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O livro Um trem de histórias: registro e disseminação 
dos saberes e ofícios da Rede Ferroviária do Nordeste 
foi pensado com o intuito de deixar registrada a me-
mória dos profissionais vinculados à ferrovia brasileira. 
Esta publicação apresenta, então, as relações entre os 
trabalhadores e a ferrovia a partir do olhar dos próprios 
ferroviários. Os relatos contidos nesta ampla pesquisa 
de História Oral permitem-nos conhecer as relações 
– de trabalho, sociais e culturais - estabelecidas pela 
ferrovia, documentando histórias e percepções únicas 
sobre o trabalho ferroviário em Pernambuco. 

As histórias e experiências de vida, os saberes e os ofí-
cios da classe ferroviária relatadas neste livro descrevem 
as rotinas de trabalhos dos ferroviários nos permitindo 
conhecer, registrar e divulgar suas vivências em Pernam-
buco. Entrecruzam-se nesses trilhos, aspectos sociais, 
culturais e econômicos, vinculados ao processo históri-
co de implementação, desenvolvimento e manutenção 
das ferrovias e das suas relações urbanas e sociais.

O interesse do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional em Pernambuco em registrar 
depoimentos dos ferroviários ganhou incentivo extra 
a partir da publicação da Lei 11.483 em 2007 - que 
pôs fim ao processo de liquidação da Rede Ferroviária 
Federal S.A – RFFSA, empresa que consolidou e ficou 
responsável pela malha ferroviária brasileira a partir de 
1957 - e que, em seu Art. 9º, atribui ao Iphan a missão 
de “receber e administrar os bens móveis e imóveis de 
valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta 
RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manuten-
ção”, bem como preservar e difundir a Memória Ferro-
viária. Assim, com a publicação da Lei 11.483 / 2007, 
entende-se que a ferrovia passou a ser reconhecida 
como elemento catalisador de um processo de moder-
nização e de desenvolvimento relevante e determinante 
no âmbito não apenas tecnológico e econômico, mas 
histórico, artístico e cultural do Brasil. 

Diante destas dimensões plurais que a malha ferroviária 
no Brasil compreende, marcando espacial e socialmen-
te as paisagens, o cotidiano e a vida das pessoas nas 
cidades nas quais se implantou, entende-se que as ações 
de salvaguarda ao patrimônio e à memória ferroviária 
devem reconhecer – e abranger - as complexidades 

da rede de equipamentos, edificações e linhas férreas, 
bem como as práticas e rotinas de trabalho e das suas 
relações. Isto posto, a Superintendência do Iphan em 
Pernambuco entende como memória ferroviária: 

“[...] todos os suportes e fontes de informações sobre o 
contexto ferroviário brasileiro, sobretudo os de ordem 
documental-bibliográfica, iconográfica, histórica 
(incluindo fontes de história oral e ruínas de teste-
munhos), arquitetônico-urbanística (tanto no plano 
interno a cada complexo ferroviário – organização 
espacial – quanto em relação à implantação na paisa-
gem da cidade) e sociológica (relações de produção, de 
trabalho, de vizinhança – micro e macrossocial – de 
parentesco)” (IPHAN, 2010a, p. 56).

Pode-se observar que, diante vários tipos de suporte da 
informação no contexto ferroviário, a história oral tem 
relevância especial. Como se trata de um patrimônio 
que ainda conta com parte das pessoas contemporâneas 
ao desenrolar das atividades ferroviárias ainda presentes, 
os depoimentos dos ferroviários agregam novos valores, 
fornecendo subsídios para a identificação, reconheci-
mento e identificação dos elementos de significância 
cultural e instrumentos de proteção para o patrimônio 
ferroviário brasileiro, seja ele de natureza material ou 
imaterial. 

Assim sendo, o registro dos depoimentos dos ferroviá-
rios organizados e publicados neste livro apresentam-se, 
aos pesquisadores, ao gestor público e a sociedade civil 
como uma possibilidade de aproximação da realida-
de, das histórias de vida e memórias sociais ligadas à 
dinâmica da RFFSA. Além disso, as ações desenvolvidas 
por esta Superintendência do Iphan em Pernambuco, 
como: inventários, registros, pesquisas documentais e 
outros levantamentos –, propiciam o estreitamento dos 
laços estabelecidos entre as diversas formas de represen-
tação social que essa memória traduz. 

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO





O Brasil é uma nação completa quando se trata 
da importância destinada à preservação dos seus 
bens culturais de natureza material ou imaterial. 
Basta relembrar que, por ocasião da criação do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), nos idos da década de 1930, o 
então poeta Mário de Andrade, a quem coube a 
tarefa de implantação do órgão, defendia a ideia 
de que o patrimônio nacional deveria incluir os 
bens culturais expressos no cotidiano das pesso-
as; os seus saberes e fazeres. Naquela época, essa 
crença pessoal era inédita e, por que não dizer, 
visionária. Afinal, a história vinha sendo regis-
trada por meio da antiga escola positivista, que 
somente considerava relevante o registro do que 
denominava grandes feitos dos grandes homens, 
ou os monumentos.

Embora durante muitos anos o patrimônio edi-
ficado tenha se constituído no objeto principal 
das políticas públicas de preservação, prevaleceu, 
conjuntamente, a ideia de que na cultura bra-
sileira havia outras manifestações que deveriam 
ser igualmente registradas e preservadas. Assim, 
os saberes, as formas de expressão literárias, mu-
sicais, plásticas ou cênicas, os rituais e festas e 
os lugares sempre mereceram algum cuidado, 
fosse por meio das iniciativas de governo ou de 
maneira orgânica, através dos próprios grupos 
humanos que se encarregavam de transmitir, de 
geração em geração, as práticas e os conhecimen-
tos de seu dia a dia.

Vale ressaltar que não há conflito entre as duas 
formas de preservação. Ao contrário, o ideal é que 
ambas sejam registradas. Por um lado, nos sítios 
urbanos, nas edificações, nos elementos arquite-
tônicos se encontram as marcas de cada tempo 
vivido, da tecnologia disponível em cada época, 
das engenhosas soluções humanas e a necessidade 
de manter imutáveis as construções. Por outro, a 
dinâmica da narrativa, o processo vivo que nos dá 
a possibilidade de repensar a história, de reconhe-
cer valores, de fazer novas leituras e de apreciar 
novas memórias. Um jogo de futebol importan-

te, uma final de campeonato, por exemplo, pode 
ser contada por aquilo que é material, pelo que 
é palpável. Pode ser expressada pela bola que foi 
usada, pelos jogos de camisas vestidos pelos joga-
dores, pelo estádio que serviu de palco para a par-
tida, pelas redes que eventualmente balançaram 
na hora do gol. As emoções, os sentimentos, as 
conversas só têm lugar na memória das pessoas e 
são esses elementos que compõem a história com-
pleta da partida.

O mesmo se pode aplicar ao patrimônio ferrovi-
ário. Estações, bilheterias, bancos, relógios, loco-
motivas e vagões contam histórias de desenvolvi-
mento e progresso. Denotam a capacidade hu-
mana de transformação, de como madeira e ferro 
deixaram de ser matéria-prima para se tornarem 
objetos imprescindíveis ao funcionamento de 
um dos meios de transporte mais importantes da 
humanidade. Os sonhos que acompanhavam as 
bagagens dos passageiros, as paisagens emoldu-
radas pelas janelas dos vagões, as agitações pela 
chegada do trem, os sentimentos das despedidas 
ou reencontros e os aprendizados daqueles que 
dedicaram sua vida à ferrovia, quando comparti-
lhados, compõem o patrimônio completo.

Daí a importância deste trabalho, uma iniciativa 
da Superintendência do Iphan-PE. Associado ao 
inventário do patrimônio material, a preocupa-
ção de registrar vivências e sensações que foram 
impressas na memória das pessoas. Muito mais 
do que cumprir com as diretrizes do Iphan, esse 
projeto reconhece o mérito das memórias indivi-
duais e coletivas na propagação dos conhecimen-
tos que contribuirão para que as gerações futuras 
desenvolvam os sentimentos de respeito e valori-
zação do passado.

Claudia Fonseca e Karen Worcman 
MUSEU DA PESSOA
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NASCER E CRESCER 
COM AS FERROVIAS
As ferrovias chegaram ao Brasil pelas mãos dos ingleses e não foi 
por obra do destino que a segunda linha do país se estabeleceu 
em Pernambuco. Afinal, um Estado economicamente importante 
precisava chegar à modernidade e transportar depressa sua 
produção de açúcar, gado e algodão.

Coube aos irmãos Mornay, os engenheiros Edward e Alfred, a 
responsabilidade de ligar o Recife à povoação de Água Preta, sendo 
esta a primeira ferrovia do Nordeste e a segunda do Brasil. Era deles 
a concessão de construção e exploração da Recife and São Francisco 
Railway Company, organizada em Londres. Com muita festa, 
o trecho inicial, que ia da Estação Cinco Pontas, localizada em 
Recife, ao Cabo, foi inaugurado em 8 de fevereiro de 1858.
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Meninos e trens
A partir da Recife and São Francisco Railway Company, outras ferrovias 
surgiram nos Estados do Nordeste até que, em 1872, foi organizada a 
The Great Western of Brazil Railway Company Ltd., para construir 
e operar a Estrada de Ferro de Recife a Limoeiro. Mais tarde, a empresa 
fez um acordo com o governo federal para encampar as demais ferrovias 
isoladas da região.

A Great Western foi importantíssima para o desenvolvimento de cida-
des e pessoas no Estado de Pernambuco, desde a sua implantação até 
a encampação pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). Determi-
nou relevantes culturas e a união entre os ferroviários pernambucanos, 
transferindo, no futuro, tais características àquela que se tornou tão 
querida entre eles, a “Refesa”.

Enquanto a ferrovia se desenvolvia, ia abrindo novos caminhos, novas 
cidades, meninos foram crescendo, adquirindo sonhos, construindo 
suas histórias sobre trilhos.

A construção de quase 

todas as ferrovias 

brasileiras, instaladas 

a partir da metade do 

século 19, dependeu de 

empréstimos da Inglaterra . 

Muitas foram operadas 

diretamente pelos ingleses, 

como é o caso da Great 

Western, em Pernambuco, da 

Leopoldina Railway, no Rio 

de Janeiro e da São Paulo 

Railway, em São Paulo .

Em 1870, 72% da extensão 

das ferrovias brasileiras 

era de responsabilidade de 

companhias britânicas .

Equipamento de manobra denominado “girador”, localizado na cidade de Cortês (PE), pertencente ao Ramal Cortês da Linha-Tronco Sul, 1974



Trem de Histórias  |  11

Reprodução de gravura da segunda metade do século 19, que mostra o Pátio Ferroviário do Cabo (PE)

No Nordeste, como em outras regiões do país, além do sotaque 
característico, encontram-se expressões bastante típicas, como: 

4Abestado ou abestalhado – Otário, tolo.

4Aperreado – Aborrecido, chateado.

4Cabra da peste ou cabra-macho – Indivíduo 
destemido, provocador ou valentão.

4Cabra safado – Indivíduo de atitudes 
incorretas.

4Da peste – Algo que pode ser muito bom ou 
muito ruim.

4Danou-se – Indica que algo está perdido. Pode 
ser também usada para se referir a alguém que 
saiu apressadamente. E, ainda, pode indicar 
admiração, entusiasmo, espanto, surpresa.

4Eita – Palavra que expressa admiração, alegria, 
dificuldade, espanto, surpresa ou susto.

4Gastura – Sensação desagradável, aflição, 
desconforto, impaciência, irritação nervosa ou 
tentação.

4Levar um cuscuz ou levar uma taboca – 
Levar um “fora”. Ouvir um “não” como resposta. 

4Mainha – Mãe.

4Moléstia – Coisa ruim.

4Não dá um prego numa barra de sabão – 
Indivíduo que não faz nada, que é preguiçoso.

4Num sabe? – Expressão utilizada no fim da 
frase como se para pedir confirmação do que foi 
dito.

4Oxente – Expressão usada quando a pessoa sente 
espanto ou surpresa.

4Se oriente! – Expressão para determinar que a 
pessoa se corrija ou tome jeito.

4Sustança – Substância dos alimentos.

4Tá com a moléstia ou tá com a peste – 
Indivíduo que está agitado ou irritado.

4Vexado – Apressado.

4Vixe! – Evocação à Virgem Maria.
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Olha o maquinista
Meu pai era ligado ao escritório da gerência e, durante algum tempo, foi 
secretário do superintendente. Nós morávamos a cerca de 300 metros da 
Estação de Encruzilhada. Como era perto, o trem passou a ser uma coisa 
muito empolgante pra mim, aquele monstro trepidando, passando ali, o 
chão tremendo. Eu me lembro de ver as telhas da casa do vizinho caírem 
quando o trem passava.

Eu vivia na estação e, um dia, a locomotiva 214 estava estacionada na fren-
te da plataforma e eu não resisti à tentação: subi na cabine. Aquilo era lin-
do, maravilhoso, aquelas torneiras todas reluzentes, aquele calor lá dentro, 
chiando, aquele cheiro de óleo. Aí, o foguista disse: “Desce daí, menino!” 
O Zé Estevão, que era o maquinista, estava na plataforma e veio chegando: 

Cartão-postal que mostra a ponte da Estação de Caxangá, em Recife (PE), na época da construção das ferrovias, segunda metade do século 19

Feira realizada junto ao Pátio Ferroviário de Encruzilhada, no Recife (PE), s/d
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“Deixa ele aí.” E subiu na máquina, eu já pronto pra descer pelo outro 
lado, pra correr e ir embora, mas ele começou a me ensinar. Eu mal alcan-
çava o regulador, estava com uns 13 anos e aquilo era uma emoção. Dentro 
de algum tempo, eu estava guiando a máquina. Em todo o canto que eu 
chegava, diziam: “Esse menino é o maquinista lá de Encruzilhada!” “Olha 
o maquinista de Encruzilhada.” Foi ficando esse negócio e um amigo meu 
resolveu reduzir pra Mac. Aí, todo mundo passou a me chamar assim. Só 
depois eu americanizei colocando a letra k no final.

João Carlos de Mendonça Vasconcelos Filho
Comandante Mack, nascido em 18 de julho de 1935, na cidade do Recife (PE)

Toda a confiança
Meu pai era encarregado da via permanente, cuidava da manutenção 
da linha, trocando trilhos, dormentes e deixando tudo em ordem para 
os trens passarem. Primeiro, ele foi corredor de linha, saía de casa às 
4 horas da manhã e percorria um trecho de mais ou menos 15 quilô-
metros, a pé, olhando se tinha um defeito, algum animal morto, uma 
vaca, um burro, e ele ficava sinalizando para os trens a fim de evitar 
acidentes. Muitas vezes, estourava um açude e levava parte dos trilhos e 
dos dormentes. Assim acontecia do Recife até Salgueiro: todo o trecho 
tinha um corredor de linha que usava um tipo de farol com um cande-
eirozinho a gás que dava vermelho ou verde e o maquinista tinha toda 
a confiança.

Luiz Gomes de Lima, Lula
Nascido em 7 de outubro de 1938, em Arcoverde (PE)

Auto de linha de serviço, operando próximo à cidade de Gravatá (PE), Linha-Tronco Centro, 1997
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Só foi um susto!
Nós sempre íamos de trem para a casa do meu avô, em Barreiros. Numa 
dessas viagens, o trem virou. Estávamos eu, minha mãe e uma prima. Foi 
um descarrilamento do trem, o vagão tombou e, graças a Deus, não ti-
vemos nada. Eu devia estar com oito anos. Esse trem fazia um desvio de 
Ribeirão a Barreiros, e era um trecho muito ruim, a ferrovia era péssima. 
Máquina a vapor, naquele tempo. Tivemos ajuda dos próprios passageiros, 
porque só virou o carro em que nós estávamos. Passamos para outro vagão 
e seguimos viagem.

Reinaldo de Miranda e Silva
Nascido em 30 de maio de 1934, na cidade de Barreiros (PE)

Havia um trecho muito difícil, o Ramal de Barreiros, onde descarrilava 
muito trem. Era problema da linha mesmo, porque era no barro e só de-
pois colocaram pedra. Quando descarrilava, mandavam o trem de socor-
ro, para ‘recarrilar’. De vez em quando, virava, e aí mandavam guindaste. 
E, quando havia descarrilamento, digamos, com trem de açúcar, tinha que 
baldear, a gente tinha que mandar o vagão invadir o trecho para tirar o 
açúcar de um vagão para o outro.

Se o trem virava num trecho, o maquinista comunicava para o Movi-
mento, porque ele tinha telefone na máquina, e a gente providenciava.”

