos sociais. Este reconhecimento da dinâmica dos
bens culturais se aflora no âmbito do patrimônio imaterial, que se mostra em constante
reavaliação, bem como no surgimento de novas formas de sua preservação, a fim de promover
instrumentos legais de preservação desse patrimônio cultural de maneira a respeitar sua
fluidez.
Está inserido neste contexto a criação do Centro Nacional de Referência Cultural –
CNRC (fundado em junho de 1975), caracterizado pelo seu posicionamento ideológicoadministrativo no campo da preservação, valorizando a integração de técnicos de diversas
áreas e afirmando certa autonomia no desempenho.
Tratava-se não de eleger símbolos da nação nem de conhecer e divulgar as
tradições brasileiras, e sim de buscar indicadores para a elaboração de um modelo
de desenvolvimento apropriado às necessidades nacionais. Desse modo, deslocavase o centro de interesse para a questão atual do desenvolvimento e articulava-se a
cultura às áreas politicamente mais fortes do governo (FONSECA, 2005, p. 144).

47

O conceito de patrimônio histórico e artístico, usado desde o século XIX, foi paulatinamente sendo substituído
pelo conceito mais amplo: o de Patrimônio Cultural, de acordo com as atualizações dos estudos que deram visão
e abrangência a área com ampliação dos conceitos referentes a este campo, e ainda consoante com a concepção
de cultura, com as mudanças do contexto social.
A criação do Programa Nacional do Patrimônio - PNPI, através do Decreto n° 3.551 de 4 de agosto de 2000,
instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e o Inventário Nacional de Referências Culturais,
instrumentos estes consolidados com intuito de promover a salvaguarda de referências culturais de natureza
imaterial e um compromisso do Estado no sentido de produzir conhecimento sobre determinado bem cultural e
apoiar sua continuidade.
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A inserção no cenário sociopolítico de novos atores sociais e novas instituições que
passam a refletir acerca de novas propostas no campo preservação do patrimônio cultural,
com críticas voltadas às ações do Sphan, no que diz respeito à tipologia dos bens culturais que
foram consagrados nos processos de tombamento. As políticas de preservação do patrimônio
cultural estiveram ancoradas em relações de extrema complexidade que envolve questões
como apropriação, autoridade, poder e representação.
Nesse contexto, a comunidade deixa de ter um papel passivo na prática da preservação
para se tornar um elemento central na valorização do patrimônio cultural. Esse, por sua vez,
deixa de representar apenas uma pequena parcela da sociedade – as elites – e passa a
identificar também a cultura das “maiorias” étnicas e sociais. A diferença e a diversidade
tornam-se, portanto, realidades inescapáveis à questão do patrimônio cultural (ARANTES,
2001).
É justamente na fase de atuação de Aloísio Magalhães, à frente deste órgão federal,
que se efetivou uma política de proteção e defesa dos bens culturais da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, que passou a sofrer transformações significativas, que exigia a necessidade
de um diálogo com a comunidade.
As políticas preservacionistas para a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, executadas no
início da década de 1980, resultaram em uma gestão integrada entre a Sphan e o Governo do
Território, a qual pretendia duas linhas principais de ação.
Promoção de iniciativas no sentido da divulgação mais ampla dos vários aspectos
de interesse da EFMM preservação da ferrovia, visando atribuir mais
importância a seu papel no contexto da história do Brasil, e, também o
desenvolvimento em conjunto com a comunidade de formas de devolução dos
resultados do trabalho, e de planos alternativos para a utilização do acervo
ferroviário.
Em um nível mais geral, pretende-se a consolidação de uma legislação a nível de
Território sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural, ecológico e
ambiental da região e a realização de estudos para o tombamento de bens
móveis e imóveis de interesse cultural e a sua consequente restauração e
conservação. (BOLETIM, nº12, 1981, p. 4, grifo da autora)

Na década de 1980 a equipe técnica da Sphan aponta que a E.F.M.M. possui um forte
vínculo identitário com os moradores das vilas e cidades pelos quais os trens percorriam,
contudo um dos fatores considerados prejudiciais – pela equipe técnica da Sphan – para a
preservação da ferrovia seria o grande número de migrantes para a região, bem como a
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rotatividade da população, analisada como um fator contribuinte de “depredação do
patrimônio ferroviário fora de uso, já que as populações não tem nenhuma ligação com o
mesmo” 48.
O reconhecimento da importância do patrimônio cultural da E.F.M.M. pode ser
verificado no pedido de tombamento do seu acervo, bem como as políticas públicas que
visavam a divulgação dos bens culturais e elaboração de um minucioso estudo sobre a história
desta ferrovia.
O processo de patrimonialização da ferrovia surge sob a investida dos agentes
políticos locais e associa-se às demandas da economia local, para escoamento de mercadorias,
e para impulsionar o turismo da região. Este fato possibilitou a captação de apoios financeiros
para a região integrando o projeto de reativação da linha férrea à reativação da memória dos
grupos associados à ferrovia.
A justificativa do pedido para o tombamento da ferrovia da década de 1980 está
associada às “Diretrizes para a Operacionalização da Política Cultural do MEC”, que se
baseou na linha programática da “Preservação dos bens culturais em sua dinâmica”, que tinha
como objetivo delimitar práticas de preservação e pesquisa através de instrumentos de
proteção que fossem capazes de correlacionar aos contextos em que o patrimônio cultural
estava inserido, para servir de suporte para os interesses da comunidade. Assim, buscou-se
privilegiar,
[...] não somente o valor histórico e/ou artístico dos bens móveis e imóveis, mas
também toda a sua gama importantíssima de comportamentos, de fazeres, de
percepção que, por estarem inseridos na dinâmica do cotidiano, não tem sido
considerados na formulação de diversas políticas 49.

