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RESUMO 

O artigo é um recorte temático de um estudo maior no estado de Pernambuco, na capital e em 
municípios do interior, a partir do projeto de pesquisa intitulado “Documentação de Arquitetura 
Moderna no Nordeste Brasileiro, 1930-1980”. O projeto vem sendo realizado através de 
cooperação interinstitucional com apoio do CNPq. Entre outras edificações, a pesquisa 
identificou a existência da Estação Ferroviária de Caruaru tanto como representante da 
modernização da arquitetura em Caruaru quanto do desenvolvimento que a industrialização 
trouxe às cidades do interior de Pernambuco. Nesta pesquisa, foram analisados os aspetos 
arquitetônicos e urbanísticos, como implantação no lote, tecnologias construtivas, detalhes em 
fachada, entre outros, além de sinalizada sua importância histórica e cultural. 
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1 INTRODUÇÃO 

A primeira linha férrea do Brasil foi inaugurada em 1854 no Rio de Janeiro e, em 

alguns anos, a linha já se estendia por diversas capitais do Brasil. Em 1885, a linha 

férrea chegou a Pernambuco, com a inauguração da Estrada de Ferro Central de 

Pernambuco, que ligava Recife a Jaboatão. Essa linha foi se expandindo 

gradativamente até o ano de 1957, quando chegou à cidade de Serra Talhada, no 

sertão do estado.  

De acordo com o Inventário do Patrimônio Ferroviário em Pernambuco, coordenado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e concluído em 

2008, a Linha Férrea Pernambucana é assim distribuída: 

 
1. Linha Tronco Norte – LTN; 
2. Linha Tronco Centro – LTC (que percorre Caruaru); 
3. Linha Tronco Sul – LTS; 
4. Estrada de Ferro Paulo Afonso – EFPA; 
5. Viação Ferroviária Federal Leste Brasileira – VFFLB. 

Ao longo dos anos, a expansão da rede ferroviária foi levando progresso e facilitando 

as operações comerciais e encurtando as distâncias, sendo assim um marco no 

desenvolvimento do estado e nos municípios por onde passou.  

 



Em 1895, na cidade de Caruaru, a empresa Estrada de Ferro Central de Pernambuco 

inaugurou três estações ferroviárias. Foram elas: Estação de Caruaru, Estação 

Gonçalves Ferreira e Estação Barra de Taquara, todas no percurso Linha Tronco 

Centro. Destas, a única que ainda se mantém de pé é a Estação de Caruaru, que, com 

o armazém e a esplanada, formam o conjunto arquitetônico da Estação Ferroviária de 

Caruaru. Este conjunto é parte do Patrimônio da extinta Rede Ferroviária Federal 

Sociedade Anônima (RFFSA). 

A RFFSA foi uma empresa estatal brasileira de transporte ferroviário que cobria 

grande parte do território brasileiro com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ. De 

acordo com o mencionado Inventário do Patrimônio Ferroviário, a Estação Ferroviária 

originalmente construída no estilo eclético e concluída no ano de 1895, passou, por 

volta de 1940, por uma reforma, assumindo então características modernas. O 

Complexo Ferroviário foi tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 

Pernambuco (FUNDARPE) em Abril de 2001, conforme lei estadual nº 7.970/1979. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Documentar as principais obras de Arquitetura Moderna no interior do estado 

de Pernambuco entre 1930-1980, seguindo o modelo das fichas do 

DOCOMOMO Internacional (www.docomomo.com). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Registrar um universo representativo da Arquitetura Moderna nos municípios 

do interior de Pernambuco entre as décadas de 1930 e 1980; 

 Definir recortes temporais e identificar as características formais, técnicas, 

sociais e programáticas, culturais, estéticas e históricas para o universo em 

questão; 

 Identificar as condições de conservação e integridade desse universo; 
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 Co-relacionar a implantação de edificações “temáticas” em diferentes 

municípios e identificar profissionais relacionados ao projeto e à construção de 

tais edificações (arquitetos, engenheiros, calculistas, mestres artífices, 

construtores, etc); 

 Alimentar o acervo de iconografia histórica do Laboratório da Imagem, 

recentemente criado pela FAVIP como atividade de extensão do curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

3 METODOLOGIA 

 Levantamento bibliográfico (fontes secundárias) – livros sobre a história dos 

municípios do interior de Pernambuco, Arquitetura Moderna e a história da 

arquitetura brasileira entre as décadas de 1930 e 1980. 

 Levantamento histórico-documental (fontes primárias escritas e iconográficas) 

– plantas, mapas, fotos, jornais, álbuns e outros registros históricos. 

 Visitas de campo para confrontação das informações históricas, 

reconhecimento das edificações, verificação do estado de conservação e 

registros fotográficos. 

 Sistematização dos dados e preenchimento das fichas Documentação e 

Registro das obras para preenchimento das fichas (mínima ou completa) do 

DOCOMOMO Internacional (www.docomomo.com) com as devidas 

adaptações as especificidades locais. 

 

4 O CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARUARU-PE 

Na primeira metade do século XX, com a consolidação da industrialização, o 

surgimento de novos materiais, como o ferro, o alumínio, o vidro e o cimento, a 

arquitetura experimentou a execução de novas formas que até o momento eram 

apenas vislumbradas. 

http://www.docomomo.com/


A arquitetura moderna tem como forte característica o fato de ter surgido para atender 

às novas necessidades da sociedade industrializada. Dessa forma, os edifícios 

modernos eram, em sua maioria, corporativos, equipamentos de lazer e cultura. A 

escola Bauhaus também foi bastante relevante nesse processo de experimentação de 

novas possibilidades construtivas.  