Sebastião Marinho de Barros
Nascido em 6 de dezembro de 1934, na cidade de Maraial (PE)

Inspeção de acidente ocorrido na Linha-Tronco Sul, 2001
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Moinho de açúcar, em um Engenho de Pernambuco, século 17

O melhor que tem
O meu avô, por parte de minha mãe, foi ferroviário. Começou trabalhando 
no interior e depois veio pra capital. Ele era trabalhador de via permanente, 
trabalhador de linha, como chamavam. A minha paixão pela ferrovia – que 
depois se transformou em amor – foi justamente pelas histórias que ele 
contava quando éramos pequenininhos.

Ele falava muito do açúcar, de quando descarregavam os carros e, muitas 
vezes, ficavam os resíduos. Aí, os ferroviários iam lá para raspar e pegar 
aquele açúcar demerara. Saíam com dois, três quilos de açúcar, divididos 
entre eles. Diziam que era o melhor açúcar que tinha.

José Sérgio de Almeida
Nascido em 4 de outubro de 1963, na cidade do Recife (PE)

Meu avô administrava um engenho. Vivia ocupado, andava montado num 
cavalo, fiscalizando todo o serviço da propriedade. Engenho como aquele 
não existe mais. Era onde se colocava a cana em tambores, se produzia o 
caldo, se fazia o açúcar, não o cristal, mas o açúcar bruto. Você, quando 
coloca esse açúcar num determinado vasilhame, sai o melaço, que serve 
de ração para os animais. Aí, quando escorre todo o melaço, fica o açúcar 
bruto, que é aquele escurinho, você pega em pedaços. Hoje é demerara, mas 
antigamente era açúcar bruto. E era muito bom, melhor do que o refinado.”

José de Oliveira Borba
Nascido em 20 de março de 1941, na cidade de Nazaré da Mata (PE)
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Em boa companhia
Meu pai era maquinista, puxava os trens. Trabalhava um dia na manobra 
e, no outro, saía com um trem de carga para as cidades de Campina Gran-
de, Nova Cruz, Guarabira, Recife. 

Havia cerca de 30 maquinistas no tempo dele e o trem de passageiros 
saía todo dia com uma equipe nova. A estrada de ferro era inglesa e, 
depois, passou a ser do governo federal. Eu já estava na empresa, entrei 
no dia 1º de março de 1948, e conhecia tudo aquilo porque eu acom-
panhava meu pai desde garoto.

Geraldo Lopes da Costa
Nascido em 23 de abril de 1932, na cidade de Itabaiana (PB)

Além de passageiros, a 

Great Western transportava 

também os principais 

produtos da região, como 

açúcar, álcool, madeira, 

algodão, feijão .

Depois da estrada Recife-

Limoeiro, a empresa 

construiu a Estrada de Ferro 

Central de Pernambuco, 

entre 1885 e 1896, ligando 

o Recife a Caruaru . Essa 

ferrovia se iniciava no bairro 

de Afogados, no Recife, 

próximo à Casa de Detenção 

(atual Casa da Cultura), 

passando por Vitória de 

Santo Antão, Gravatá, 

Bezerros, terminando 

em Caruaru . Vale dizer 

que, no final do século 19, 

Vitória possuía mais de 70 

engenhos; Bezerros, mais 

de 20 fábricas de rapadura, 

e Caruaru exportava para 

o Recife uma grande 

quantidade de solas, couros, 

algodão, queijo e feijão .

As quatro linhas principais da 

empresa eram Recife-Nova 

Cruz, Recife-Albuquerque 

Né, Recife-Jaraguá e Paulo 

Afonso . Além disso, possuía 

uma rede ferroviária de 

mais de 1 .600 quilômetros 

distribuídos entre os Estados 

da Paraíba, Pernambuco 

e Alagoas . Encerrou suas 

atividades no Brasil em 1950, 

sendo substituída pela Rede 

Ferroviária do Nordeste – 

RFN –, que depois cedeu 

lugar para a RFFSA .

Marca do Centenário,  
na Estação de Caruaru (PE), 
Linha-Tronco Centro, 2009

Crachá de identificação 
de funcionário da RFFSA, 
da Regional Recife

Composição de transporte de cana-de-açúcar, muito utilizada no Estado de Pernambuco, s/d
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Embolada, também chamada 

coco de embolada, coco 

de improviso ou coco de 

repente, é um tipo de arte 

surgido no Nordeste, onde é 

muito popular . É recitada por 

uma dupla de “cantadores” 

que, ao som do pandeiro, 

montam versos métricos, 

rápidos e improvisados . O 

primeiro “cantador” tenta 

denegrir a imagem do outro 

com versos ofensivos . O 

“ofendido” deve improvisar 

uma resposta rápida e 

criativa . Se não conseguir, 

seu par é declarado 

triunfante .

Carimbo utilizado nos bilhetes 
de trem de passageiros, s/d

Chefe do trem
O condutor mandava no trem desde o breque até a locomotiva. O trem 
só partia se ele permitisse. Meu pai foi condutor de primeira classe, usa-
va uma bandeirinha, um apito, aguardava a licença do chefe da estação e 
comandava a saída. Ele gostava muito de embolada. Eu não me lembro 
com detalhes, mas era assim: “Palmares, Ribeirão, Escada, encontrei uma 
namorada...” Embolada era uma moda.

No trem de passageiros seguiam mais dois ou três condutores para cobrar 
as passagens; eles tinham um alicate para marcar os bilhetes. Junto iam 
também o fiscal, o maquinista e o auxiliar. Havia, ainda, o guarda-freio, 
uma função que depois foi extinta; só ficaram os condutores, o maquinista 
e o chefe do trem, que era o condutor de primeira classe. Na realidade, 
em Pernambuco, ao contrário do Rio de Janeiro, não existia, no quadro, a 
função de chefe do trem. 

Eu me lembro de ir com meu irmão esperar o trem do meu pai chegar. Isso 
com cinco, seis anos de idade. Nós íamos para ajudar a trazer a maleta dele. 
E, quando era à tardezinha, ele dizia: “Vou na estação verificar a minha 
tabela.” Nós também íamos junto.

Eldo Souza da Costa Almeida
Nascido em 6 de novembro de 1940, na cidade do Recife (PE)

O auxiliar de maquinista olhava o trecho dele, por exemplo, numa curva, 
porque na locomotiva você não tem a visão do outro lado. Quando o trem 
passava numa curva, o auxiliar verificava se havia algum vagão descarri-
lado, se havia alguma irregularidade na via permanente. Se a estação fosse 
do lado do auxiliar, ele pegava a licença, pegava a informação do agente de 
estação, enquanto o maquinista estava pilotando.”

Enock Ribeiro de Albuquerque
Nascido em 8 de junho de 1953, na cidade do Recife (PE)
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Vista aérea da oficina de Jaboatão dos Guararapes (PE); à esquerda, estão os vagões que aguardavam reparos, s/d

Momento de orgulho
Meu avô saía no trolley, era trabalhador braçal da ferrovia. Minha mãe e 
meu tio moraram, durante a infância, em estações de trem. 

O meu pai também foi ferroviário, torneiro mecânico. Ingressou na Rede 
nos anos de 1950, como aprendiz, e chegou a ser chefe de uma equipe 
grande. Ele trabalhava nas oficinas de Jaboatão e eu me orgulhava muito 
quando ia vê-lo dentro daquela estrutura, daquele ambiente ríspido, de 
aço, de ferro, de muita batida, de chefes sempre muito exigentes.

Marcos Antonio Gomes Calado
Nascido em 3 de maio de 1971, na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Havia a figura do ‘cassaco corredor de trilho’, um cara que morava na beira 
da linha, saía com uma mochila nas costas, levava uma marreta, uma chave 
de boca comprida. Ele corria duas estações, saía de casa de manhãzinha, os 
galos cantando. Checava uma porca, apertava se estava frouxa; um grampo 
que estava começando a pôr a cabeça pra fora, ele batia com a marreta; tinha 
uma rama subindo por um fio, ele tirava; e assim ia. Cumpria uma função 
essencial. Se ele encontrasse alguma cabeça de dormente pra fora, chegava na 
estação e avisava. Daí, vinha o pessoal da manutenção, em um carro de linha 
ou em um trolley, quatro rodinhas, uma tábua em cima, e corrigia. Levava 
material suficiente pra fazer o aterro, corrigir a linha. Quando passou pra 
Rede Ferroviária do Nordeste, os cassacos começaram a desaparecer.”

Comandante Mack
Filho do ferroviário João Carlos de Mendonça Vasconcelos

Trolley de vara, s/d
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Aprender a trabalhar 
Antes do estabelecimento do ensino profissionalizante no Brasil, em 1942, 
as empresas ferroviárias mantinham um sistema escolar próprio para for-
mar mão de obra que depois empregavam em seus quadros. Com a imple-
mentação e a regulamentação do Serviço Nacional da Indústria (Senai), 
passaram a sofrer controle e avaliação da entidade.

Com a encampação federal das ferrovias, todo o sistema de ensino profis-
sional foi assumido pela RFFSA, a partir de 1957. A Rede possuía Centros 
de Formação Profissional (CFPs) na Bahia, em Alagoinhas; em Minas Ge-
rais, nas cidades de Belo Horizonte, Corinto, Conselheiro Lafaiete, Santos 
Dumont e Além-Paraíba; no Paraná, em Curitiba; em Pernambuco, na 
cidade de Jaboatão dos Guararapes; no Rio de Janeiro, nos municípios de 
Barra do Piraí, Engenho de Dentro e Governador Portela; no Rio Grande 
do Sul, em Santa Maria; em Santa Catarina, na cidade de Mafra, e em São 
Paulo, na cidade de Bauru.

Em Jaboatão dos Guararapes, o curso foi estabelecido em 1944 e extinto 
em 1996.

Oficina de reparo de máquinas leves situada na Travessa do Gusmão, no Recife (PE), 1987
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Muito importante
A escola de Jaboatão dos Guararapes era a coisa mais importante que 
existia na ferrovia. Formou os grandes profissionais da Rede. Nós en-
trávamos na escola e, no primeiro dia de aula, já precisávamos buscar o 
nosso torno, aquela parte em que se prende a peça na altura adequada 
de cada cidadão. Depois de três anos, já estávamos em condição de fa-
bricar todas as ferramentas necessárias para nossa vida. E nós tínhamos 
remuneração. Então, a escola profissional preparava tudo, muita teoria, 
prática. Ao término do curso, automaticamente éramos ferroviários.

Eram três anos de curso, uma média de 90 alunos, 30 em cada ano. 
Quando saía, era admitido na Rede. Eu terminei em 1956 e ingres-
sei no ano seguinte. Nós tínhamos, de acordo com a tabela de aulas, 
Educação Física em três dias da semana, das 7 às 8 horas. O primeiro 
ano era comum para todos; a partir do segundo, vinha o professor para 
definir o que o aluno gostaria de aprender. Tinha aulas de eletricista, 
carpinteiro, passávamos pela forja como ferreiros ajudantes para fazer 
uma ferramenta; ajustador, torneiro; as profissões que havia na Rede, a 
escola tinha que ter.

Era difícil. Alguns dos alunos chegaram a abandonar o curso e foram 
embora para São Paulo. Os professores da oficina, que também davam 
a parte teórica, eram funcionários da Rede. Matemática quem dava era 
o professor Jeferson de Freitas, que também era o diretor da escola, e 
também tínhamos aulas de Português, Física e Química, todas essas 
matérias.

Cristino Pessôa dos Santos
Nascido em 28 de julho de 1939, na cidade de Moreno (PE)

Torno que era utilizado na oficina de Jaboatão dos Guararapes (PE), s/d
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Oficina em Cinco Pontas, no Recife (PE), 2009

Profissões

4Torneiro – Prepara, regula e opera máquinas e 
ferramentas para fazer peças metálicas e similares, 
através do corte com uma ferramenta mais dura. O 
corte é feito com a ferramenta parada e a peça em 
rotação em seu próprio eixo. Entre outras atividades, 
esse profissional regula os mecanismos do torno, 
interpreta desenhos, esboços, modelos e especificações 
das peças para planejamento das suas tarefas.

4Ajustador – Constrói, ajusta, monta e repara peças 
ou conjuntos parciais de componentes de máqui-
nas e outros equipamentos mecânicos, baseando-se 
em especificações ou modelos. Utiliza máquinas-
ferramentas, ferramentas manuais e instrumentos 
de medição, traçagem e controle, para possibilitar a 
utilização desses equipamentos nas atividades que 
desenvolve.

4Ferreiro – É responsável por moldar os metais, con-
sertar e produzir objetos metálicos e produzir ligas 
metálicas. Deve entender as características de cada 
metal e, de acordo com a funcionalidade do objeto, 
produzir uma liga que se encaixe às características 
da peça de metal desejada. Realiza trabalho de 
aquecimento e resfriamento do metal, realiza con-
sertos em peças e faz o acabamento final das peças, 
entre outras atividades.

4Carpinteiro – Faz todo tipo de trabalho em madeira. 
Constrói, monta, transforma e repara peças de mobiliário 
e obras ou equipamentos desse tipo de material. Efetua 
esboços e desenhos, lê e interpreta projetos, seleciona as 
madeiras adequadas para cada tipo de trabalho, monta 
componentes e efetua acabamento final.

4Soldador – Trabalha com processos de união e corte de 
peças de ligas metálicas. Opera um maçarico, o soldador 
a oxigênio ou a oxiacetileno e a máquina de solda elétrica 
(soldador elétrico). Na ferrovia, é chamado de soldador 
aluminotérmico em conservação de trilhos. Ele repara os 
componentes de estrutura das vias e corrige a geometria 
das linhas com equipamentos específicos que analisam 
informações topográficas e geométricas. Também esmerilha 
os trilhos, inspeciona as vias e providencia manutenção de 
máquinas e equipamentos. 

4Fresador – Responsável pela usinagem de peças de metais 
ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em fresas ou 
máquinas CNC (controlador numérico que permite o 
comando simultâneo de vários eixos da máquina). A fresa 
é uma engrenagem motora formada por um cortador 
giratório de diversos ângulos, com movimento rotativo 
contínuo. Serve para desbastar ou cortar metais e outras 
peças. A fresagem consiste em combinar, ao mesmo tempo, 
os movimentos da ferramenta e da peça a ser usinada. 
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Preparação completa
No Centro de Formação, você entrava com até 15 anos incompletos. Era 
uma turma com 40 alunos. A escola funcionava com termos que duravam 
seis meses. Estudávamos todas as matérias, tinha as provas e, se fosse repro-
vado, saía do curso. As aulas eram de Matemática, Metrologia, História da 
Rede Ferroviária no Brasil, Educação Moral e Cívica, diversas matérias. 
Começávamos às 7 e meia na sala de aula e, depois do almoço, no segundo 
expediente, nós tínhamos oficina para as aulas práticas, a partir do segundo 
termo, porque no primeiro havia a formação geral. Depois, cada um se 
identificava pelas notas para poder seguir a função. Aqueles que tivessem as 
melhores notas escolhiam primeiro.

O pessoal era muito empolgado pra ser torneiro. Entrava lá já querendo ser 
torneiro. Eu fiquei com a área de metalurgia. Cada área tinha o professor 
específico; recebíamos as apostilas e, no decorrer do curso, tinha as peças 
que deveriam ser feitas. O gostoso era ir pra oficina, trabalhar, fazer coisas, 
soldar, cortar com o maçarico. Tinha todos os equipamentos de segurança: 
luva, óculos, botina, tudo. Os últimos dois termos, o último ano, eram 
dentro da oficina. Na minha época, em 1984, a gente ganhava dois terços 
de um salário mínimo, durante o período da escola. Quando passava pro 
estágio, nas oficinas da Rede, ganhava um salário mínimo. 

A escola também tinha uma farda, uma camisa branca bordada com o 
nome Centro de Formação Profissional Refesa e a cor do Senai, calça azul 
marinho e sapato preto. 

Jesaías Barbosa Campos Filho
Nascido em 12 de março de 1969, na cidade do Recife (PE) 

O ensino de Educação Moral 

e Cívica foi estabelecido 

em 1969 e permaneceu 

nos currículos escolares 

até 1993 . De acordo com 

o decreto assinado pelo 

presidente Arthur da Costa 

e Silva, a disciplina tinha 

a finalidade de fortalecer 

a unidade nacional e o 

sentimento de solidariedade 

humana . Devia aprimorar o 

caráter, com apoio na moral, 

na dedicação à família e 

preparar o cidadão para o 

exercício das atividades 

cívicas com fundamento no 

patriotismo e na 

ação construtiva, visando 

ao bem comum . 