O processo de tombamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré começou a ser
produzido em 1982 por pesquisadores pertencentes à Fundação Nacional Pró-Memória, com a
participação de técnicos 1ª e 8ª Coordenação Regional (atuais Superintendências Regionais do
IPHAN do Pará e Goiás) e da equipe do Projeto Memória Histórica da E.F.M.M., com base
em estudos realizados ainda no ano de 1980.
A Sphan considerou que a linha de preservação da ferrovia, a ser executada com o
tombamento, deveria admitir duas justificativas primordiais para a futura gestão a ser
instaurada neste patrimônio cultural.
48

49

Processo de Tombamento da E.F.M.M., v. II, p. 206, Arquivo Noronha Santos-RJ.
Processo de Tombamento da E.F.M.M., v. I, p. 115. Arquivo Noronha Santos-RJ.
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a) A importância fundamental da Madeira-Mamoré na formação histórica, sóciogeoeconômica e na afirmação geopolítica do território e país. Este “todo cultural”,
transcende e muito em condição primeira de transporte, já que a época representada uma conexão intermodal necessária ao atendimento das necessidades de escoamento de produtos extrativistas da região, esta por si só, constituir um complexo
natural a desafiar a obra humana. Uma vez construída, instalada no território com
seus assentamentos humanos, inexoravelmente gerou um “continuum” evolutivo
que, mesmo após o duro golpe da desativação e suas consequência, permanece latente, como que aguardando apenas o lógico e justo reconhecimento de que foi, e
é, uma solução correta e coerente com as necessidades da região.
b) O seu significativo enquanto “valor simbólico” não podendo ser observado apenas a partir da ótica intelectual dos profissionais, que tendem tradicionalmente à
classificação elitista do “monumental”, ou “especial”, mas o reconhecimento da
existência de uma relação simbólica, não passível de quantificação ou qualificação,
que permanece como memória daquela população, catalizando anseios, dando uma
perspectiva ao futuro pela experiência do passado 50.

Podemos destacar que a atuação da Sphan para preservação da Madeira-Mamoré
seguiu inicialmente critérios que abrangiam não somente o reconhecimento do “valor
simbólico” que a ferrovia possuía para a população do Território Federal de Rondônia, mas
também levou em consideração o aspecto econômico, com a proposta de reativação de trechos
para auxiliar no escoamento dos produtos agrícolas locais, conforme propõe o documento
citado acima.
Porém, em 1983, quando a instrução processual estava praticamente concluída,
restando aprovação final do dossiê, cessou o interesse por parte da direção da FNpM pelo
Projeto da E.F.M.M., bem como não houve ações por parte do governo de Rondônia que
pressionasse o tombamento. Em 1985, o Projeto foi definitivamente arquivado, o dossiê foi
fragmentado e dispersado 51.
No ano de 1987, algumas instituições do estado de Rondônia, como o Movimento Próreativação e Preservação da E.F.M.M. reiteraram o pedido de tombamento diretamente ao
Ministro da Cultura Celso Furtado, que remeteu a solicitação ao Iphan e foi aberto legalmente
o processo. Dois anos depois foi solicitado a complementação da instrução do processo, visto
50
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Processo de Tombamento da E.F.M.M., v. I, p. 118. Arquivo Noronha Santos-RJ.