Pode-se destacar alguns estilos e vertentes que surgiram no decorrer do Movimento 

da Arquitetura Moderna. Entre estes, é possível apontar o Construtivismo, o 

Organicismo, o Racionalismo e o Art Déco, esse último em especial, pois foi bastante 

difundido no século XX. Chegando ao Brasil rapidamente, foi amplamente utilizado em 

equipamentos de lazer como cinemas, correios, rádios, prédios institucionais e até 

residências, como forma de transmitir avanço tecnológico às mais diversas localidades 

do país, enaltecendo valores da modernidade, como velocidade, dinamismo, 

eficiência, conforto, prosperidade, racionalização e progresso, na era da máquina e da 

comunicação. 

A Estação Ferroviária de Caruaru foi reformada na década de 1940, recebendo assim 

características modernas, tais como, a estrutura em concreto armado. Na plataforma 

de embarque há ainda uma extensa marquise de concreto apoiada em pilares 

centralizados que formam um perfil “T”. A Estação possui planta retangular em dois 

pavimentos apenas no corpo central e revestimento em reboco e tinta com textura à 

meia altura nas quatro fachadas.  Grades de ferro no pavimento térreo e também 

grande cortina em ferro e vidro aparecem na fachada frontal. Nesta fachada, no corpo 

central da edificação, existem ainda balcões em ferro trabalhado nas sacadas do 1º 

pavimento.  

A entrada é diferenciada pela marquise, pórtico e escalonamento provocado 

pelo jogo de reentrâncias e saliências entre janelas e pilares, que dinamizam a 

fachada. (...). As janelas basculantes inovam no sistema de abertura e na 

transparência do vidro, distinguindo-se das tradicionais e opacas esquadrias 

coloniais e mesmo dos vitrais coloridos do ecletismo e dos antigos caixilhos em 

madeira, substituídos pela estrutura em ferro (...). Os frisos verticais 

justapostos nas bilheterias, idênticos às fachadas laterais do CineTeatro de 

Goiânia (...) comparecem no design industrial de luminárias, pianos, cafeteiras, 

lanternas, aparelhos de rádio e até retroprojetor (...). Os caracteres tipográficos 

da fachada foram outra novidade (...) além da sinalização nas bilheterias (1ª 

classe, 2ª classe, telegrama), nome do município, altitude e distância até o 



Recife. (...). A marquise em balanço na fachada voltada para a via pública e o 

sistema de laje, vigas e pilares da plataforma, na fachada oposta, representam 

um avanço tecnológico e conferem ares modernos e certo arrojo estrutural, 

comparativamente à feição predominantemente eclética da cidade nos anos 20 

(SILVA, 2009, p. 7-11). 

Trata-se, enfim, de um importante remanescente desse período de avanço tecnológico 

e mudança na configuração social de Caruaru. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No diagnóstico de conservação do Inventário IPHAN (2008) foi constatado que as 

características externas permanecem originais, estado de conservação relativamente 

bom. A área interna está em um estado de descaracterização preocupante, tendo tido 

seus ambientes modificados para abrigar a biblioteca municipal em 2008. Houve 

algumas alterações desde o momento da inventariança coordenada pelo IPHAN em 

2008 até os dias de hoje. O espaço não é direcionado para alguma atividade que 

valorize o monumento arquitetônico, de grande valor histórico e cultural para a cidade. 

A esplanada é ocupada por cenários fixos, seu perímetro bastante visitado em eventos 

festivos ou culturais, mas ainda assim não existe uma preocupação efetiva com a 

manutenção do prédio.  

A Estação de Caruaru, que, em 2008, foi reformada para abrigar a Biblioteca Municipal 

de Caruaru, atualmente está sem uso. O estado de conservação é semelhante ao 

encontrado pela equipe do IPHAN em 2008, na ocasião da Inventariança do 

Patrimônio Ferroviário. A diferença perceptível hoje é com relação ás fachadas, que se 

tornaram alvo de vandalismo. 

Atualmente, o armazém do conjunto ferroviário, é utilizado como depósito de obras de 

arte para exposições na esplanada. Eventualmente também é usado como apoio para 

montagem dos cenários festivos criados na esplanada da estação. 

Conclui-se que, embora o Conjunto Arquitetônico da Estação Ferroviária de Caruaru 

não tenha hoje um uso que contribua para sua salvaguarda, o mesmo encontra-se 

conservado e ainda com muitos dos seus elementos originais preservados, como, por 

exemplo, bilheterias com gradil em ferro, esquadrias em madeira, basculantes em 



ferro e vidro, guarda-corpo em ferro ornamental no primeiro pavimento, luminárias na 

plataforma de embarque e no interior da estação, possibilitando a leitura da edificação 

como expoente das mudanças ocasionadas pela arquitetura moderna na região.   

 

 

IMAGEM 01: Estação Caruaru em 1901, Fonte: Inventário do Patrimônio Ferroviário em 

Pernambuco (IPHAN), 2008. 

 

 
IMAGEM 02: Estação Caruaru em 1950, Fonte: Arquivo pessoal Francisco Lira. 
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MAGEM 03: Estação Caruaru em 2008, Fonte: Inventário do Patrimônio Ferroviário em 
Pernambuco (IPHAN), 2008. 

 
 

 

IMAGEM 04: Estação Caruaru em 2011, Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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