À esquerda, operários trabalham na fundição do ferro usado para sapatas de freio, 1998 
À direita, formas de fundição em pinho de riga, 2010



Trem de Histórias  |  23

Grande e de nível
O Centro de Formação era muito grande, ficava no centro de Jaboatão, ao 
lado do Hospital Geral. Era uma estrutura imensa, eles tinham campo de 
futebol, laboratórios de física, química, as salas de aula, as oficinas, onde 
o pessoal fazia a parte prática dos cursos. Havia um curso de eletricidade 
voltado à manutenção de locomotivas da Rede, mecânica de freios, me-
cânica de motores, tudo ligado à ferrovia. Tinha caldeiraria, ajustagem e 
tornearia, todos esses cursos.

Ele era responsabilidade da Rede, que mantinha um convênio com o 
Senai. Por isso era um curso técnico de nível médio.

José Sérgio de Almeida
Ingressou na RFFSA, em 1983

Certificados dos cursos ministrados pela RFFSA, em convênio com o Senai, no Centro de 
Formação Profissional de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Soldador, um dos cursos oferecidos pelo Centro de Fomação Profissional, s/d

Datam da época imperial 

as primeiras iniciativas 

de introdução do ensino 

profissionalizante nas 

escolas brasileiras: em 1826, 

a legislação educacional 

inseriu o desenho às artes 

e ofícios e, em 1827, a 

aprendizagem de costura 

e bordados passou a ser 

obrigatória para as meninas . 

Em 1856 se instalaram os 

primeiros Liceus de Artes 

e Ofícios nos Estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Goiás e Mato 

Grosso . A eles se somavam 

as escolas profissionais, 

os institutos técnicos e 

cursos de ferroviários, 

manifestando a preocupação 

do poder público pela 

implantação do ensino 

profissional .

Há também o registro de 

que, em 1874, o presidente 

da província de Pernambuco, 

Henrique Pereira de Lucena, 

obrigou os estabelecimentos 

fabris a se encarregarem do 

preparo da mão de obra que 

utilizavam .

O Senai foi criado pelo 

Decreto-Lei nº 4 .048, de 

22 de janeiro de 1942 . É 

uma instituição privada, 

sem fins lucrativos, com o 

objetivo de ministrar cursos 

de formação profissional de 

aprendizagem industrial .
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Era uma beleza
A escola nos dava tudo: passe pra viajar no trem, material escolar, a 
roupa de trabalhar na oficina. Naquela época, era um macacão azul. 
Além disso, tinha uma ajuda financeira, todo mês, de acordo com as 
notas que a gente tirava.

As aulas eram o dia inteiro. Na parte da manhã, era aula teórica, Matemá-
tica, Português, Desenho, Física, Ciência e Tecnologia. Tecnologia é uma 
matéria relacionada à oficina. Na parte da tarde, da 1 às 5, tínhamos aula 
de oficina, diversas profissões: tornearia, serralheria, carpintaria e eletrici-
dade. Eram as quatro profissões que a escola formava.

Tinha uma espécie de vestibular para o ingresso e só entrava aquele garoto 
que tivesse parente ferroviário; quem não tivesse não podia. 

Eu fiquei como serralheiro e, depois, me tornei fresador.

Severino de Lima Pereira
Nascido em 16 de março de 1937, na cidade de Moreno (PE) 

Tudo nos trinques
Não brinquei muito na infância porque precisava ajudar a mãe, que era 
lavadeira. Eu tinha meus oito, nove anos, e carregava roupa pra ela: botava 
uma trouxinha na cabeça e andava um bocado. Levava também aqueles ca-
bides, porque antigamente se usava roupa de linho, que precisava ser bem 
passada, com o maior cuidado, engomada a ferro. E não era ferro elétrico, 
era ferro a brasa, a carvão. Minha mãe era muito procurada pelo pessoal da 
elite, médicos e donos de usina.

Trabalhadores da seção de Máquinas Operatrizes, da oficina responsável pela manutenção e construção de auto de linha e trolley motorizados, 1987



Trem de Histórias  |  25

O pai era pintor da antiga Great Western, mas a gente não morava com 
ele. Éramos seis irmãos e todos trabalhavam. As meninas estavam naquele 
negócio de bordado, faziam ponto ajour, usavam o bastidor. 

Com dez anos, entrei numa padaria; fui fazer as entregas nas casas. Naquela 
época, havia umas mochilas de tecido para colocar o pão, o francês, o brio-
che, pão doce, porque os fregueses não queriam que ninguém visse o pão 
que eles iriam comer.

E a mãe era rígida, tínhamos que estudar, aprender, senão ela pegava a 
tabica cipopal e meu Deus do céu...

No primeiro teste que eu fiz pra escola, não passei. Só fui entrar no ano se-
guinte, em 1951, com 14 anos. Eu tenho boas recordações de vários profes-
sores e do professor Jeferson de Freitas, que gostava de tudo. Ele estava no 
meio de tudo, futebol, voleibol, basquete, tudo era ele. Tudo o que se fazia 
dentro de Jaboatão chamavam por ele. Ele inventou um clube, o Grêmio 
Paulo Belense, e o pessoal da elite deixava o Clube Jaboatonense para ir na 
escola, dançar, brincar, e era muito bom, respeitado. O baile era dentro do 
salão da escola. E tinha baile na formatura, os homens de paletó e gravata, 
as moças naqueles vestidos bonitos, a orquestra era ao vivo.

Livaldo Lopes da Cruz
Nascido em 20 de junho de 1935, na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Bordados têm registros 

históricos datados de 5000 

a .C . Existem inúmeros 

pontos que surgiram na 

Babilônia, na China ou em 

países da Europa . O ponto 

ajour é um deles . Para 

um bordado de qualidade, 

é indispensável o uso 

do bastidor, armação de 

madeira que permite esticar 

o tecido para que ele não 

se deforme e mantenha os 

pontos alinhados .

Já a tabica é uma chibata 

feita com a taboca, uma 

espécie de bambu, uma 

taquara . 

O trabalho da bordadeira, uma arte milenar ainda preservada no Nordeste, 2005
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FAZERES E SABERES
As operações ferroviárias nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Alagoas passaram, a partir de 1950, a integrar 
a responsabilidade da Rede Ferroviária do Nordeste (RFN). 
A empresa criada para substituir a Great Western Railway 
Company passou a operar em Pernambuco a Linha-Tronco 
Sul (Recife-Porto Real do Colégio), a Linha-Tronco Centro 
(Recife a Salgueiro), a Linha-Tronco Norte (Recife-Nova Cruz), 
o Ramal de Bom Jardim, o Ramal de Garanhuns, o Ramal de 
Barreiros e o Ramal de Cortês.
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Vamos chegando
A Estação Central de Pernambuco foi a principal estação do Estado. Por lá 
passavam a Linha Recife-Maceió e as ferrovias: a E.F. Recife ao São Fran-
cisco, aberta entre 1858 e 1862, que partia de Cinco Pontas; a E.F. Sul 
de Pernambuco, aberta entre 1882 e 1894; e a E.F. Central de Alagoas, 
aberta entre 1871 e 1884. Dali também partiam trens de passageiros, que 
seguiram por essas linhas até 1980, e de carga das Linhas Norte e Centro.

Três anos depois de ser formada, a RFN iniciou a substituição das lo-
comotivas a vapor pelas diesel-elétricas. Nessa época, as locomotivas a 
vapor demoravam quase 14 horas nos percursos Centro e Sul, ida e volta.

Em 16 de março de 1957, foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A. 
(RFFSA), pela Lei nº 3.115, “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”. A Rede unificou as 
42 ferrovias existentes no território nacional, sistema composto por 22 
estradas de ferro. Em 1969, as ferrovias que compunham a Refesa foram 
agrupadas em quatro sistemas regionais: Nordeste, com sede em Recife; 
Centro, com sede no Rio de Janeiro; Centro-Sul, com sede em São Paulo; 
e Sul, com sede em Porto Alegre. 

Estação Central do Recife (PE), ponto inicial da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, década de 1970
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Espírito desbravador
Eu cheguei na ferrovia em 1942, quando estava perto de terminar a con-
cessão da Great Western. Ingressei por intermédio de um tio que era enge-
nheiro e havia sido deslocado para Porto Real do Colégio.

Quando deu setembro de 1944, eu não estava nem formado ainda, meu tio 
foi transferido para Palmares, então, eu fui pra Porto Real do Colégio assumir 
a residência. Pra mim, foi um negócio danado. Saía de Recife no trem pra Ma-
ceió, às 6 horas da noite, dormia, eram 12 horas pra chegar lá. Depois, ia pra 
Penedo de carro, de caminhão, ou de jardineira, como eles chamavam. Dormia 
lá de novo. No dia seguinte, pegava um barquinho e ia pra Colégio, que fica 
na beira do rio. Chegava lá às 3 horas da tarde. Eram 250 quilômetros e você 
levava três dias. Era um negócio muito sério, mas eu gostava.

Colégio não tinha nada, nem estação, estava começando. Cidade pequeni-
ninha, com quase nada, mas tinha o padre. O rio era uma beleza. Nós es-
távamos na margem esquerda e, quando dava um relâmpago, ele se perdia 
naquele campo, uma coisa muito bonita.

Naquele tempo, não tinha fotogrametria; pegava os dados que vinham do 
campo, passava, transformava, fazia o mapa com as folhinhas direitinhas, 
tudo certo. Depois, ia pro campo começar a fazer os cortes, os aterros, por-
que também não tinha máquina, não. Era tudo na mão. A pedra tinha que 
furar na marreta, derrotar tudo no paviozinho. Tudo era transportado de 
jumento, uma coisa muito complicada. Eu fiquei lá um bocado de tempo, 
acho que até maio, em 1945.

José Joaquim Dias Fernandes Neto
Nascido em 27 de junho de 1921, na cidade do Recife (PE)

Duas imagens atuais do Pátio Ferroviário de Palmares (PE): à esquerda, a casa dos ingleses, destinada a moradia dos funcionários da Great 
Western, 2009; à direita, caixa d’água que servia para abastecimento das locomotivas, 2009
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Aprendendo a arte
No tempo em que eu entrei era Great Western. Nem fui para a escola, por-
que o meu cunhado, o professor Jeferson de Freitas, tinha dois tios que tra-
balhavam como encarregados de bancada e disse: “Ajeita esse garoto pra ver 
se ele vai dar pra arte.” Eles foram me ensinando, eu entrei como ajudante 
de serralheiro, fui me aperfeiçoando. A gente construía as marias-fumaça, 
que eram a lenha, uma fumaceira no meio do mundo.

Eu morava com a minha irmã, numa casa da Rede, na Vila dos Ingleses, em 
Jaboatão. Só morava lá quem tinha um nível mais alto. Ficava pertinho da 
oficina e era uma residência ótima, tinha seis quartos.

Amauri da Silva Medeiros
Nascido em 7 de dezembro de 1926, na cidade de Itabaiana (PB)

Trabalho pesado
Eu me formei em 1983, fiz alguns estágios e fui convidada por um tio para 
trabalhar na Rede como desenhista provisória. Daí, houve um concurso 
para arquiteto. Era uma vaga no Rio de Janeiro, e esse tio me incentivou 
muito. Naquela época, a Rede Ferroviária era uma empresa que nunca atra-
sava salário, pagava muito bem e tinha um trabalho reconhecido nacional-
mente. Fiz, passei, comecei o processo de admissão e fui morar no Rio, 
onde fiquei um ano até voltar para o Recife.

Eram três arquitetos para atender quatro Estados, então, a demanda era 
grande. Logo depois, os outros arquitetos se aposentaram e eu fiquei sozi-
nha para atender o Nordeste; não houve mais concurso nenhum.

Vista atual da Vila Ferroviária, localizada na cidade de Jaboatão dos Guararapes  (PE), 2009
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O trabalho era nos pátios ferroviários, mas, duas ou três vezes no ano, a 
gente teria que fazer alguns trechos de trem, porque você tinha que fazer a 
fiscalização de todos os imóveis da empresa. Andava de auto de linha, que é 
um carro menorzinho com tração a motor. Eram três, quatro dias andando 
na linha. Era bem pesado.

Maria Emília Lopes Freire
Nascida em 7 de agosto de 1959, na cidade de Viçosa (AL) 

Auto de linha é um carrinho que, normalmente, usa um motor Volkswa-
gen. Ele traciona e puxa o reboque, que são aquelas carrocinhas onde vão 
o material e as ferramentas. Tinha o de serviço e o de inspeção. A dife-
rença entre eles era o tamanho, a qualidade e o conforto. O de inspeção 
era maior, fechado, com banquinho estofado, enquanto o de serviço era 
aberto dos lados, com banquinho de madeira.”

Jesaías Barbosa Campos Filho
Ingressou na RFFSA em 1987 e trabalhou na oficina do 
Departamento de Via Permanente

Equipe de inspeção e de trabalhadores da via permanente realizando serviços na ferrovia, s/d

Jesaías Barbosa Campos Filho num auto de linha de inspeção produzido na oficina do Departamento da Via 
Permanente (DVIP), no Recife, s/d
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Jogador-telegrafista
Comecei no juvenil do Leão XIII e haveria um jogo com o Sport. Eu estava 
fazendo feira com meu pai quando chegou um servente e disse: “Seu João, 
eu vim buscar o Ita pra levá-lo na concentração, porque ele vai jogar.” Meu 
pai disse: “Meu filho não vai jogar, não. Eu não gosto que ele jogue ‘fitibol’.” 
Ele não chamava futebol, chamava “fitibol”. De toda maneira, me levaram 
para a concentração, porque eu iria jogar no lugar de um que estava gripado.

A cidade, Catende, estava lotada de gente para ver o Sport, que tinha sido 
campeão estadual. Era gente de Garanhuns, de Caruaru, de Palmares, de 
Ribeirão, de toda parte. Eu passei pelo túnel dos jogadores, entrei no campo 
e o pessoal: “Meu Jesus, quem vai entrar é o ‘canela de aço’.” Esse era o meu 
apelido por conta da perna fininha. Ficou todo mundo preocupado, mas, 
no final, o jogo foi 3 a 2 para o Leão e eu fiz dois gols.

Aí, um antigo jogador do Sport foi me apanhar lá, porque o treinador e 
dois jogadores pediram pra me contratar. O dono da usina me autorizou 
e fui pra Recife. Quando cheguei, me colocaram pra treinar no campo do 
Portela e saiu no jornal: “O matuto de Catende, que acabou com o cam-
peão, treina amanhã no Sport.” Foi um bocado de gente pra me ver treinar. 
Depois, me levaram para a concentração e passei como rico, lá tinha tudo 
do bom e do melhor. Como saiu no jornal, o pessoal da Great Western, 
que tinha o Ferroviário, foi me buscar. Me levaram e, no outro dia, me 
efetivaram como praticante, oficial de telegrafista.

Eronildes Francelino da Silva
Conhecido como Ita Francelino, nascido em 13 de abril de 1943, na cidade de Catende (PE)

À esquerda, José Francisco das Neves e Régis Luciano da Silva, na época em que atuavam no Clube 
Ferroviário do Recife, 1960. À direita, Ita Francelino, no campo do Ferroviário, no Recife (PE), 1960

O futebol chegou ao Brasil 

pelas mãos de um ferroviário . 

Charles Miller era filho de 

um escocês que veio ao país 

para trabalhar na São Paulo 

Railway Company . Nasceu 

perto da estação ferroviária 

do Brás, em São Paulo, e, 

aos dez anos, foi estudar na 

Inglaterra . Quando retornou, 

em 1894, para também 

trabalhar na SPR, trouxe na 

bagagem a primeira bola de 

futebol e um conjunto de 

regras . Por sua iniciativa, 

o primeiro jogo de futebol 

no Brasil foi realizado em 

15 de abril de 1895 entre 

funcionários da Companhia de 

Gás e da São Paulo Railway .

No Brasil, mais de duas 

dezenas de times de futebol 

ligados aos trabalhadores 

das ferrovias foram formados 

em capitais e cidades 

do interior . No Recife, o 

Ferroviário foi fundado em 

17 de março de 1928, com 

o nome de Associação 

Atlética Great Western . Em 

1936, o clube participou pela 

primeira vez do Campeonato 

Pernambucano de Futebol da 

Primeira Divisão . A partir de 

1955, passou a usar o nome de 

Clube Ferroviário do Recife .
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Fui diretor do Departamento de Futebol do Clube Ferroviário. Era profissional, 
disputava o campeonato pernambucano, era um time muito respeitado, a gente 
viajava para Salgueiro, Serra Talhada, disputando amistosos, éramos muito con-
vidados. Tinha o técnico, os jogadores... O salário era pequeno, era um salário 
mínimo ou um pouco mais, e a gente ia levando assim. 

O uniforme era vermelho e amarelo, com um escudo, ‘Clube Ferroviário do Reci-
fe’, e o calção era vermelho ou azul. Quando a Rede terminou, acabou-se o futebol.”