De acordo com a documentação do Iphan o que contribuição para o desinteresse pelo processo de tombamento
por parte da instituição foram os conflitos internos entre técnicos remanescentes do Projeto da E.F.M.M. com os
de outras áreas de documentação e pesquisa, bem como o esforço empreendido para o Projeto Interação,
priorizado a partir de 1983 em relação aos demais projetos.
Além desta conjuntura interna da Sphan, a meu ver, a morte de Aloísio Magalhães em 1982 e o fim do mandato
do governador Jorge Teixeira em maio de 1985, também influenciaram para a paralisação dos trâmites que
visavam o tombamento da ferrovia, pois ambos foram responsáveis pela articulação entre as duas instâncias de
poder e pela assinatura do Convênio que deu diretrizes à política preservacionista.
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que seria necessário reavaliar o acervo além de reunir novamente os estudos contidos no
dossiê e a equipe que encontrava-se dispersa.
A continuidade do processo de tombamento ficou aguardando disponibilidade e
empenho interno para novas investidas. Em outubro de 1987 foi proferida uma resposta a
respeito da reavaliação – realizada em torno da proposta anterior – que destinava o
tombamento de toda a estrada de ferro.
[...] consideramos a priori que tombar tal volume de edifícios, em torno de 300
unidades, ao longo dos 366 km de uma estrada quase inteiramente desativada seria
precipitado e não aportaria automaticamente o carreamento de verbas,
necessariamente enormes, para a reativação da ferrovia. Acreditamos que seria
prudente mais, após análise cuidadosa de todas estas construções (com fotos e
plantas), e uma pesquisa histórica um pouco mais abrangente, eleger aquelas mais
representativas para um possível tombamento, o que certamente cumpriria a tarefa
de apoiar a reativação da ferrovia canalizando interesses, ações e verbas de outros
organismos, de forma paulatina e em seu devido tempo 52.

Esta análise demonstra o afastamento do contexto que considerava o aspecto
econômico da linha férrea, outrora visto como algo viável de ser realizado, com perspectivas
de execução de ações para a recuperação dos trilhos e dos trens de cargas.
A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré sofreu com abandonos, desmandos
administrativos, vandalismo e mudanças estruturais e conjeturais nos órgãos do poder público
da região, que não conseguiram empreender meios substanciais para proteger e conservar o
acervo da ferrovia.
Segundo os técnicos do Iphan a inviabilidade do tombamento dos 366 quilômetros da
estrada, bem como do acervo espalhado ao longo da linha férrea, estaria associada à
dificuldade de captar recursos para recuperação e manutenção. Do mesmo modo, foi
considerado a característica do acervo em virtude do mesmo possuir exemplares semelhantes
optou-se por eleger um número reduzido que representasse o acervo em toda sua extensão.
Em dezembro de 1995, dois pesquisadores do Iphan realizaram uma visita técnica no
estado de Rondônia para dar subsídio à instrução do processo de tombamento. A partir disto
foi elaborado um parecer técnico, pela 14ª Coordenação Regional em Brasília e 17ª Subregional do estado de Goiás, no qual recomendou-se a proteção da área do complexo
ferroviário da cidade de Porto Velho, incluindo galpões, oficinas, estação, museu, rotunda,
além dos 7,5 quilômetros de linha férrea e as três caixas d’água.
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Processo de Tombamento da E.F.M.M., v. II, p. 205. Arquivo Noronha Santos-RJ.
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Acreditamos que numa 1ª etapa poderiam ser protegidos pelo tombamento do pátio
de Porto Velho, os 3 castelos d’água, situados próximos do pátio, além dos
primeiros 7,5 km de via férrea, recuperados e em atividade. A proporção que
avancem os trabalhos do inventário, novas propostas poderão surgir,
complementando-se pouco a pouco o conhecimento do que resta e o que é
importante ser preservado 53.

A partir desta proposta foi estruturado o processo de tombamento, dentro de um
contexto de intensas denúncias realizadas por setores da comunidade local, principalmente
pelos antigos ferroviários, sobre a depredação do acervo da ferrovia. Em 2000, o trecho de
oito quilômetros que funcionava precariamente para passeios turísticos foi paralisado por
completo.
Através da leitura da documentação do Processo de Tombamento, como os trâmites de
correspondências, observei que o andamento do processo de tombamento da ferrovia se deu
de maneira lenta e instável devido às limitações enfrentadas pela equipe técnica do Iphan
como a escassez de recursos, o número reduzido de profissionais do quadro institucional, a
recorrente transferência de arquivos, além das sucessivas mudanças na estrutura da instituição
associadas 54.
O processo de tombamento se estendeu por 18 anos, sendo somente homologado em
janeiro de 2006. O Pátio Ferroviário da E.F.M.M. foi inscrito no Livro do Tombo Histórico e
no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 7 de janeiro de 2008.
A Portaria do Iphan nº 231, de 13 de julho de 2007, definiu critérios para o controle de
intervenções sobre o conjunto tombado, definindo a proteção de oito quilômetros entre a
Estação central de Porto Velho até a Estação de Santo Antônio, além da área de entorno,
somando a área de proteção total.
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Processo de Tombamento folha 366, volume II.