Marcos Antonio de Souza Reis
Nascido em 30 de março de 1940¸ na cidade do Recife (PE)

Primeiro dia, primeiro extra
Fui fazer um teste com o cara que era considerado o maior datilógrafo da 
Rede. Chegou lá, o cabra não me aprovou. Eu fiquei aperreado, falei com 
meu pai, voltei e pedi para ficar treinando num expediente da inspetoria 
de pessoal de trens. O chefe autorizou e me deu um passe de transporte no 
trem, porque eu morava em Tejipió. Eu não iria receber nada, mas eu não 
queria mesmo. 

Eu me aperfeiçoei na máquina, tá, tá, tá, tá, tá, tá, batia folha, batia che-
que, quando precisava, eu fazia até os dois expedientes. Dois meses depois, 
me mandaram fazer a admissão. Eu fiz 16 exames, foi exame que nunca vi 
tanto. 

Fui designado para a GPA, um órgão ligado ao Departamento Pessoal. 
O expediente era das 7 às 13 e 30, mas tinha muito serviço, tinha umas 
pastas, aposentadoria do pessoal, aposentadoria dupla. No primeiro dia, o 
chefe me chamou e disse: “Senhor Eldo, vá almoçar e volte para o extraor-
dinário.” Comecei fazendo extraordinário. Primeiro dia! Não me esqueço 
disso. Fui pra casa, almocei e voltei às 15 e 30. Aí ia até às 8, 9 horas da 
noite, de acordo com o que o chefe autorizasse. 

Eldo Souza da Costa Almeida
Ingressou da RFFSA em 1962

Máquinas de escrever e de cálculo utilizadas nos escritórios da RFFSA, aproximadamente década de 1950
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Com coragem
Eu estava com 17 anos quando entrei na Rede, como limpador provisó-
rio. Limpava as máquinas, os banheiros, limpei tudo aquilo. Depois, me 
colocaram dentro da oficina para limpar torno, até que o chefe disse: “Vou 
tirar você daí e botar você pra trabalhar lá na linha de tanoeiro.” Depois, 
fui trabalhar como serralheiro até me colocarem no trabalho de foguista. 

Aí, eu trabalhava de foguista, no estoque de lenha, ficava naquela quentura, 
botando aqueles paus dentro da fornalha e o fogo puxando. Era direto, não 
tinha intervalo; parava um pouquinho e começava de novo. Eu trabalhava 
de todo o jeito, não tinha roupa especial, não. Era quente demais. Foguista 
trabalhava muito. Era só pra quem tinha coragem.

Tinha uma tal de Dois Rolos, a Garrat, eu trabalhei nela também. Dois 
rolos era por conta dos dois lados, dois lados de óleo, óleo na frente e óleo 
atrás, para nunca faltar. Quando faltava um, tinha o outro. Era assim. Via-
java para todo o canto e não faltava óleo.

José Francisco das Neves
Nascido em 20 de fevereiro de 1936, na cidade de Palmares (PE) 

A locomotiva Garrat ou Dois Rolos, como chamávamos, puxava 100 a 110 
vagões de trem. Não eram como os vagões de hoje, com 42 ou 48 toneladas; 
pesavam entre 33 e 35 toneladas. Era tanto vagão que, para sair de Cinco 
Pontas, era necessário usar uma máquina escoteira, que ia empurrando a 
composição até a saída. Não eram todos os maquinistas que comandavam 
aquela locomotiva por ser muito pesada. E só ia até Palmares; de lá em di-
ante não podia seguir, porque os trilhos não suportavam.”

Eldo Souza da Costa Almeida
Foi transferido do Departamento Pessoal para a Seção de Patrimônio, em 1969 

No Recife, todo dia chegavam três caminhões com óleo diesel. Cada loco-
motiva daquela pega 2 mil e 200 litros, o que dá para rodar 500 quilôme-
tros, do Recife a Natal. Quando o trem chegava de viagem, a primeira 
coisa era abastecer a locomotiva. Enchia o tanque, depois limpava e 
lubrificava a máquina. Havia depósitos em Itabaiana, Sousa e Campina 
Grande. A cada 50 quilômetros, 100 quilômetros, tinha um depósito de 
abastecimento. Quando abastecia uma locomotiva daquelas no Recife,  
ela arrastava um trecho de trilho do Recife a Natal, tranquilamente.”

Geraldo Lopes da Costa
Começou a trabalhar na Rede aos 13 anos de idade, como praticante de telegrafista

Tanoeiro ou toneleiro é 

um artesão que fabrica 

barris, pipas ou tonéis 

para embalar, conservar e 

transportar mercadorias, 

principalmente líquidos .

Os barris podem  

ser feitos de madeira 

(carvalho, castanho, mogno, 

acácio ou eucalipto), mas 

são os de carvalho o de  

melhor conserva . 

Locomotiva Garrat, s/d

Enock Ribeiro de Albuqurque no pátio 
ferroviário de Cinco Pontas, no Recife 
(PE), onde era feito o abastecimento 
das locomotivas, s/d
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O trabalho
Diversos profissionais são necessários para o funcionamento de uma 
ferrovia ou estação de trem. O maquinista é responsável por conduzir 
trens de passageiros ou carga; o engenheiro atua nas áreas de operação da 
ferrovia, construção de pontes e fiscalização de obras, manutenção dos 
trens, do material rodante ou nas auditorias de qualidade, entre outras 
atividades. O técnico de via permanente trabalha na conservação das vias 
férreas, nas estruturas ao longo da ferrovia para fiscalizar e executar obras 
de prevenção e manutenção.

O agente de manobras orienta e controla o trânsito e as manobras de 
trens. Transmite e recebe licenças para os trens e seus prefixos, aciona ala-
vancas e sinais elétricos da linha para indicar e orientar entradas e saídas, 
dirige os trabalhos de formação de trens e o posicionamento de vagões 
em ponto de carga e descarga.

O foguista operava as caldeiras da locomotiva a vapor e era responsável 
pela limpeza das cinzas e pó desse equipamento. Era encarregado pelo 
nível de água da caldeira, pela verificação da quantidade de combustível, 
pelo acendimento do fogo, pelo aumento ou diminuição da intensidade 
do fogo de acordo com a potência necessária para a máquina ou tipo de 
trecho, pela lubrificação dos equipamentos e por outras tarefas que lhe 
eram atribuídas pelo maquinista.

O guarda-chaves controla a movimentação e formação dos trens, engatan-
do os vagões entre si e na locomotiva. Movimenta as chaves, acionando os 
comandos, para encarrilar o trem na linha desejada; controla a movimen-
tação e orienta circulações ou paradas dos comboios. E mais: telegrafistas, 
despachantes, auxiliares, algumas funções que não existem mais. 

Construção do primeiro túnel ferroviário no Brasil, situado na Estrada de Ferro do Recife ao São Francisco, atual Linha-Tronco Sul, fins do século 19



36  |  Trem de Histórias

De dar inveja
Eu me formei em 1977, na Universidade Federal de Pernambuco; fui selecio-
nado para terminar o meu curso de Engenharia Mecânica em Salvador, a par-
tir do 7º período, com especialização voltada para a exploração de petróleo 
e gases, mas decidi participar de uma seleção para estágio na Rede. Ingressei 
no Departamento de Recursos Humanos e, depois de três meses, fui transfe-
rido para o Departamento de Material, que fazia todo o abastecimento dos 
setores, desde o administrativo, como lápis, papel e carbono, até motores de 
locomotiva, peças de vagão. 

Em Jaboatão, havia muitas atividades, tinha fundição, reparação de carros 
de passageiros, reparação de vagões, tinha a parte de pneumática, carpinta-
ria, pintura e máquinas operatrizes. Normalmente, os engenheiros das áreas 
eram os responsáveis pela inspeção: o material chegava acompanhado pelo 
documento apropriado e era preciso atestar se estava de acordo com as es-
pecificações técnicas e necessidades do serviço. Tinha também muita coisa 
importada, adquirida pela administração geral da RFFSA, no Rio de Janeiro. 

Você tinha três almoxarifados, um em Jaboatão e dois no Recife, nos bairros 
da oficina de Edgard Werneck, em Areias, e em Cinco Pontas, onde ficava o 
material de papelaria. Eles eram subordinados diretamente ao Departamen-
to de Material, com sede em Recife, e também havia subalmoxarifados em 
Maceió, em Natal e em João Pessoa, porque tinha muito serviço ao longo da 
linha. A Rede Ferroviária contava com uma estrutura organizacional de fazer 
inveja, muito bem elaborada. 

Raimundo de Oliveira
Nascido em 7 de setembro de 1949, na cidade de Mossoró (RN) 

Funcionários de estação da RFFSA em seus fardamentos, na Estação de Ribeirão (PE), em 1930
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O terceiro homem
Quando abriu o concurso da Rede, meu pai me incentivou. Na época, foi 
um concurso para auxiliar de maquinista, com 40 vagas, e para agente de 
estação. Muita gente se inscreveu e os filhos de ferroviários tinham prefe-
rência. Eu passei para a função de auxiliar. 

Primeiro, eu me apresentei em Cinco Pontas e, depois, fomos para a oficina 
fazer um curso. Era em dois locais: em Edgard Werneck, a Linha Areias, 
durante o dia, você aprendia sobre sistema de freio, eletricidade de loco-
motiva e via permanente; à noite, em Jaboatão, no Centro de Formação 
Profissional, se estudava a parte mecânica. Os cursos eram dados pelos en-
genheiros da Rede ou pelos profissionais. Eletricidade, por exemplo, quem 
dava pra gente era um eletricista, supervisor da parte elétrica da oficina de 
Werneck. E a parte de via permanente era o próprio pessoal da via. Com 
eles, aprendemos o aterro sob o trilho, dormente, empedramento, tudinho. 
Onde tinha o declive, aclive, porque era importante o maquinista conhecer 
bem o trecho, saber o local onde era uma curva perigosa, onde tinha um 
desnível, um balanço, um empuxo na linha. Tudo isso a gente aprendia.

Quando terminava o curso, a gente passava para a função de terceiro ho-
mem: tinha o maquinista, o auxiliar do maquinista e a gente era o terceiro 
homem para ficar acompanhando o trem na locomotiva até aprender di-
reitinho na prática. Usava um uniforme azul com quepe... Só depois que 
pegasse o sistema de trabalho todinho, a gente passava para auxiliar.

Enock Ribeiro de Albuquerque
Foi maquinista da RFFSA

Cada telegrafista ou chefe de estação recebia três fardamentos. Era calça e 
paletó cáqui, camisa branca e gravata preta. E todo mundo usava quepe. 
Se o inspetor passasse e visse alguém sem quepe, comunicava, mandava 
para a Inspetoria e pronto, era suspenso. Uma vez, um chefe de estação foi 
suspenso porque o inspetor passou lá e ele estava sem um botão do paletó. 

As fardas vinham de um bazar. O chefe fazia os pedidos, já com a medida. 
Eu não pedia os meus fardamentos, eu mandava fazer sob medida.

Podia ser também um fardamento azul ou branco. Num domingo ou feri-
ado, a gente podia se apresentar nessas cores. O branco era de gala, boné 
branco e os botões dourados. Eu mesmo usava os botões dourados, não 
era todo mundo. Agora, as gravatas eram sempre pretas, não importava a 
cor da farda. E mais o sapato preto, meia preta, tudo direitinho.”

Sebastião Marinho de Barros
Começou a trabalhar na Estação de Florestal (PE) aos 16 anos de idade
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Cada engenheiro em seu lugar
Eu ingressei em 1966, na época em que a Rede começou a despertar para 
um decreto do então presidente Castello Branco, de que era necessário 
instalar uma Usina de Tratamento de Dormente.

Na Rede, tanto fazia ser arquiteto, como ser agrônomo, geólogo ou quí-
mico, era tudo considerado como engenheiro. Independente daquilo que 
você fosse, você começava a trabalhar na residência de conservação da li-
nha, onde ficava responsável pela conservação de um trecho, normalmente 
de 300 a 350 quilômetros. 

Os engenheiros atuavam em várias atividades e existiam desde a época dos 
ingleses. Tinha engenheiro para a parte de locomotiva, um para a máquina 
a vapor e outro para a máquina a diesel; engenheiro de conservação da via 
permanente, que era o engenheiro residente; engenheiro da construção de 
obras, enfim, toda área tinha um engenheiro. 

Como engenheiro, você tinha que saber fazer tudo. Na época da residência, 
havia outro engenheiro comigo, e programávamos viagens para as Linhas-
Tronco Sul, Centro ou Norte. Os mestres de linha vinham com os dados, 
com as necessidades dos trechos. Você analisava e ia verificar. Não era como 
hoje, que o pessoal procura resolver coisas por telefone. Você tinha de ir, 
andar, chegava lá no começo do trecho, descia e andava a linha toda a pé, 
verificando o que realmente existia, o que precisava ser feito. Você não fazia 
as coisas por ouvir dizer.

José de Aguilar Barros Góes
Nascido em 12 de setembro de 1939, na Fazenda Umburana, na cidade de Tabira (PE)

À esquerda, trem utilizado para a capinação química, uma das responsabilidades que José de Aguilar Barros Góes tinha na RFFSA, s/d.  
O trem contava com dormitório e cozinha mecanizada para uso dos funcionários que realizavam esse trabalho. À direita, vagão carregado de 
dormentes para as obras financiadas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), em 1997
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Sem fim
Eu era engenheiro residente em Iguatu, no Ceará. Administrava, mantinha 
a linha em condições de o trem passar. Era muito trabalho porque, nos 
anos 1960, a Rede estava em um programa de investimentos. Depois, fui 
tomar conta da Usina de Tratamento de Dormentes, apareceu lá um pro-
grama de soldagem elétrica, soldagem aluminotérmica de trilho, mecaniza-
ção da via, modernização. Era muito serviço.

A usina era necessária porque começou a ficar difícil retirar madeiras boas, 
madeiras de lei que não apodreciam na linha, para fazer os dormentes. 
O tratamento era exatamente a colocação de um produto que dava vida 
ao dormente. Colocava o dormente dentro da autoclave, metia um óleo 
nele e, depois, instalava na linha. Esse tratamento foi feito durante muito 
tempo e um dormente desses, geralmente, durava de oito a dez anos. O de 
madeira de lei mesmo, não tem fim.

Getúlio Luna Mariano
Nascido em 16 de dezembro de 1934, na cidade de Juazeiro do Norte (CE)

Investir em conhecimento
Dentro da Rede, fui chefiar uma oficina de manutenção de locomotiva. 
Por conta disso, eu fiz cursos de especialização em locomotiva nos Estados 
Unidos, junto aos fabricantes que atendiam a Rede Ferroviária do Brasil. 
Organizei oficinas até passar para o setor de planejamento de transporte. 

Mario Antonio Garcia Picanço
Nascido em 17 de julho de 1941, na cidade de Fortaleza (CE)

Usina de Tratamento de Dormentes, em Paula Cavalcanti, próximo a João Pessoa (PB), s/d
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Bela casa
Em 1985, por conta do trabalho na via permanente, fui morar na residên-
cia do engenheiro, em Palmares. Passei oito anos lá. Ficava próxima da 
estação e da vila ferroviária. Era grande. Tinha 17 cômodos e ficava num 
terreno tipo chácara, com muitas frutas, como manga, jaca, laranja, tange-
rina, banana, mais plantio de macaxeira, batata, essas coisas.

José Morais Neto
Nascido em 13 de abril de 1951, na cidade de Penaforte (CE)

Controle absoluto
Depois de dez anos como foguista, fui fazer curso para maquinista. Aprendi 
tudo de locomotiva. A a diesel é como dirigir um carro, mas você precisa ter 
o controle da máquina pra descer ou subir. Ela fica gritando: “Tchi, tchi, 
tchi, tchi.” Pra descer, tem que ter mais cuidado; se você vacilar, termina 
virando. Tem muita curva na linha, muita descida. Pegava em Palmares para 
Quipapá, Paquevira, tinha 14 túneis para passar. Muitas vezes a máquina pa-
tinava. Quando chovia, tinha que botar areia em seis cantos para ir limpando 
o trilho. O trem continuava andando e a areia, limpando o molhado. 

José Francisco das Neves
Ingressou na Rede na função de auxiliar de serviços gerais

À esquerda, trabalhadores sobre uma locomotiva, s/d. À direita, maquinista em uma locomotiva a vapor, s/d
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Só sai com licença
Eu estava com 13 anos quando comecei a fazer o curso de telegrafista em 
Itabaiana. Meu pai tinha dito: “Você vai estudar para me ajudar a criar suas 
irmãs.” Eu estudava de manhã, no grupo escolar e, à tarde, ia praticar na 
Rede Ferroviária. Depois, aos 16 anos, fui contratado.