A estrutura do Iphan somente no período entre 1988 a 1991 mudou de nome três vezes e consequentemente
houve mudanças de coordenações, diretorias e cargos e recriações de novas estruturas, o que gerou
descontinuidade, dificultando os serviços dos funcionários.
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Mapa 3 – Área do perímetro urbano do tombamento da E.F.M.M. em Porto Velho

A imagem acima demonstra a dimensão física da área tombada da ferrovia. O destaque
em vermelho refere-se ao trecho de oito quilômetros de linha férrea entre o pátio ferroviário
de Porto Velho (B) até a Estação de Santo Antônio (D), além do Cemitério da Candelária (C)
e as três caixas d’água (A).
O Cemitério da Candelária é um conjunto remanescente das estruturas do hospital e
cemitério do início do século XX, período da construção da ferrovia, que contém lápides e
outras referências sobre os construtores da ferrovia de diversas nacionalidades.
Além do trecho da linha férrea, inclui ramais de acesso e circulação interna nas
oficinas e depósitos, estacionamento e triângulo de manobras. Inclui também os bens imóveis
do pátio ferroviário tombado como a antiga estação de Porto Velho, quatro galpões em
estrutura metálica, a rotunda e o girador 55.
Na concepção da equipe técnica do Iphan, o ambiente objeto de tombamento estaria
constituído pela integralidade do espaço do pátio ferroviário de Porto Velho estendido pela
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A rotunda é um prédio em forma de meia-lua, utilizada para manutenção e reparos mecânicos de locomotivas e
vagões. Servia igualmente como garagem para proteger as locomotivas, ainda encontra-se instalados
equipamentos mecânicos estacionários, além de equipamento rodante. O girador é uma peça necessária para
manobra de locomotivas, localizado em frente e com centro na convergência dos eixos módulos da rotunda,
facilitando o giro necessário as manobras.
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linha férrea e até a antiga estação de Santo Antônio, bem como pelo acervo de bens móveis
como equipamento rodante e estacionário, peças, mobiliário e documentos, arrolados nos
inventários realizados pelo Iphan.
Uma das diretrizes de preservação foi considerar a flexibilidade na conservação da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, possibilitando ser, quando necessário, renegociada a
expansão da área tombada, bem como da área de entorno; desde que se preserve a escala
monumental, com espaços abertos e públicos, admitindo intervenções e adaptações
necessárias para novos usos.
O processo de patrimonialização da ferrovia sofreu influência dos representantes do
poder político nacional e central, dos mediadores que estabeleceram uma ligação entre as
várias instâncias de decisão e distribuição das verbas existentes e, ainda, de agentes do poder
científico e erudito nacional e local, que encontram nestes projetos um mercado de trabalho
em expansão e uma forma de crescimento profissional.
Para além destes setores temos a presença de parte da comunidade que possui vínculo
com este patrimônio cultural relacionados ao processo de identificação e com vivências que
dão sentido a este lugar. Os trabalhadores ferroviários inserem-se também neste contexto
como portadores de demandas de valorização do ofício e detentores do saber necessário para
colocar em prática as medidas de recuperação e preservação da estrada de ferro.
A preservação da E.F.M.M. para o grupo de trabalhadores ferroviários associa-se a
discursos que remetem à memória vivida, representada por objetos de identificação com suas
experiências voltadas ao mundo do trabalho. Refletindo em espaços de autoestima que tornam
evidente a função social do bem cultural, envolto pelo processo de patrimonialização, buscam
preservar elementos que estavam ameaçados pelas políticas de modernização e urbanização
empreendidas pelo poder público.
A refuncionalização do passado que as políticas urbanas promovem adquire formas
diversas. Oscilando entre a reativação, e reinvenção e a idealização, os processos de
patrimonialização manifestam-se quando uma consciência patrimonial e o patrimônio
subsistem uma identidade vivida e partilhada, ou quando uma identidade é
branqueada, depurada ou imaginada. Mas o patrimônio não corresponde
necessariamente à versão mais essencialista de uma identidade. Elementos da vida
quotidiana, propositadamente concebidos para funcionarem como identificadores, não
estão, muitas vezes, protegidos pela logística de conservação que define o espírito da
indústria do patrimônio (PEIXOTO, 2004, p. 184-185).

Os bens culturais da estrada de ferro possuem um vínculo identitário para com seus
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antigos ferroviários conectados ao ofício que exerceram no passado. Para este grupo social o
objeto tem tanto mais “valor” quanto mais cumpre sua função original: de manter a ferrovia
em bom funcionamento; ou seja, o chamado “uso prático”.
Isto daria sentido à preservação deste patrimônio cultural, envolvendo de maneira mais
ativa as práticas que remetem ao cotidiano do trabalhador do que, por exemplo, a
musealização dos bens culturais da ferrovia para atender demandas de outros setores da
sociedade.
A ferrovia nos dias atuais passou a assumir uma nova configuração enquanto
patrimônio cultural brasileiro, através de políticas preservacionistas implementadas pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, caracterizadas por uma conjuntura na
qual novos projetos estão sendo executados com a finalidade de destinar novos usos ao
complexo ferroviário em questão.
A partir do momento que se estabelecem políticas preservacionistas que serão
destinadas prioritariamente a atribuir finalidades turísticas a este patrimônio cultural estas
devem possuir de antemão uma relação de identidade e memória consolidada com a
população local, através de projetos de educação patrimonial e de uma efetiva articulação das
políticas de patrimônio com outras políticas públicas.
Deste modo, as políticas patrimoniais devem estar atreladas às opções mais
democráticas, com mediações e negociações, as quais devem pensar o patrimônio cultural em
função do significado que possui para a população, respeitando os usos que dele é feito pela
sociedade.
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Eu tenho muita fé que isto aqui vai pra frente, a gente é
velho é idoso, mas ainda estou muito lúcido no que faço... A
velhice não é desespero. (Oscar Lima)