O telegrafista recebia as mensagens, os telegramas de serviço e dava a li-
cença aos trens; o maquinista só partia depois disso. Aquela licença seria 
pedida na estação seguinte: “Peço licença para o trem tal, locomotiva tal, 
número tal.” E ia registrando no livro. Aí, se a estação concedesse, ele saía; 
caso contrário, não podia partir. Por exemplo, o trem prefixado, M1, M2, 
CN1, CN2, só partia com aquela licença; senão, ficava no canto.

A licença era necessária porque o manobrador controlava junto com o 
chefe da estação. Chamava o telegrafista e dizia: “O trem tal coloca nes-
sa linha ou coloca naquela outra.” Ele controla para evitar acidentes, um 
abalroamento entre os trens. Era tudo feito com o uso do código Morse, 
até os anos 70. Quando o código Morse foi abolido totalmente, já estava 
aparecendo o DDD.

Geraldo Lopes da Costa
Foi supervisor do Departamento de Movimento de Trem

N: ponto-linha. R: ponto-linha-ponto 
O trabalho do telegrafista era o licenciamento de trens: chamava a estação 
pelo código – toda estação tem um –, dava o código da sua estação e in-
formava a chegada do trem ou que viajou de lá pra cá. Eu trabalhava com 
Carpina para um lado e Nazaré da Mata para o outro.

O telégrafo era um aparelho de bronze, amarelo, metálico. A gente usava 
uma chapinha, uma latinha para dar o som, para os sinais que são letras 
e números. Por exemplo, Nazaré da Mata era NR, N é ponto-linha e R é 
ponto-linha-ponto.

José de Oliveira Borba
Trabalhou no Terminal Açucareiro e na Estação de Cinco Pontas

O telégrafo foi inventado em 

1837, pelo norte-americano 

Samuel Morse, para permitir 

comunicação a distância 

através de fios e da 

eletricidade . É um aparelho 

capaz de enviar sinais 

rapidamente e a grandes 

distâncias .

Funciona por um circuito 

“liga-desliga” . Quando 

a chave desse circuito é 

fechada, um sinal elétrico 

percorre o interior do 

circuito com a velocidade da 

luz . Quase imediatamente, 

se estabelece uma corrente 

elétrica no aparelho 

receptor que, por sua vez, 

pode ser uma lâmpada, uma 

campainha ou um “ponteiro” 

capaz de se mover para 

produzir marcas em uma fita 

de papel .

A informação pode ser 

transmitida desde que 

se adote um código 

previamente estabelecido, 

tal como o que foi 

desenvolvido pelo próprio 

Samuel Morse, constituído 

por sequências de sinais 

longos e curtos .

Telégrafo, s/d
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Escrita organizada
Havia uma seção de custos de tudo, tudo. Eu acabei gostando da burocracia, 
da escrita... Fazíamos conta de hora de reparo dos funcionários da oficina, 
um negócio. Tinha mais de 20 pessoas trabalhando. Cada coisa tinha seu 
centro de custo: uma máquina de escrever, um carro-vagão, a locomotiva. Os 
funcionários, escreventes da oficina, faziam uma lista toda semana, enviavam 
para a seção e lá se fazia o custeio de tudo. Quando terminasse de fechar, 
enviava pra regional.

Livaldo Lopes da Cruz
Estudou no Centro de Formação Profissional de Jaboatão dos Guararapes, onde se 

formou serralheiro

Polivalentes
Na estação, todo mundo fazia tudo. Às vezes, trabalhava até de guarda-
chaves; se ele estivesse doente, pronto, a gente ia, virava a agulha para o 
trem entrar, mudar de direção.

O bilheteiro vendia o bilhete, arrecadava o dinheiro, fazia o mapa, entregava o 
dinheiro ao chefe. Tinha um mapa diário, um semanal e um mensal. Já pensou 
isso? Três troncos de linha, quatro, seis mapas por mês, um bicho grande que 
pegava as estações todinhas. E tudo feito à mão, número, número, número...

Eu conferia os mapas e, se houvesse alguma diferença, quem pagava era o 
chefe da estação porque fez o serviço errado. Então, não podia errar. 

Luiz Francisco Xavier
Nascido em 20 de março de 1931, na cidade de Nazaré da Mata (PE) 

Guichês de venda de bilhetes de primeira e segunda classe, da estação de Caruaru (PE), 2009
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Causos de bagagem
O passageiro dificilmente despachava bagagens, levava na mão. Bagagens 
eram mais nos filmes para os cinemas, caixas de medicamentos, tecidos, 
animais pequenos. Tinha um pessoal que ajeitava as cargas no vagão e ha-
via uma parte gradeada para carregar pequenos animais, como cachorro, 
galinha, bode. Toda semana vinham de Afogados da Ingazeira, de Sertâ-
nia, aquelas galinhas caipiras. O caso do bode foi interessante, tivemos 
que relatar que “o despacho número tal comeu o despacho número tal”, 
porque transportava muita verdura e o bicho foi lá comer.

Tinha um conferente casado com uma prima minha, que era meio lerdo. 
Isso não é mentira, realmente aconteceu. Uma vez, ele estava com o des-
pacho na mão procurando, procurando, daí, falaram: “Azevedo, tá procu-
rando o quê?” “Rapaz, é uma caixa com um médico dentro.” Na verdade, 
era uma caixa com medicamento! Outra vez, ele mesmo, de novo, pro-
curando, procurando: “Tá procurando o quê, Azevedo?” “Rapaz, eu tô 
procurando dois perus usados.” Na verdade eram pneus usados!

A Rede era responsável por tudo o que transportava. Se quebrasse, pa-
gava. Só uma coisa não tinha garantia, umas jarras grandes que o pes-
soal despachava e era difícil de arrumar no vagão. Daí, tinha um cara 
que quebrava todas elas. Ficou conhecido como Mário Quebra-Jarras.

José Carlos de Oliveira Melo
Nascido em 8 de abril de 1940, na cidade de Catende (PE)

Tudo direitinho
O chefe de estação conferia todo o serviço. Era muita coisa. A parte do 
telegrafista, do despachante, do bilheteiro, as taxas de telegrama, tudo 
direitinho. Uma estação é muita responsabilidade.

Houve uma época em que fui chefe substituto, cobria as férias dos ou-
tros chefes e viajava o ano todo. Eu andava com uma mala, uma cama 
e uma rede. Eu já andava pronto. Dormia na estação, levava fogareiro 
e tudo, porque, na estação que não tinha hotel, eu tinha que cozinhar. 

Sebastião Marinho de Barros
Foi promovido a supervisor-geral de transportes em 1987

Animais comuns nas paisagens 
do Nordeste, frequentemente 
transportados nos carros-
bagagem da Rede Ferroviária de 
Pernambuco, 2008
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Sua majestade, o trem 
As primeiras locomotivas surgiram na Inglaterra, no início do sécu-
lo 19. Funcionavam com um motor a vapor e, no Brasil, receberam 
o nome de “maria-fumaça”. Foram bastante utilizadas até a Segunda 
Guerra Mundial, quando se iniciou um processo de substituição por 
máquinas diesel-elétricas, mais rápidas e que demandavam menos ma-
nutenção. Até o final dos anos de 1960, poucas ferrovias no mundo 
permaneciam utilizando as máquinas a vapor.

Saída do primeiro trem da Estrada de Ferro do Recife ao São Franscisco, de Cinco Pontas, no Recife, ao Cabo (PE), fins do século 19
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Cuidados e carinho
O chefe-geral e engenheiro que tomava conta das oficinas de Jaboatão na época 
da Great Western, chamado Mister Lee, era conhecido como “o homem que 
não mostra o marfim a ninguém”. Era seriíssimo, responsável pela manutenção 
das locomotivas. As máquinas eram mantidas em condição absoluta, perfeitas. 
Eram polidas, limpas, asseadas. Os maquinistas brigavam com a locomoção 
porque queriam mais óleo lubrificante ou mais Kaol pra dar polimento nas 
partes metálicas. O Kaol era um abrasivo, uma substância com que eles limpa-
vam o que era de latão, as faixas da chaminé, os números na locomotiva, placa 
de identificação. Eles usavam borra de candeeiro com o que eles chamavam de 
bombardina; na verdade, é grafite com graxa, que eles passavam na parte da 
frente da caldeira, que é a chamada caixa de fumaça, que é bastante quente, 
porque não tem revestimento térmico ali por ser desnecessário.

Então, aquilo tinha que ser muito limpo, não ter manchas e não podia ser 
feito com pasta de polimento, porque o calor não deixava. Eu me lembro 
de ter visto: eles molhavam uma estopa com querosene, acendiam, botavam 
uma lata em cima, ficava tudo preto, aquela fuligem, eles passavam a estopa 
e depois passavam na máquina, que ficava brilhante.

Comandante Mack
Escreveu dois livros sobre a ferrovia

Locomotiva a vapor tipo 4-4-0 (american), que pertenceu à Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
(Fepasa), s/d
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A maior
A maior oficina da Rede foi Jaboatão, porque Werneck veio muito depois, na 
época das locomotivas a diesel. Chegou a ter mais de mil operários. Era funilei-
ro, mecânico, fundidor de peças milimetradas. Os chefes eram uma maravilha.

Jaboatão era uma cidade comandada por ferroviários, chamada de “mos-
couzinha”, porque diziam que todos eram comunistas, mas não era bem 
isso. Sabe como é operário... Tinham muita força e, se o cara fizesse uma 
greve, na época, era comunista, aquelas besteiradas todas. Naquela época, 
a pressão era grande e o ferroviário era muito respeitado. 

Eldo Souza da Costa Almeida
Trabalhou no Departamento de Patrimônio

A gente almoçava no refeitório da oficina. Era comida grosseira, mas mui-
to gostosa, chamava Loré. Era feita de feijão, carne, qualquer verdura, tudo 
misturado. Era uma comida muito forte.”

Amauri da Silva Medeiros
Foi axiliar de serralheiro

Fazia tudo
Em Jaboatão, um vagão entrava acidentado e saía novinho. Era a maior ofici-
na do Nordeste, possuía os melhores tornos, tinha até o apelido de “moscou-
zinha” porque qualquer coisa, eles brigavam, era sinônimo de comunista. Ela 
fazia tudo, até locomotiva a vapor. Em 1966, foi erradicada a tração a vapor 
e entrou a tração a diesel para toda a Rede. Vieram 68 locomotivas, 48 eram 
para transporte de carga. Aí criaram a oficina do setor diesel em Werneck. 

Geraldo Lopes da Costa
Aposentou-se em 1991, depois de 45 anos de trabalho na ferrovia

Antigo pátio ferroviário em Jaboatão dos Guararapes (PE), s/d
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Big Ben de Jaboatão
A primeira seção era de montagem de locomotivas. Aquelas pretas, porque 
as vermelhas, a óleo diesel, eram em Werneck. A máquina chegava zerada, 
sem nada, saía nova. 

Na quarta seção, se reparavam os vagões de passageiro ou de carga. Tinha 
aquele vagão-tanque que carregava álcool, gasolina, óleo. Tudo quanto era 
vagão era feito lá. As rodas já vinham prontas de Minas Gerais. O torneiro 
trabalhava no eixo, elas iam pra prensa, entravam sob pressão naquela bito-
la, dali colocava no vagão. O que precisasse fazer, Jaboatão fazia. 

E, no prédio da oficina, havia uma torre com um relógio. Quem morava em 
Jaboatão via a hora por lá. Eram quatro faces, norte, sul, leste, oeste, quatro 
relógios coordenados. Não era um Big Ben, de Londres, mas funcionava 
muito bem!

Severino de Lima Pereira
Trabalhou na Rede como torneiro mecânico

A Great Western caracterizava as locomotivas através do número. Começavam 
por zero, 17, 18, 20, 21, 15, 3, eram máquinas manobreiras. Normalmente, 
eram máquinas de conjunto de roda pequena, dois-seis-zero ou dois-seis-dois 
ou zero-seis-zero. Maquininhas pra fazer manobras e armar as composições 
nos pátios das estações. As locomotivas 100 eram maiores, usadas nos trens 
de subúrbio, com um pouco mais de velocidade, eram tipo american, como 
a quatro-quatro-zero, quatro rodas de apoio, quatro rodas de tração. As 200 
eram verdadeiros paus pra toda obra, faziam tudo, passageiro, carga. Usavam 
lenha, carvão, óleo. Muitas foram convertidas durante a guerra e voltaram 
a consumir lenha; depois da guerra, voltaram ao óleo novamente. Era uma 
máquina extremamente versátil. Eram essas locomotivas que faziam o ramal 
que ia do Brum a Camaragibe e passavam na porta da minha casa.”

Comandante Mack
Trabalhou na aviação civil

Trens como esse distribuíam água ao longo das linhas, um dos serviços sociais que a RFFSA prestava, 1942
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Muito organizada
Havia três oficinas: em Jaboatão, ficava um número maior de metalúrgicos, 
caldeireiros e eletricistas, que fazia o reparo pesado de carros e de vagões, 
não eram locomotivas; em Werneck, era o centro de manutenção de lo-
comotivas, havia mais mecânicos, ajustadores e eletricistas; e, em Cinco 
Pontas, tinha uma parte de eletricista, uma de caldeireiro e soldador, eram 
reparos leves de vagão, onde ficava lotado o pessoal que fazia o socorro.

Werneck era um pátio grande, era o maior centro de manutenção de locomoti-
vas do Nordeste e o segundo do Brasil. Então, tinha muita gente trabalhando, 
mais de 400 funcionários, na época em que eu cheguei. Tinha um galpão que 
servia como almoxarifado. Todas as oficinas tinham os seus almoxarifados.

Era muito organizada, os trabalhos bem divididos, o que chamava a aten-
ção. O pessoal dizia que era como se fosse o coração da Rede Ferroviária, 
porque colocava uma locomotiva, que é o carro-chefe, e fazia a manuten-
ção, a corretiva e a pesada.

José Sérgio de Almeida
Trabalhou nas oficinas de Edgard Werneck entre 1988 e 1997

Pátio ferroviário de Edgard Wernek, com destaque à locomotiva a diesel defronte à oficina, no Recife (PE), s/d
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Diferentes maneiras de ser
A locomotiva a diesel era complexa, tinha muita fiação. Eu trabalhava na 
parte elétrica, em Werneck, e tinha as equipes, eletricista, mecânico, cada 
um com os seus supervisores, auxiliares.

O esquema das locomotivas era básico, praticamente a mesma coisa, agora 
o esquema de funcionamento era diferente, cada locomotiva tinha uma 
maneira de ser. No começo, vieram muitas da Inglaterra, depois dos Esta-
dos Unidos e teve um tempo que vinham do Canadá.

Quando dava um defeito simples, mandavam um eletricista no local; quan-
do era um problema mais grave, a locomotiva era rebocada pra oficina. 
Quando havia acidente, tombamento, descarrilamento com virada, já não 
era conosco, era com o pessoal de socorro que ia até o local.

Reinaldo de Miranda e Silva
Ingressou na ferrovia em 1954

De plantão
A Rede possuía um setor com guindaste, o pessoal de socorro. Esse pessoal ia 
na linha, levantava o trem. Numa ocasião, uma locomotiva ficou pendurada 
numa ponte e o pessoal da conservação se recusou a entrar embaixo para fazer 
a gaiola, colocar os dormentes para botar o macaco e aprumar a locomotiva. O 
engenheiro chefe foi fazer o trabalho sozinho e o pessoal, vendo, foi lá ajudar.

O pessoal do socorro tinha um sinal: a sirene tocava. Eles moravam mais 
ou menos nas imediações e já sabiam: virou trem. Tinham que se apresen-
tar fosse a hora que fosse.

Cristino Pessôa dos Santos
Ingressou na Rede em 1963

Chegada de uma locomotiva a diesel ao pátio ferroviário de Prazeres (PE), s/d
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LUGARES E SABORES
Três troncos principais constituíam a malha ferroviária em 
Pernambuco. A Linha-Tronco Sul, ou Recife-Maceió, era composta 
por estações como Cinco Pontas, Boa Viagem, Prazeres, Pontezinha, 
Ilha, Santo Inácio e muitas e muitas mais.

Na cidade de Ribeirão, a linha seguia para oeste e encontrava 
o Ramal de Cortês. A leste, seguia pelo Ramal de Barreiros e 
continuava por estações como Gameleira, Cuiambuca, Joaquim 
Nabuco (antiga Estação de Água Preta), Pumati, Palmares, Pirangi, 
Boa Sorte, Catende, Jaqueira, Frei Caneca, Maraial, Florestal, 
Igarapeba, Peri-Peri, Iraci, Quipapá, Água Branca e Paquevira. 
Encontrava o Ramal de Garanhuns e chegava até a última estação no 
Estado, que era a de Garanhuns.
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Trilhos de recordações
A Linha-Tronco Norte começava em Recife, na Estação de Brum. Passava 
pelas estações de Encruzilhada e Arraial, ainda na cidade, e depois seguia 
para o município de Camaragibe. A linha de Brum a Camaragibe acabou 
sendo retirada e os trens que seguiam para a Paraíba passaram a fazê-lo 
através da linha que saía da Parada Lacerda, atual Estação Rodoviária do 
Recife. Essa linha passava nas estações de São Lourenço da Mata, Tiú-
ma, Pirassirica, Mussurepe, São Severino e Paudalho. Chegava a Carpina, 
onde havia a saída para o Ramal de Bom Jardim. Continuava por Tracu-
nhaém, Nazaré da Mata, Junco, Upatininga, Baraúna, Aliança, Pureza, 
Timbaúba e Rosa e Silva.