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré além de ter sido elemento básico da ocupação
de Rondônia integrou-se plenamente aos costumes e necessidade da região. Ela
representou, entre outros fatores, um empreendimento técnico e econômico e
internacional e de grande vulto, um fator sócio-cultural da maior importância para
vida brasileira e boliviana, pois, ao desbravar a região, alterou a condição de vida
da população que se deslocou para aquele ponto distante da Amazônia Ocidental.
Representando uma das obras mais importantes obras de engenharia do início do
século, o seu acervo hoje permite caracterizar não só aquela tentativa inédita de
ocupação da Amazônia, como também a transferência para região da mais
avançada tecnologia da época pela energia à vapor 56.

O complexo ferroviário tombado da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré representa nos
dias atuais um espaço público que recebe investimentos advindos de medidas compensatórias
dos empreendimentos hidrelétricos no rio Madeira, para o cumprimento do Projeto de
revitalização e restauração acordado pelo Termo de Ajustamento de Conduta.
A partir do momento que o complexo ferroviário deixa de ser caracterizado pelo seu
estado de abandono para fazer parte de uma conjuntura voltada aos grandes investimentos no
setor do turismo, implica novas expectativas de grupos sociais para adentrar nestes locais. Foi
observada a presença de elementos que remetem a uma intensa demarcação no espaço físico
do complexo ferroviário, onde representantes do poder público e diversos sujeitos sociais
tentam delimitar seus próprios lugares, criando fronteiras e estabelecendo critérios de
pertencimento.
No entanto, estes espaços passam a pertencer à uma complexa teia de relações
mutáveis de poder, que envolve interesses de diversos tipos, que se submetem a relações que
tendem a ser unilaterais, nas quais o órgão responsável pela gestão do patrimônio cultural –
neste caso a Prefeitura da cidade de Porto Velho – lidera as tomadas de decisões.
Os projetos de revitalização se apoiam no alicerce de que as fronteiras dos lugares na
cidade contemporânea seriam não apenas socialmente legítimas como também politicamente
necessárias. Os lugares urbanos possuem fronteiras que são “construídas socialmente e
56

Trecho do parecer final do processo de tombamento de autoria de José Leme Galvão, técnico do Iphan que
estudou e acompanhou o processo desde o início.
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negociadas cotidianamente com outros lugares no complexo processo de interação pública,
através do qual afirmam suas singularidades, emergem conflitos, dissensões e, eventualmente
consensos”. (LEITE, 2007, p. 286)
A escolha da preservação dos bens culturais da E.F.M.M. está enraizada em escalas de
interesse, no qual a preferência e escolha não só dão lugar as coisas – através da seleção do
que deve ser preservado – mas também as hierarquizam através da seleção de um bem cultural
de maior importância em detrimento de outro. Deste modo as políticas voltadas ao patrimônio
cultural participam ativamente do complexo processo de construção e atribuição de sentido à
existência e valorização de diversas culturas, sendo que os valores estão inseridos na
sociedade como condições básicas do ser humano, não havendo valor sem cultura e vice-versa
(ARANTES, 2001).
O conceito de patrimônio cultural é um reflexo do estágio de atribuição de valores aos
bens de uma determinada cultura, dentro da política de reconhecimento e valorização. Assim,
o patrimônio cultural deve ser visto como uma construção social atinente à dinâmica
submetida às estratégias de poder, visto que se associam aos discursos e escolhas entre o
Estado e os sujeitos sociais que o criam, mantém e recriam.
As iniciativas preservacionistas da sociedade e suas respostas às políticas
desenvolvidas pelo Estado podem contribuir com a consolidação de redes sociais, instituições,
valores e sentimentos que em alguns contextos constituem ou legitimam interesses e
identidades que nem sempre seguem os que são dominantes (ARANTES, 1997, p. 278).
O reconhecimento de bens culturais a serem patrimonializados esteve, e ainda está,
relacionado aos conceitos de identidade e diferença que aparecem inextricavelmente ligados
um ao outro. A identidade de algo implica sua diferença de outras coisas, sendo a preservação
do patrimônio cultural pode significar um aspecto importante para alguns grupos e não para
outros.
Concomitantemente, o patrimônio cultural em questão possui espaços de
representações nos quais emergem diferentes agentes sociais que lidam diariamente com
expressões e disputas. Estes seriam tanto indivíduos da comunidade sem uma estrutura bem
definida de organização e representação como também órgãos relacionados ao poder público
– compondo assim um cenário de disputas em relação ao complexo tombado da ferrovia.
Para membros da Cooperativa é inegável que existam tensões envolvidas na
construção socioespacial dos lugares durante a execução do projeto de revitalização que irá
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trazer novos dos usos para o lugar a ser preservado, bem como a inserção de outros sujeitos
sociais no processo de reivindicação por este patrimônio cultural podem esbarrar em conflitos
no campo da manutenção de suas memórias.
A criação da Cooperativa pelos antigos trabalhadores ferroviários foi, a meu ver, uma
resposta a esta inserção de outros setores da sociedade neste complexo ferroviário. As
reivindicações de seus membros estão apoiadas em demandas de pertencimento, que estes
sujeitos possuem em relação aos bens culturais da ferrovia, buscando legitimar suas práticas
através da afirmação de identidades, com narrativas que não estão isentas de intenções
associadas ao atual contexto de disputa e demarcação do espaço físico da ferrovia.
A manutenção dos ferroviários no espaço físico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
bem como a afirmação de suas identidades, seriam ocasionadas pelo próprio processo de
construção social dos lugares, que incide sobre a formação de um espaço público, na
proporção em que estes trabalhadores necessitam legitimar suas próprias concepções de
mundo, suas identidades, em uma configuração socioespacial.
Os significados dos bens culturais e as práticas de preservação relacionadas ao
patrimônio cultural também sofreram alterações, sendo que até mesmo o resgate dos modos
de vida pode significar transformações nos significados de determinado ofício ou do próprio
patrimônio.
Mesmo que os antigos ferroviários continuem exercendo o trabalho na MadeiraMamoré estas práticas não são as mesmas, em função das modificações nos significados e
sentidos que a ferrovia tivera ao longo dos anos. Entretanto, para os antigos ferroviários,
apesar das transformações sofridas nos significados dos bens culturais da ferrovia, os mesmos
ainda representam práticas referentes ao passado, à relação cotidiana deste grupo social com o
seu ofício, criando assim uma simbologia própria.
Os antigos ferroviários se utilizam de suas relações identitárias com o patrimônio
cultural no intuito de expor reivindicações de usos neste lugar. Através do enraizamento de
suas tradições buscam assegurar a própria continuidade do grupo, estabelecendo marcos de
diferenciação externa e identificação interna, através dos quais, este grupo social cria
representações sobre si e sobre os outros.
Esta pesquisa surgiu a partir do reconhecimento das memórias dos trabalhadores
ferroviários como parte indissociável do próprio processo de preservação do bem cultural. Os
antigos ferroviários são capazes de interpretar os acontecimentos vivenciados por eles, dos
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quais testemunharam ou participaram, são detentores de uma memória comum que buscam
valorizar através dos relatos de suas experiências com o mundo do trabalho.
Portanto, esta pesquisa buscou se inserir nos processos históricos contemporâneos de
luta e reivindicação pela memória daqueles que, apesar da idade avançada, buscam realizar o
grande sonho antes da chegada da tão lembrada morte: a volta do trem.
Conjeturar sobre os elementos da(s) identidade(s) deste grupo social é refletir sobre a
autopercepção de sua história, de suas memórias, arraigada em um horizonte valorativo,
referida a uma determinada forma de vida; que “em muitos casos só é possível compreender
as práticas sociais associando-as aos significados atribuídos aos lugares enquanto suporte
prático e simbólico da vida pública cotidiana” (LEITE, 2007, p. 37).
Nesta perspectiva, a presente pesquisa buscou refletir sobre as teias sociais ainda
presentes e atuantes no patrimônio cultural em questão, através de apontamentos de ações e
práticas de um grupo social que recebeu marcas da ferrovia e da mesma forma imprimiu as
suas nela.
A trajetória deste grupo social na estrada de ferro se desenvolveu a partir das políticas
de modernização empreendidas pelo Estado ao longo das décadas de 1950 a 1970 que
oscilaram entre momentos de progressão e “enxugamento” dos ramais ferroviários; a ferrovia
outrora vista como símbolo do moderno passou a ser caracterizada o sinônimo de retrocesso.
Essa categoria de trabalhadores viveu submetida aos rígidos códigos disciplinares e algumas
formas de domínio de suas vidas, com a limitação de salários e “benefícios” cedidos por seus
patrões e o controle do tempo.
A memória dos ferroviários entrevistados se reflete nas relações vivenciadas dentro
dos espaços de trabalho, com relatos em torno das experiências de ingresso, do trabalho
caracterizado por atividades exaustivas, da perda dos colegas de turma e da disciplina imposta
pela empresa.
Estes sujeitos também acompanharam as transformações operadas após a desativação
da linha férrea, impressionaram-se com o estado de abandono das locomotivas e vagões
enfileirados ao longo da estrada, sofreram com a ruptura ocorrida em suas carreiras
profissionais, ficaram expostos às incertezas do período da ditadura militar.
As representações sociais que surgem nos depoimentos dos antigos trabalhadores
revelam as práticas de trabalho e dão suporte à construção da identidade do ferroviário. Essa
identidade do ferroviário associa-se à valorização de suas experiências enquanto profissional,
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ela está ancorada na relação do sujeito com o trem e com outros sujeitos que também
vivenciaram o trabalho na linha férrea, as memórias acompanham a vida do sujeito e são
enriquecidas por experiências e embates com os outros, inspiradas nas conversas na antiga
estação. “Somos, de nossas recordações, apenas uma testemunha, que às vezes não crê em
seus próprios olhos e faz apelo constante ao outro para que confirme a nossa visão” (BOSI,
1994, p. 407).
É na memória destes velhos ferroviários que sobrevive à história da Estrada de Ferro
Madeira-Memória, ela não se encerra nesta pesquisa de caráter acadêmico e sim se aprofunda
em suas próprias lembranças .
Desenvolver este trabalho e não desanimar deveu-se ao fato de me apoiar na
capacidade que os antigos ferroviários possuem em enfrentar as adversidades da vida, sendo
fruto de um esforço recompensado pelo inesquecível aprendizado que tive oportunidade de ter
com estes valiosos homens.
Portanto, gostaria de encerrá-lo com as palavras do ferroviário José Bispo que a meu
ver, resume o admirável trabalho no campo da preservação do patrimônio cultural.
“Ser ferroviário é ter o amor pela ferrovia é continuar o trabalho da gente zelando
pelo patrimônio histórico, é ter orgulho de recuperar a Madeira-Mamoré pra ela viver de
novo e ainda poder dizer: eu ajudei a reconstruir aquilo que tava perdido”.
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ANEXO A - Divisão do trabalho nas estradas de ferro brasileiras
Inspetoria Geral
- Inspetor geral
- Secretário
- Contínuo