A Linha-Tronco Centro partia da Estação Central de Pernambuco e seguia 
por Ipiranga, Edgard Werneck (antiga Estação Areias), Tejipió, Coquei-
ral, Floriano, Jaboatão, Moreno, Tapera, Tamatamerim, Vitória de Santo 
Antão, Pombos (antiga Estação Francisco Glicério), Russinha, Cascavel, 
Gravatá, Insurreição, Bezerros, Gonçalves Ferreira e Caruaru. Passava, 
mais adiante em Ipanema, Mimoso, Arcoverde, Sertânia (antiga Estação 
Alagoa de Baixo), Albuquerque Né, Afogados da Ingazeira, seguindo até 
chegar a Salgueiro.

Cada estação traz memórias variadas, que vão desde revoltas populares 
face às ameaças de retirada de trilhos, como é o caso da Estação de Sanha-
ró, a povoados inteiros que se formaram nas margens da ferrovia, casos de 
Maraial, Baraúna ou Engenheiro Cornélio, entre outros. 

Trem da CBTU/Metrorec, em Pontezinha (PE), Linha-Tronco Sul da Rede Ferroviária do Nordeste, 2009
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Trens pra lá e pra cá
A Linha-Tronco Norte tinha maior movimento e confusão, porque 
era trem de açúcar, trem de milho, trem de sal. Tínhamos que fazer 
os cruzamentos para um não bater no outro, para não atrasar demais. 

A Linha-Tronco Sul transportava cimento que vinha de Montes Cla-
ros, em Minas Gerais. Vinha para uma firma que trabalhava com 
cimento branco, argamassa, um negócio assim, em Camaragibe. De 
Alagoas, o trem vinha carregado com álcool, ia para Fortaleza para 
misturar com a gasolina. A do Centro tinha pouca coisa, não dava a 
pressão, mas, toda semana, tinha um trem de carga que nós ajeitáva-
mos. Juntavam as cargas e, com três dias, já tinha o suficiente. Ele ia 
até Salgueiro e voltava trazendo gesso para Recife.

Em Recife, em 1958, diariamente, tinha um trem que saía para Ita-
baiana às 15 e 30, com duas primeiras e duas segundas, mais o carro 
de bagagem. Chegava lá às 8 e 5. Tinha um que ia para Catende 
que saía às 15 horas e chegava lá às 19 e pouco. Tinha o de Maceió 
que partia às 8 horas da manhã, com duas primeiras, duas segundas, 
carro-restaurante e às 16 horas estava lá. Tinha o trem de João Pessoa 
que saía às 9 horas e chegava às 16 horas. Quando o trem de passa-
geiro vem, o movimento prende o trem de carga; não dá para avançar 
para não atrasar. O de passageiro tem a preferência, prioridade. Tinha 
trem para muitos lugares, trem de longo percurso, fora os trens su-
burbanos entre Recife e Jaboatão, o dia todo, de hora em hora.

Geraldo Lopes da Costa
Foi supervisor-geral da Estação de Recife

Usina de sal em Macau (RN), s/d
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Lembranças de casa
Eu morava na vila dos operários da Usina Catende, porque meu pai trabalha-
va lá. Era uma usina de açúcar e álcool, uma das maiores de Pernambuco. A 
casa tinha três quartos, banheiro dentro e a gente não pagava água, luz, nada.

A estação de Catende era grande. Tinha o local pra vender passagens, que-
ria ir de Catende pra Palmares, pra Garanhuns, pra Ribeirão, comprava lá. 
Queria fazer uma mudança, ia para o despacho, para o armazém. Do outro 
lado, tinha os telégrafos, pra gente falar com as estações. O chefe da estação 
morava na frente, casa grande, ainda existe.

Eu me lembro bem dessa época, com 10, 11 anos. Lembro das comidas que a 
minha mãe fazia e dizia que fortificavam: cuscuz com leite, inhame, macaxeira, 
batata, peixe de rio doce − jundiá, piaba, traíra −, pirão. No almoço, era arroz, 
jerimum... Sou louco por jerimum. Minha mãe também fazia doce de mocotó.

Ita Francelino
Jogou futebol até os 28 anos e continuou trabalhando como telegrafista na ferrovia

Minha mãe fazia um cozido como se fosse um pirão, com todo tipo de ver-
dura dentro. Levava sempre um pouco de bacon. Daí, ela tirava as carnes, as 
verduras e fazia o pirão. Era muito saboroso, quando ela fazia era uma festa.”

José Sérgio de Almeida
É mecânico de freios

As usinas de açúcar de Pernambuco, a exemplo do que ocorria nos demais Estados brasileiros, 
escoavam toda a sua produção por meio da ferrovia. Na foto, a Usina Central de Barreiros (PE), s/d
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Receita – Cuscuz nordestino

4Ingredientes 
_ 2 xícaras de chá de água 
_ 1 colher de sobremesa de sal  
_ 1 embalagem de farinha para 
cuscuz (500 g) 

Fartos produtos
O milho chegava no porto e seguia para Vitória, Caruaru e Belo Jardim. 
O cimento ia pra João Pessoa, Caruaru, Serra Talhada, Cabedelo. O trem 
de ferro-gusa vinha de Salgueiro até Cinco Pontas e tinha o gesso que vinha 
da Serra do Araripe, ia de caminhão até Salgueiro e lá embarcava no trem 
pra Camaragibe. O álcool vinha lá do lado de Maceió.

As Linhas-Tronco Norte e Sul sempre tiveram mais trem de carga. A Linha-
-Tronco Centro tinha poucos trens, só o trem de milho mesmo.

Enock Ribeiro de Albuquerque
É filho e irmão de ferroviários

4Preparo 
Numa tigela, misture o cuscuz, o sal e a água até formar uma farofa 
úmida.Coloque essa mistura na cuscuzeira e alise sem apertar. 
Tampe a cuscuzeira e leve ao fogo brando durante 15 minutos. 
Retire e coloque num prato, corte em talhadas e sirva com manteiga, 
manteiga de garrafa ou com leite.Pode ser ensopado de leite de coco 
ou pode ser servido acompanhado de carne de sol ou carne de bode. 

Festa do Comércio realizada em Caruaru (PE), cidade que pertence à Linha-Tronco Centro, 1960
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Panelinhas de barro
Viçosa fica a pouco mais de 80 quilômetros de Maceió. Era uma 
cidade muito pacata, bucólica, com muitas praças, tinha um rio e a 
gente ia pra escola a pé. A gente morava em casas, o que era muito 
legal, com quintal. A família toda morava muito próxima, muitos 
primos, a descendência da família de minha mãe é em torno de 200 
e poucas pessoas, de cinco gerações. 

A gente andava de bicicleta na praça e brincava no quintal. Fa-
zia casinhas, paneladas... Panelada é o seguinte: quando se matava 
galinha, sobravam pescoço, pé, e nós, meninas, fazíamos a nossa 
galinha guisada nas panelinhas de barro do lado da minha avó e da 
minha mãe. Fazíamos pirão, era muito legal. É muito bom morar 
nas cidades menores. 

Maria Emília Lopes Freire
Jogou basquete durante 15 anos e atuou na seleção de Pernambuco

Receita – Galinha guisada

4Ingredientes 
_ 1 galinha partida em pedaços 
_ 1 tomate e 1 cebola cortados em pedacinhos 
_ ½ pimentão cortado em pedaços 
_ 1 pimenta-de-cheiro 
_ 2 tabletes de caldo de galinha 
_ 1 maço de coentro 
_ 1 colher de sobremesa de azeite 
_ 1 colher de sopa de colorau 
_ 1 colher de sobremesa de cominho 
_ 2 colheres de sopa de extrato de tomate 
_ 1 colher de sopa de vinagre 
_ 1 colher de chá de açafrão 
_ Suco de 1 limão

4Preparo 
Lave bem os pedaços da galinha em água corrente. 
Em seguida, deixe de molho no suco de limão por 
aproximadamente 5 minutos. Lave bem para 
tirar o suco totalmente. Em seguida, coloque os 
pedaços em uma panela e adicione os ingredientes 
restantes, mexa bem e deixe em fogo baixo até 
que junte bastante água. Mexa sempre para não 
agarrar no fundo da panela. Deixe cozinhar por 
aproximadamente 30 minutos, ou até que a galinha 
fique bem cozida. Caso fique muito branca, adicione 
um pouco mais de extrato de tomate, até que fique 
na cor desejada. 
Sirva em seguida.
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Muito algodão
Naquela época, no campo da ferrovia do Ceará, era principalmente o 
algodão de vários pontos do interior do Estado para o porto de For-
taleza onde ele era exportado e derivados de óleos vegetais. Depois, 
apareceu cimento de fábricas que foram se instalando na região, mas, 
no momento em que eu ingressava na ferrovia, os transportes principais 
eram algodão, derivados de vegetais, sementes de mamona, de oiticica 
que eram produzidas na região.

Mario Antonio Garcia Picanço
Formou-se em Engenharia e foi trabalhar na Rede de Viação Cearense (RVC)

Como Rio e São Paulo
Naquele interior do Ceará, o cariri do Ceará, são umas dez cidades, entre 
elas Juazeiro, Barbalha, Crato, Missão Velha. São cidades que têm uma 
ligação muito forte com Pernambuco, com Recife propriamente dito, 
porque era a terceira capital do Brasil, tinha portos, tinha grandes lo-
jas atacadistas, estradas. Você não tinha acesso a Fortaleza via rodoviária 
praticamente; se você quisesse ir pra Fortaleza tinha que pegar um trem. 
De Crato a Fortaleza, eram dois dias de viagem e os comerciantes não 
queriam perder esse tempo. Como Fortaleza não tinha porto comercial, 
o comércio do meu pai, de couros, calçados, era todo feito no Recife. 

O comércio de tecidos daquela região vinha do Recife através de grandes 
armazéns, que recebiam os produtos de navio e, depois, transportavam 
para os armarinhos que distribuíam para o Nordeste todo. 

Crato é uma cidade boa, tem faculdade, um bom nível cultural. Juazeiro é a 
mais para ganhar dinheiro. A gente comparava com Rio e São Paulo; Juazeiro 
do Norte era pra ganhar dinheiro, trabalhar e, depois, gastar no Crato. 

Getúlio Luna Mariano
Foi supervisor de obras da Área de Engenharia da Rede, desde o Maranhão até a Bahia

Reproduções que 
mostram a planta do 
algodão, feitas em 1820



Receita – Baião de dois

4Ingredientes 
_ 2 xícaras de chá de arroz 
_ 2 xícaras de chá de feijão-de-corda 
_ ½ xícara de chá de manteiga de garrafa 
_ 200 g de queijo de coalho 
_ 1 pimenta-de-cheiro amarela 
_ 1 pimentão verde picadinho 
_ Salsinha picadinha 
_ Coentro picadinho 
_ 1 cebola grande picada 
_ 4 dentes de alho picados

4Preparo 
Cozinhe o feijão somente na água e sal. Cozinhe o arroz normalmente, 
de forma que fique branco e soltinho. Aqueça uma frigideira grande e 
coloque a manteiga. Frite o pimentão, a cebola e, por último, o alho. 
Coloque o cheiro-verde e em seguida o feijão sem o caldo. Deixe refogar 
um pouco. Acrescente o arroz, misture bem e adicione 2 conchas do 
caldo do feijão. Rale aproximadamente ½ xícara do queijo e o restante 
corte em lascas e acrescente à mistura na frigideira. Vá misturando tudo 
delicadamente de modo que os ingredientes se incorporem e fique bem 
úmido. Sirva em uma travessa de barro, salpique com cheiro verde e o 
queijo que você ralou. Sirva em seguida com paçoca ou carne de sol.

Paisagem do sertão, 2008



Mudança tranquila
Em casa, comíamos baião de dois com carne de sol, carne de bode, essas 
comidas típicas do sertão. O baião de dois é uma mistura do feijão feito 
com arroz e manteiga de garrafa. Mudamos de Penaforte, no Ceará, para 
Salgueiro, em Pernambuco, 30 quilômetros de distância. Não há muita di-
ferença entre as regiões, o sertão de Pernambuco e o sul do Ceará são muito 
parecidos: cactos, caatinga, essa coisa toda.

José Morais Neto
Aposentou-se em 1997

Receita – Bode à vinha d’alho com manteiga de garrafa

4Ingredientes 
_ 2 kg de pernil de bode 
_ ½ xícara de chá de vinagre de vinho branco 
_ 4 colheres de sopa (bem cheias) de manteiga 
_ 1 colher de sobremesa (rasa) de pimenta- 
 do-reino  
_ 1 colher de sobremesa (rasa) de cominho  
_ 1 colher de sobremesa (rasa) de louro em pó  
_ 1 colher de chá (rasa) de pimenta calabresa  
_ 2 pimentões verdes grandes, cortados 
 sem o miolo e sem sementes 
_ Suco de 6 limões 
_ 2 xícaras de chá de coentro picado 
_ 2 xícaras de chá de cheiro-verde 
 e hortelã picados 
_ 1 xícara de chá (cheia) de manteiga de garrafa  
_ Ervas, como alecrim, manjericão 
 e orégano a gosto 
_ 3 cebolas grandes picadas em cubos pequenos 
 (separadas uma a uma) 
_ 8 dentes de alho grandes, amassados 
_ Sal a gosto 
_ 4 folhas de louro 
_ 2 tomates maduros grandes, cortados em cubos  
 (separados um a um) 
_ 1 xícara de chá de extrato de tomate 
_ 300 g de azeitonas verdes sem caroço e fatiadas 

4Preparo 
Lave o bode com o suco dos limões. 
Faça vários furos no pernil, com um garfo de dois dentes. 
Passe no liquidificador, rapidamente, as cebolas (2 
unidades), os dentes de alho (6 dentes), o cominho, a 
pimenta-do-reino, o louro em pó, a pimenta calabresa, 
o coentro (1 xícara), o cheiro-verde (1 xícara), o sal e o 
vinagre de vinho branco e reserve. Coloque o pernil do 
bode em uma vasilha e, sobre ele, espalhe essa mistura. 
Feche a vasilha com filme de PVC e deixe marinar por 
12 horas na geladeira, virando sempre o pernil para que o 
tempero seja absorvido por igual. Após 12 horas, coloque 
o pernil do bode com as folhas de louro para cozinhar 
por aproximadamente 30 minutos em fogo brando, com 
pouquíssima água. Unte uma assadeira ou um refratário 
com a manteiga, coloque o pernil, cubra com papel-
alumínio e deixe assar por 15 minutos, virando-o após 
esse tempo. Faça um molho com os tomates picados, a 
cebola picada, o alho amassado (2 dentes), o coentro e a 
cebolinha restante, o extrato de tomate, as azeitonas e a 
manteiga de garrafa. Após o molho estar cozido, acrescente 
o alecrim, o manjericão e o orégano (a gosto). Retire o 
pernil de bode do forno e espalhe o molho ainda quente 
sobre ele. Retorne ao forno brando, sem o papel-alumínio, 
por mais 15 minutos. Sirva quente, acompanhado de 
arroz com cenoura, purê de aipim ou de macaxeira, farofa 
de manteiga de garrafa com cebola.
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Sempre na Norte
Trabalhei em Tracunhaém, Nazaré da Mata, Upatininga, Baraúna, Timbaú-
ba, São Lourenço, Pureza, Estação de Recife e no Terminal Açucareiro de 
Cinco Pontas. Sempre na Linha-Tronco Norte. As estações do interior eram 
sempre pequenas, apesar de ter algum movimento principalmente nas es-
tações de usina, como Aliança, Pureza, Timbaúba, Paudalho. Era uma pai-
sagem de muita plantação de cana. Em Pureza, eu era agente da estação. 
Morava na residência anexa ao prédio da estação. Fiquei lá durante oito anos, 
mais ou menos. Não tinha nem cidade, só uma vilazinha do outro lado, com 
umas seis ou oito casinhas.

Normalmente, a Refesa dava uma residência para os agentes-chefes. Quando 
eu cheguei, a casa estava desocupada. Só varri, entrei e comecei a morar.