Tráfego
- Chefe
- Ajudantes
- Auxiliares, escriturários,
ajudantes e praticantes
- Conservação da linha
telegráfica e aparelhos
- Chefes de estações e ajudantes
- Telegrafistas e praticantes
- Bilheteiros, conferentes,
escriturários, ajudantes,
praticantes e porteiros
- Manobradores, mensageiros,
portadores, vigias e
trabalhadores
- Guardas porteiras
- Guardas ajudantes e
praticantes
de trem

Contadoria
- Contador
- Ajudante de contador
- Pagador
- Caixa
- Ajudante de caixa
- Auxiliar
- Chefes de secção
- Escriturários e praticantes
- Encarregados da escrita de
carros, vagões e encerados
- Apontadores de carros vagões
e
encerados
- Impressores de bilhetes
- Contínuos
Linha
- Engenheiro chefe de linha
- Engenheiro ajudante do chefe
de linha
- Engenheiros residentes e
ajudantes
- Desenhistas
- Escriturário
- Mestre de linha geral
- Mestres de linha das seções
- Feitores
- Trabalhadores
- Mestre dos pedreiros
- Pedreiros e serventes
- Carpinteiros e pintores
- Ferreiros e malhadores
- Maquinista do britador

Almoxarifado
- Almoxarife
- Encarregado de depósito
- Escriturários e praticantes
- Conferentes e armazenistas
- Feitores e trabalhadores