José de Oliveira Borba
Foi telegrafista e depois subagente na estação de Recife

Muito movimento
Na Estação de São Caetano, que era da Linha-Tronco Centro, quando eu 
comecei tinha que aprender tudo: telégrafo, despacho, bilheteria, manobra 
de trem, o que aparecesse, porque era uma estação muito movimentada. 
Comecei na bilheteria. Tinha um armário de 1 metro, mais ou menos, que 
ficava em cima de uma mesa. Nele, a gente colocava os bilhetes de primeira 
e segunda classe; o de primeira era branco e o de segunda era azul, seriado. 
Quando terminava o expediente ou quando não tinha mais trem, fazíamos 
um mapa diário, que se chamava T50. O T60 era um mapa 80 por 60 cen-
tímetros e era semanal; todo sábado, a gente tinha que fazer esse mapa. No 
mapa, ia todo o resumo. Tinha que fazer tudo aquilo, especificado.

Reprodução que mostra um engenho de cana-de-açúcar, na década de 1840

Guichê de venda de telegramas, 
que eram passados através dos 
telegrafistas da Rede, na estação 
de Caruaru, 2009
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Em São Caetano, as pessoas iam mais para Recife, Caruaru, às vezes, pro 
sertão. O trem terminava a viagem lá e fazia outra composição pra sair com 
outro prefixo, CC1, CC2, CC5 e assim por diante. O trem de passageiros 
era PC1 e PC2. O PC1 subindo, saindo de Recife, e o PC2 indo pra Recife.

Transportava milho, feijão, mamona, algodão e um pouco de café que apa-
recia. Era uma estação de entroncamento, tinha muito transporte, tinha 
que fazer recomposição dos trens, dividir os vagões. Chegavam, por exem-
plo, 30 vagões, a gente via pelo peso − cada vagão tinha um documento 
constando o peso – e, se o trem dali por diante não pudesse levar tudo, a 
gente tinha que dividir. Saía outro trem depois. A região depois de lá era 
de muitas subidas e descidas, por isso tinha que tomar um certo cuidado.

Caetano Pontes Cordeiro
Ingressou na ferrovia em 1º de maio de 1948

Parque depois da missa
Jaboatão era da Linha-Tronco Centro. A festa mais bonita da cidade sem-
pre foi o Carnaval. E também havia a festa do padroeiro, Santo Amaro, 
que, ainda hoje, é realizada, mas em dimensão menor do que era antiga-
mente. A festa tem uma tradição: durante 15 dias seguidos, o andor com 
o padroeiro sai de uma casa preestabelecida num bairro e vai até a igreja 
matriz, onde é rezada uma missa. Logo depois da missa, a gente podia 
ir ao parque, que tinha roda-gigante, o tradicional bote − um brinquedo 
de balanço em forma de barco para duas crianças –, ou seja, brinquedos 
muito artesanais, de madeira.

Marcos Antonio Gomes Calado
Filho e neto de ferroviários

Santo Amaro é o nome 

pelo qual São Mauro é mais 

conhecido no Brasil . Filho 

de um senador romano, foi 

entregue a São Bento para 

ser educado quando estava 

com 12 anos de idade . 

É padroeiro dos ferroviários 

e sua festa é comemorada 

em 15 de janeiro . 

Os grãos eram transportados pelo trem, a exemplo do feijão, 2006
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De Pesqueira a Afogados
Pesqueira era uma cidade de porte médio. Contava com um seminário 
de padres e um colégio da diocese. Havia muita disciplina, você respei-
tava, obedecia, tinha a hora de estudar. Estudei nesse internato, que era 
para cento e poucos alunos. 

Todo ano voltava pra casa em junho, para o São João, e ficava o mês de 
férias, julho. Depois, ficava no colégio até a primeira semana de dezembro.

O transporte de Pesqueira para a minha região, Afogados da Ingazeira, 
era o trem. De Afogados pra minha cidade, se não estivesse chovendo, 
porque não tinha ponte, era feito de carro. Você chegava na estação, 
alugava um carro e ia pra lá, chegava na fazenda. 

A paisagem dessa região é árida, vegetação da caatinga. Você vai para 
Recife e já muda, porque passa na zona da mata, tem uma agricultura 
diferente, que era a cana, o que chamava a atenção, porque a cana, na 
minha região, só dava nas regiões baixas e, aqui, você via a cana sendo 
plantada em morro.

José de Aguilar Barros Góes
Ingressou na ferrovia em 1966

Tradicional dança da quadrilha, realizada nas festas de São João, 1960
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Paisagens
A Linha-Tronco Sul segue por onde há mais usinas que fabricavam açúcar 
ou álcool. O trem passava muito próximo delas e você via aquelas constru-
ções enormes, aqueles monumentos, os canaviais. Algumas ainda existem. 
No ar, tinha o cheiro de açúcar queimado, às vezes, do álcool. É uma linha 
com mais pontilhões, todos de ferro, arquiteturas muito bonitas, muito 
benfeitas e várias duram até hoje.

Na Linha-Tronco Centro era mais deserto, uma paisagem mais seca. Antes 
de Caruaru é muito bonito, porque você passa por dentro dos túneis, que 
são muitos, próximos de Gravatá. Você vê aqueles vales, é lindo. Depois é 
muito seco, você não vê muita plantação, não vê muito gado.

A Linha-Tronco Norte é mais movimentada. O trajeto é por cidades pe-
quenas e muito próximas. Ali, você via muito comércio, pessoas, ferroviá-
rios, muitas estações. O pessoal vendia frutas, verduras e pequenos animais, 
como bode, galinha, essas coisas. Quando o trem de passageiro passava, era 
uma festa. Hoje, infelizmente, não tem mais.

José Sérgio de Almeida
Formou-se em Mecânica no Centro de Formação Profissional de Jaboatão dos Guararapes

Acima, ponte em Ribeirão (PE), na Linha-Tronco Sul, 2009. Abaixo, à esquerda, paisagem da Linha-Tronco Centro, nos arredores de Gravatá 
(PE), 2009, e, à direita, feira de rua, em povoado da Linha-Tronco Norte, 1999
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Diferenças
As principais cidades de Pernambuco estão concentradas na Linha-
-Tronco Centro: Pesqueira, Caruaru, Gravatá, Bezerra, Arcoverde, 
Serra Talhada. Na Linha Tronco Norte, estão cidades menores.

Tinha uma diferença cultural entre as linhas, porque na Paraíba, de 
João Pessoa para Sousa, tem Campina Grande, cidade privilegiada, 
tem a festa de São João. Já pela linha do centro tinha Caruaru, onde 
todo ano tinha o Trem do Forró, na época de São João. Em Palmares 
tinha o trem do carnaval.

Havia os trens de romeiros que vinham lá da Paraíba, do Rio Grande 
do Norte para o santuário de São Severino dos Ramos. Eles paga-
vam a passagem, mas a Rede dava uma bonificação, porque eram 
muitos passageiros, dava 10%, e aquele pessoal todo ia de trem.

Geraldo Lopes da Costa
Aposentou-se em 1991

A imagem de São Severino, 

supostamente trazida de Roma 

pelo filho da antiga proprietária 

do Engenho Ramos, está na 

capela de Nossa Senhora da 

Luz, na cidade de Paudalho . O 

acréscimo da expressão Ramos 

ao nome do santo deve-se à 

denominação do engenho e 

fez com que a festa em sua 

homenagem passasse a ser no 

Domingo de Ramos e não no dia 

8 de janeiro, data reconhecida 

pela Igreja Católica .

Relatos iniciais de milagres 

feitos pelo santo datam do 

fim do século 19 . No início do 

século 20, a capela teve que 

ser reformada devido 

ao intenso fluxo de 

peregrinos ao local .

Trem do Forró, que faz o percurso do Recife ao Cabo, nas festas juninas, s/d
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Pernambuco comemora dois 

feriados estaduais: 24 de 

junho, Dia de São João Batista; 

e 8 de dezembro, Dia de 

Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição .

Festa junina se confunde com 

festa de São João em todo o 

Estado . O santo é protetor da 

amizade e comemorado, com 

maior ou menor intensidade, em 

todo o Brasil .

Imaculada Conceição, segundo 

o dogma católico, é a Virgem 

Maria, cuja concepção se deu 

sem a mancha (mácula em 

latim) do pecado original .  Sua 

festa foi definida como univer-

sal, em 1476, pelo Papa Sisto IV .

Cidade agradável
Palmares era muito boa, progressiva, a estação da Rede era grande. Ao 
descer na estação, você encontrava o chafariz, que existe ainda hoje. Era 
onde as pessoas iam buscar água pra beber porque, naquela época, não 
existia água encanada; só cacimbas. Morávamos num bangalô, numa vila, 
em casas divididas pela cacimba que ficava meio do quintal, uma cacimba 
para cada duas. E também vinha a carrocinha vender água nas portas. 

Tinha uma igreja muito grande e a festa tradicional da cidade era dia 8 
de dezembro com procissão... Meu pai, inclusive, acompanhava aquela 
Procissão dos Passos, porque eu e meu irmão estivemos muito doentes 
quando éramos pequenos e ele fez uma promessa.

Palmares era assim, eu me lembro bem, uma cidade agradável.

Eldo Souza da Costa Almeida
Participa ativamente da Associação dos Ferroviários Aposentados do Nordeste, 

sede do Recife

No Recife, a Procissão dos 

Passos da Paixão de Cristo 

é a mais famosa e histórica 

cerimônia da Quaresma .

Foi promovida pela primeira 

vez como pagamento de 

uma promessa feita por 

comandantes militares 

portugueses e brasileiros 

que venceram a guerra 

contra a Holanda . 

Açude Gruta Minadouro, no Ramal de Garanhuns (PE), construído pela Rede Ferroviária, numa 
época em que os moradores das cidades não dispunham de água encanada, 1974

Reprodução de imagem 
de Nossa Senhora da 
Conceição, 1818
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Paçoca com banana
A Linha-Tronco Norte, que faz ligação com a Paraíba e o Ceará, ia tam-
bém até o Rio Grande do Norte; Mossoró é uma cidade grande, a segunda 
maior do Estado. Tinha cinemas e praças. E, naquela época, ainda era co-
mum as pessoas irem para as praças conversar. 

Eu me lembro muito bem da comida um pouco exótica que se fazia na 
minha casa. Por exemplo, bode, carne de bode. A minha mãe gostava e ela 
fazia também a cabeça do bode. Na realidade, era a massa encefálica! E a 
gente comia aquilo. De boi também, miolo de boi! O pessoal dizia que era 
muito forte. Tinha pirão de ovos, escaldado, muita verdura, pimenta-do-
-reino... Também se fazia muita paçoca. Quem já esteve no Rio Grande do 
Norte deve ter experimentado: é uma carne, tipo carne de sol, moída ou 
passada numa trituradora, junto com farinha misturada com cebola, coen-
tro e cebolinha. É uma coisa que eu gosto muito. Quando inventavam um 
passeio para alguma praia, um piquenique, eu já lembrava da paçoca, que 
era o prato oficial, com banana-anã. 

Raimundo de Oliveira
É engenheiro e foi chefe da oficina de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Carne moqueada 

carne defumada e salgada .

Carne de sol 

carne de vaca, sem ossos, 

cortada em tiras ou mantas, 

levemente salgada e seca 

ao sol . Não é prensada e é 

mais avermelhada do que a 

carne-seca .

Carne-seca, charque ou jabá 

carne de vaca, sem ossos, 

salgada, comprimida e seca 

ao sol em mantas . É menos 

avermelhada do que a carne 

de sol .

Carne verde 

carne não salgada, carne 

fresca como a que se compra 

em açougues . 

Reprodução de armazém de carne-seca, século 19

Raimundo, aos seis anos de idade, 
em um dos piqueniques com a 
família em que levavam paçoca 
de carne-seca e banana, 1955



Trem de Histórias  |  67

Receita – Paçoca de carne-seca

4Ingredientes 
_ 500 g de carne-seca 
_ 4 colheres de sopa de manteiga 
_ 2 colheres de sopa de óleo 
_ 1 cebola grande picada 
_ 1 dente de alho amassado 
_ 1 pimenta dedo de moça bem picada, 
 sem as sementes 
_ 2 xícaras de farinha de milho amarela 
_ 1 xícara de farinha de mandioca torrada

4Preparo 
Na véspera, coloque a carne-seca de molho para dessalgá-la. No dia 
seguinte, coloque a carne em uma panela de pressão, cubra com 
água fria e cozinhe até que esteja macia. Em uma panela de 
fundo grosso, derreta a manteiga e junte o óleo, frite os pedaços 
de carne até ficarem dourados. Acrescente o alho, as cebolas e 
a pimenta, refogue bem. Tire do fogo, misture muito bem as 
farinhas e processe até ficar bem fininha. Essa receita rende seis 
porções.

Receita – Miolo de boi à milanesa

4Ingredientes 
_ ½ kg de miolo de boi 
_ 1 dente de alho 
_ Pimenta-do-reino a gosto 
_ Sal a gosto 
_ 1 punhado de salsinha 
_ Farinha de trigo para empanar 
_ Farinha de rosca para empanar 
_ 2 limões 
_ 1 ovo

4Preparo 
Lave bem o miolo num fio de água debaixo da torneira, retire 
a pele que ainda tiver (será pouca), deixe de molho um pouco 
em água e limão para limpar bem. Ferva o miolo até que ele 
fique cozido, mas não deixe por muito tempo, para que não 
desmanche. Corte em pedaços pequenos. Em seguida, junte o alho, 
a pimenta-do-reino, o sal e a salsinha. Passe o miolo em pedaços 
primeiramente na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, 
na farinha de rosca. Frite em óleo bem quente. Para dar mais 
sabor, é recomendado comer com bastante limão. 

Bancas de temperos diversos, tradicionalmente encontradas em muitos mercados nordestinos, 2008
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ESPAÇOS DE MEMÓRIA
Paul Thompson, historiador inglês, afirma que “toda história 
depende, basicamente, de sua finalidade social”. Em cidades ou em 
espaços de trabalho, cruzam-se grupos e indivíduos com heranças 
históricas diversas, que acabam por compartilhar memórias comuns, 
estabelecer acordos de convivência e aceitação de códigos vigentes nas 
atividades, profissões ou funções exercidas.

Nessa dinâmica, estabelecem-se laços de solidariedade e empatia entre 
pessoas, grupos étnicos e classes sociais. Surgem as memórias que, 
narradas com base nas experiências e nos conhecimentos acumulados, 
recriam o passado e indicam caminhos futuros. 
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Cidades e trilhos
A Rede Ferroviária contribuiu muito para o engrandecimento das cidades. 
Havia um povoado, a estação de trem era inaugurada e, como tinha trans-
porte para o Recife, de passageiros ou de mercadorias, as cidades evoluíram. 

Antes, toda mercadoria produzida ou consumida nas cidades não ia pra 
lugar nenhum. Com a ferrovia, o pessoal podia plantar e colher, porque já 
tinha comércio certo. Era pinha, feijão, algodão. Houve um tempo em que 
o algodão era a mercadoria mais valiosa do Nordeste. Pesqueira, Arcoverde, 
Sertânia, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro, todos esses luga-
res se desenvolveram depois que começou a passar o trem.

A história da Rede Ferroviária é bonita porque foi o povo mesmo que fez 
com abnegação, carinho e muito trabalho. A Rede contribuiu muito para 
Pernambuco e os pernambucanos sabem disso.

Luiz Gomes de Lima
Ingressou na ferrovia em 1959

Composição com carro-guindaste, para a construção de uma ponte-gaiola (cujas pilastras são feitas de dormentes sobrepostos), sobre o Rio 
Capibaribe, entre as estações de Lacerda e Camaragibe, 1974
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Conflito fácil de resolver
Ferrovias foram indutoras do crescimento; muitas vezes, chegaram antes do que 
as próprias cidades. Então, é natural haver um conflito com o espaço urbano. É 
preciso encarar isso com soluções técnicas que permitam o menor impacto possí-
vel. Nós deixamos, em todas as capitais dos Estados, um sistema de transporte de 
passageiros funcionando; e, ainda hoje, funciona. Para isso, foi feito um trabalho 
muito grande de diminuir e de simplificar esses conflitos que existiam com a ferro-
via nas áreas urbanas. Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Maceió são 
praticamente as únicas capitais do Brasil, tirando Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 
Horizonte, em que o sistema ferroviário permaneceu atuando no sistema de passa-
geiros e dentro da cidade com todos esses problemas que existem, mas que foram 
gradativamente equacionados ou pelo menos melhorados. O sistema do Recife 
evoluiu para o metrô, que vem inteiramente moldado em cima das antigas linhas 
da ferrovia. O de Fortaleza também está evoluindo para o sistema de metrô, e os 
demais estão sendo aumentados, estão sendo melhorados. Agora se fala em sistema 
novo de veículo leve sobre trilhos etc., porque foi um trabalho que se fez exatamen-
te nesse sentido de reduzir o conflito da ferrovia com o meio urbano.