Locomoção
Escritório
- Chefe de locomoção
- Ajudante de locomoção
- Engenheiros praticantes
- Chefe de escritório
- Inspetor da tração
- Desenhista
- Escriturário
- Amanuense
- Contínuo
Oficinas
- Mestre geral
- Contra- mestre
- Mestres de oficinas
- Ajustadores
- Torneiros
- Caldeireiros e funileiros
- Ferreiros
- Fundidores
- Carpinteiros
- Trabalhadores
- Pintores
- Malhadores
- Limadores
- Serradores
- Operários diversos
- Aprendizes
Tração
- Chefe dos maquinistas
- Escriturário
- Chefe de depósito
- Maquinistas
- Foguistas
- Limpadores
Extraído de ZAMBELLO, Ob.Cit. Fontes originais: Francisco.Diccionário de estradas de ferro e
sciências e artes accessórias. Rio de Janeiro, Imprensa a vapor, H. Lomberts & Comp., 1891 e Relatório
da Companhia Paulista – 1905 e 1906.
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ANEXO B – Decreto nº 58.501, de 25 de maio de 1966
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, nº I, da
Constituição, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964.
CONSIDERANDO que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, por ser linha férrea antieconômica,
deverá ser suprimida, tão logo se construa a rodovia federal substitutiva;
CONSIDERANDO que a construção da rodovia substitutiva necessitará da ferrovia existente para
suprimento de equipamentos e matérias destinados aos trabalhos rodoviários;
CONSIDERANDO que ao Ministério da Guerra está cometida a construção das rodovias Pôrto
Velho - Abunã e Abunã - Guajará Mirim,
DECRETA:
Art. 1º Entra em processo de erradicação, a partir da publicação do presente decreto, a estrada de Ferro
Madeira-Mamoré.
§ 1º A Rêde Ferroviária Federal S.A., pelos meios regulares, tomara as providências que se fizerem necessárias, visando à transferência do acervo patrimonial da referida Estrada à União Federal, mediante
compensação com recursos que está venha a destinar a investimentos de capital, na mesma Rêde Ferroviária Federal S.A.
§ 2º O pessoal da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, desvinculado dos serviços da R.F.F.S.A., passa à
jurisdição direta do MVOP, garantidos os direitos, prerrogativas e vantagens do regime jurídico de
cada um.
§ 3º A partir da data a ser fixada pelo convênio, o Tesouro Nacional deixará de entregar à R.F.F.S.A., o
duodécimo orçamentário, correspondente a complementação do custeio da referida Estrada, destinando-o, para o mesmo fim, ao MVOP.
Art. 2º Ficam o MVOP e o Ministério da Guerra autorizadas a celebrar convênio regulado a utilização,
pela Diretoria de Vias de Transporte, dêsse último Ministério, do acervo patrimonial e do pessoal da
E.F.M.M., no prosseguimento dos trabalhos de construção do trecho da BR-319, substitutivo dessa ferrovia, e do trecho Cuiabá - Pôrto Velho, da BR-364, a cargo da Diretoria de Vias de Transporte.
Art. 3º Enquanto não terminada a construção da rodovia substitutiva, a Diretoria de Vias de Transporte
atenderá às necessidades do transporte da região, nas condições que serão estabelecidas no convênio a
que se refere o art. 2º.
Art. 4º Com a entrega ao tráfego da rodovia substitutiva e do trecho rodoviário referidos no artigo 2º, o
MVOP transferirá ao DNER o acervo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré que esteja direta ou indiretamente vinculado aos serviços rodoviários, dando aos demais bens da então extinta ferrovia o destino
conveniente.
Art. 5º Devolvido, pela Diretoria de Vias de Transporte o pessoal da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré, após a conclusão da rodovia a seu cargo, o MVOP examinará as condições de sua readaptação
ou absorção, preferencialmente pelos órgãos federais sediados na própria região onde hoje servem.
Art. 6º Êste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1966; 145º da Independência e 78º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora; Arthur da Costa e Silva; Octavio Bulhões
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Cronologia Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
1861
1867
1870
1871
1872
1873
1877
1878
1882
1903

O general Quentin Quevedo sugere a construção de uma ferrovia para suprir as dificuldades dos
trechos encachoeirados dos rios Mamoré e Madeira.
Os Irmãos Keller, engenheiros alemães, durante quatro meses realizaram estudos para efetuar um
traçado para execução da ferrovia.
O coronel George Earl Church consegue a concessão para a Madeira and Mamoré Railway
realizar a construção da ferrovia.
O coronel Church contrata a empresa britânica “Public Works Construction Company” para
executar a obra.
Um grupo de 25 engenheiros chegou a Santo Antônio, juntamente com as máquinas, equipamentos e acessórios trazidos de navio desde os Estados Unidos.
A Public Works rompe o contrato e abandona as obras.
Foi assinado um contrato com a empresa P. & T. Collins, também abandonando as obras após dois
anos.
Em 4 de julho comemorando o “Independency Day” foram inaugurados os primeiros 3 km de
trilhos, com uma pequena locomotiva, – a máquina 12 - fazendo esse percurso e descarrilando em
uma curva.
A Comissão Morsing é encarregada de estudar o traçado da ferrovia.

1908

Brasil e Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis. O Brasil assume a construção da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré.
Percival Farquhar funda a Madeira-Mamoré Railway Company e compra a concessão de
construção da EFMM.
A May, Jeckyll & Randolph inicia a construção da ferrovia a partir de Porto Velho.

1910

Foi construído o Hospital da Candelária, que impressionou o sanitarista Oswaldo Cruz em visita
de inspeção à região da obra.
Inauguração do primeiro trecho, de Santo Antônio a Jaci-Paraná.

1912

Inauguração do último trecho da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

1931

Alegando que a ferrovia era deficitária, a Madeira-Mamoré Railway Company interrompe o
tráfego. O governo brasileiro restabelece o tráfego e nomeia um interventor. A administração da
ferrovia passa a ser brasileira.

1957

Transferência da responsabilidade do tráfego da Rede Ferroviária Federal para a Diretoria de Vias
de Transporte do Ministério da Guerra.

1966

O presidente Castelo Branco transfere a E.F.M.M. para o Ministério da Guerra.

1972

Desativação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, paralisação total do tráfego

1981

Realização do Seminário Madeira-Mamoré, no qual foi solicitada a reativação da ferrovia e a preservação do seu acervo. Início da reativação de 25 km da ferrovia, de Porto Velho a Teotônio.

1907

Reinaugurado o trecho entre Porto Velho e Santo Antônio.
1991

Paralisação dos passeios turísticos nos trechos reativados.

2000

O trecho ferroviário entre Porto Velho a Santo Antônio foi paralisado