Mario Antonio Garcia Picanço
Trabalhou no Ministério dos Transportes, em Brasília (DF)

Quando o pessoal extinguiu os trens de passageiros, houve uma grande reper-
cussão. Prefeitos e vereadores de alguns municípios fizeram vários movimen-
tos junto com o Sindicato dos Ferroviários, mas era um processo irreversível.

Um pouco antes da privatização, em 1984, foi criada a CBTU, Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, que se transformou numa subsidiária da Rede 
Ferroviária e assumiu os trens de passageiros urbanos. Em 1993, a CBTU se 
transformou numa empresa autônoma. A partir daí, a Rede não tinha respon-
sabilidade nenhuma com os trens urbanos. Só os de média e longa distância 
ainda ficaram e, mesmo assim, eles encerraram o transporte com esses trens.”

José Sérgio de Almeida
É diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Nordeste

Contraste entre a construção 
da linha do Metrô do Recife 
e a passagem de um trem a 
diesel na Linha-Tronco Sul de 
Pernambuco, a mais antiga em 
funcionamento no Brasil, final 
da década de 1980
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No princípio, a estação
Primeiro, muitas vezes, chegava a estação. Mas por que colocar uma estação 
no meio de coisa nenhuma? Na verdade, o motivo era estratégico, abasteci-
mento de água, ponto de cruzamento de locomotiva, põe o desvio e, naquela 
época, precisava instalar uma casinhola lá, com um chefe de estação, com 
um telegrafista para passar as informações etc. Existia uma distância média, 
dependendo da região e do movimento da ferrovia; quanto mais movimento, 
mais estações. Então, a cidade se desenvolvia para os dois lados: primeiro no 
lado onde existia a fachada da estação; depois, no lado que cruzava a linha, 
muito embora algumas cidades, até hoje, não tenham passado para o outro 
lado dos trilhos; cidades pequenas que acabam junto à linha do trem.

Ralph Mennucci Giesbrecht
Nascido em 13 de novembro de 1951, na cidade de São Paulo (SP)

Desenhos
A presença física da ferrovia determinou o desenho da cidade. O território e 
a ocupação urbana foram desenhados pela presença do trilho. A ferrovia, em 
geral, por uma questão operacional, escolhe áreas mais planas. Então, antes, 
nenhuma cidade era formada perto de várzeas, vales; era sempre nas regiões 
mais altas. Com a ferrovia, essas áreas acabaram sendo ocupadas por indústrias, 
porque são terrenos mais baratos, aproveitando o transporte. Depois, a indús-
tria leva o bairro operário, o bairro traz a linha e assim por diante. Em alguns 
casos, você tem também uma ocupação de comércio, classe média, vai depen-
der muito de como a cidade se articula, das condições geográficas, físicas. No 
campo social, principalmente por parte dos ingleses, que tinham como política 
o controle 24 horas, você tinha uma série de atividades que envolviam o ope-
rário, o ferroviário e, daí, surgem clubes, grêmios, associações, principalmente, 
as vilas. Muitos hábitos novos chegam por conta dessas mudanças. 

Acima, placa de alerta a 
quem transitasse pelas linhas 
da ferrovia, s/d. Abaixo, 
equipamento de sinalização da 
linha férrea em Carpina (PE) 
indicando cruzamento da linha 
com rodovia, 2009

Caixa d’água e abrigo de ferramentas de manutenção de linha da antiga Estação de Cortês (PE), 1974
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Agora, como qualquer produto de uma determinada época, com sig-
nificado cultural, histórico e social, é digno de ser preservado. Não 
que deva se preservar tudo, mas você precisa, pelo menos, garantir que 
todos os extratos da cidade, do espaço sejam mantidos, como forma de 
você ter a passagem do tempo demarcada, por todos os aspectos. 

Antonio Soukef Júnior
Nascido em 27 de agosto de 1962, na cidade de Pedregulho (SP)

Havia uma vila de ferroviários que ficava no bairro de Areias, perto da es-
tação de Edgard Werneck, perto das oficinas. Nós morávamos lá porque 
o meu pai era ferroviário, foi chefe-geral do escritório da contadoria. A 
contadoria era dividida em cinco seções e ele tomava conta do escritório.

Na vila, estávamos sempre ouvindo o som de quando chamavam para um 
socorro: ‘Eita, tem trem virado, descarrilado.’ A gente já sabia. Era uma 
sirene bem alta e todo mundo já conhecia aquilo.

Eram cinco ruas de casas conjugadas de um lado e de outro. Eram só ferroviári-
os. Muitos trabalhavam em Werneck, outros trabalhavam nos escritórios.

Quando me aposentei, quis ir logo para a Associação dos Ferroviários do 
Nordeste, fazer alguma reivindicação, ficar perto. No começo, éramos 
cerca de 3 mil, agora são 500 ou 600.”

Marcos Antonio de Souza Reis
Aposentou-se em 1993 e é membro da Associação dos Ferroviários 
Aposentados do Nordeste (Afan)

Caixa d’água e abrigo de ferramentas de manutenção de linha da antiga Estação de Cortês (PE), 1974

Vila Ferroviária na cidade de Pesqueira (PE), 2009

Da esquerda para direita: 
Reinaldo de Miranda e Silva, 
José Carlos de Oliveira Lima, 
Geraldo Lopes da Costa, José 
de Oliveira Borba, Eldo da 
Costa Almeida, Cristino Pessôa 
dos Santos e Marcos Antonio 
de Souza Reis, membros da 
Associação dos Ferroviários 
Aposentados do Nordeste 
(Afan), com sede em Recife 
(PE), 2010
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Não é uma coisa ou outra!
Se não houvesse o trem no Nordeste e em outras cidades do país, o desenvol-
vimento seria mais lento. Você tinha que arranjar alguma coisa que substitu-
ísse a tração animal. Ou você tracionava pelo jumento, pelo boi ou, então, 
pelo vento do mar ou do rio que você enchia uma canoa dessas de cimento, 
de açúcar e o vento transportava. Quando você vinha de Caruaru pro Recife, 
você vinha de cavalo, levava três a quatro dias, cinco, sei lá quantos. Era uma 
coisa difícil. Você andava com uma família normal, carroagenzinha daque-
las... E o trem não era só pra carga, aí é que está a história: o trem era também 
pra levar a pessoa, levar a família, cargas. 

Você tem os meios de transporte, trem, carro, avião, a parte fluvial e a ma-
rítima. Não é uma coisa ou outra! A questão é saber usar cada coisa no seu 
tempo certo. Um transporte não substitui o outro.

José Joaquim Dias Fernandes Neto
Ingressou na ferrovia em 1942

Fim de uma era
As ferrovias foram privatizadas entre 1996 e 1998, numa lei cheia de falhas. 
Hoje é só um transporte de cargas, porque as concessões diziam: “Nós es-
tamos dando aqui as concessões para carga. Se alguém quiser que passe um 
trem de passageiros nessa linha, por favor, peça sua concessão.” Em teoria, 
é possível pedir, mas na prática, haveria muita pressão das concessionárias 
rodoviárias. E, não se pode esquecer, existe uma lei federal, ainda em vigor, 
que diz que o trem de passageiro tem preferência sobre o de carga. Então, 
trens de passageiros se resumiram a turísticos.

Ralph Mennucci Giesbrecht
É pesquisador, bisneto e neto de ferroviários

À esquerda, Estação de Cortês ao fundo e um carregamento de tração animal, 1974 
À direita, transporte de produção em lombo de boi, no interior do Nordeste, 2008
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Lembranças e lições

A ferrovia será sempre a minha vida. Nunca me aperreei, porque sempre 
tive os pés no chão. Moro em frente a uma oficina, que era da Rede; está 
tudo fechado, tudo abandonado, as locomotivas, só os cangaços... Sinto 
uma saudade muito grande.

José Carlos de Oliveira Melo
Aposentou-se em 1990

Aprendi fazendo, não só estudando. E aprendi outra coisa, que você nunca 
faz certo, você tem que aprender até onde pode errar. Certo mesmo, ma-
tematicamente certo, você não faz. Eu posso errar até esse ponto, esse que 
é o negócio. E o trem se presta muito a isso, porque tem situações emer-
genciais... Eu tinha um mestre de linha que dizia assim: “Hoje em dia tem 
esse negócio de projeto e orçamento. Pra que isso?” Veja bem a ideia dele: 
“Quando o trem cai, eu chego com o meu pessoal, boto em cima, não tem 
nem projeto, nem orçamento.” Essa era a mentalidade.

José Joaquim Dias Fernandes Neto
Aposentou-se em 1980 e continuou trabalhando até 2003 no Metrô de Recife (PE)

Pátio de Edgard Werneck, que fica próximo à casa de José Carlos de Oliveira Melo, 2010



76  |  Trem de Histórias

Há um fascínio pelos trens, seja de pessoas mais velhas ou de crianças, 
que nunca andaram de trem. Um escritor francês disse que “a estação 
era a catedral do século 19”, por ser um ponto de união, templo da 
modernidade. Acabou ficando a lembrança de um tempo.

Antonio Soukef Júnior
Fez mestrado e doutorado sobre as ferrovias e está terminando o pós-doutorado em 

preservação do patrimônio cultural

Quando olho a ferrovia, não consigo ver apenas o edifício ou o trem. 
Recentemente, fui a Minas Gerais, cheguei numa oficina e estava tudo 
no mesmo lugar. Fechei os olhos e imaginei que o pessoal tinha saído 
para almoçar, porque as ferramentas estavam em cima das bancadas; 
as peças estavam sobre as pontes rolantes. Eu vivenciei a vida dentro 
desses espaços, as relações profissionais. Fizemos um inventário do pa-
trimônio ferroviário de natureza material para o Iphan, e eu não con-
seguia enxergar apenas o edifício, a oficina, o terreno, sem sentir a vida 
naqueles locais.

Maria Emília Lopes Freire
Foi Superintendente da Rede Ferroviária no Nordeste e, atualmente, trabalha cedida ao Iphan

Catedral Bom Senhor Jesus 
dos Remédios, em Afogados da 
Ingazeira.

Litogravura da Estação Central de Recife (PE), s/d



Há pouco mais de 30 anos, o Brasil contava com cerca de 34 mil quilômetros de trilhos 

em seu território. Por eles, diferentes locomotivas transportavam pessoas, mercadorias e 

integravam mais e mais as regiões desse imenso país. Os cuidados com os equipamentos 

das mais de 20 companhias ferroviárias que existiram não eram poucos. Ao contrário, 

em cada oficina, peça, ferramenta ou trabalho realizado, de norte a sul, a certeza de que 

o progresso, falado nos diferentes sotaques brasileiros, passava pelas fundições, pelo 

torneamento, pelos fazeres daqueles que se dedicaram a cuidar dos nossos trens.



78  |  Trem de Histórias

Amauri da Silva Medeiros
nasceu em Itabaiana (PB), no dia 7 de dezembro de 
1926. Ingressou na Rede Ferroviária por indicação de seu 
cunhado, professor do Centro de Formação Profissional 
de Jaboatão, para ser auxiliar de serralheiro. 

Antonio Soukef Júnior
nasceu em Pedregulho (SP), no dia 27 de agosto de 1962. 
Formado em Arquitetura, ingressou na Ferrovia Paulista 
S.A. (Fepasa) como trainee e foi efetivado para trabalhar 
na área de preservação patrimonial.

Caetano Pontes Cordeiro
nasceu em São Caetano (PE), no dia 26 de abril de 1929. 
Iniciou seus trabalhos na Rede Ferroviária como ajudan-
te de estação na cidade onde nasceu.

Cristino Pessôa dos Santos
nasceu em Moreno (PE), em 28 de julho de 1939. In-
gressou na Rede Ferroviária em 1963, como eletricista 
formado pelo Centro de Formação Profissional da Rede, 
e se aposentou em 1986. Atualmente, frequenta a Asso-
ciação dos Ferroviários Aposentados do Nordeste (Afan).

Eldo Souza da Costa Almeida
nasceu no Recife (PE), no dia 6 de novembro de 1940. 
Ingressou no Departamento Pessoal da Rede Ferroviária, 
em 1962. Aposentou-se em 1991 e participa ativamente 
da Afan. 

CONTADORES DA HISTÓRIA
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Getúlio Luna Mariano
nasceu em Juazeiro do Norte (CE), no dia 16 de dezem-
bro de 1934. Ingressou como engenheiro na Rede Ferro-
viária, em 1960. Trabalhou na Usina de Tratamento de 
Dormentes de Fortaleza.

Geraldo Lopes da Costa
nasceu na cidade de Itabaiana (PB), no dia 23 de abril 
de 1932. Aos 13 anos, começou seus trabalhos na Rede 
como praticante de telegrafista e, aos 16, foi efetivado 
nessa função. Aposentou-se em 1991.

Jesaías Barbosa Campos Filho
nasceu no Recife (PE), no dia 12 de março de 1969. In-
gressou na Rede em 1987, onde trabalhou na seção de 
fundição da oficina da via permanente, depois em Jaboa-
tão. Hoje, está na oficina de Cinco Pontas.

Enock Ribeiro de Albuquerque
nasceu no Recife (PE), no dia 8 de junho de 1953. De-
pois de sair da Marinha, prestou o concurso para ser ma-
quinista da Rede Ferroviária. 

Eronildes (Ita) Francelino da Silva
nasceu em Catende (PE), no dia 13 de abril de 1939. Era 
jogador de futebol e ingressou na Rede Ferroviária como 
praticante de telegrafista. Atuou no Clube Ferroviário do 
Recife.
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José de Aguilar Barros Góes
nasceu em Tabira (PE), no dia 12 de setembro de 1939. 
Cursou a faculdade de Engenharia e prestou concurso 
da Rede em 1966, onde trabalhou até a aposentadoria, 
em 1991.

José de Oliveira Borba
nasceu na cidade de Nazaré da Mata (PE), no dia 20 de 
março de 1941. Exerceu diversas funções, foi subagente 
da Estação Central de Recife. Trabalhou no Terminal Açu-
careiro e na Estação de Cinco Pontas. Faz parte da Afan. 

José Francisco das Neves
nasceu em Palmares (PE), no dia 20 de fevereiro de 1936. 
Foi chamado para trabalhar na Rede porque jogava fu-
tebol. Ingressou como auxiliar de serviços gerais. Foi 
também foguista e maquinista. Aposentou-se em 1990 
e frequenta a Associação dos Ferroviários do Nordeste 
(AFN), sediada em Jaboatão dos Guararapes.

João Carlos de Mendonça Vasconcelos Filho,
conhecido como comandante Mack, nasceu no Recife 
(PE), no dia 18 de julho de 1935. Filho de ferroviário, 
é comandante de linha aérea e autor de dois livros. Um 
sobre a locomotiva da Great Western, a 315, que o acom-
panhou em diversas ocasiões; e outro, um romance, sobre 
o que considera a destruição da ferrovia.

José Carlos de Oliveira Melo
nasceu em Catende (PE), no dia 8 de abril de 1940. Foi 
trabalhar na Rede, em 1960, como agente auxiliar de es-
tação em Itabaiana (PB). Aposentou-se em 1990 e fre-
quenta a Afan.
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José Morais Neto
nasceu em Penaforte (CE), no dia 13 de abril de 1951. 
Formado em Engenharia, ingressou na Rede como es-
criturário. Fez estágio na via permanente e foi efetivado 
como engenheiro residente em Palmares. Aposentou-se 
em 1997 e, hoje, trabalha na concessionária que adquiriu 
as linhas de Pernambuco.

José Joaquim Dias Fernandes Neto
nasceu no Recife (PE), no dia 27 de junho de 1921. 
Começou a trabalhar na ferrovia em 1942, antes de se 
formar em Engenharia. Foi superintendente regional da 
Rede Ferroviária do Nordeste. Aposentou-se em 1980 e 
continuou trabalhando até 2003 no Metrô de Recife.

José Sérgio de Almeida
nasceu no Recife (PE), no dia 4 de outubro de 1963. 
Ingressou na Rede Ferroviária em 1983 e continuou tra-
balhando na concessionária da ferrovia. Faz parte do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do 
Nordeste.

Livaldo Lopes da Cruz
nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), no dia 20 de 
junho de 1935. Seu pai foi pintor da Rede Ferroviária. 
Estudou no Centro de Formação Profissional de Jaboa-
tão, formando-se como serralheiro da Rede. 

Luiz Francisco Xavier
nasceu em Nazaré da Mata (PE), no dia 20 de março de 
1931. Começou seus trabalhos na Rede como pratican-
te na estação da cidade em que morava. Trabalhou em 
diversas áreas e locais, encerrando sua carreira no setor 
rodoferroviário, na área de contabilidade.
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Mario Antonio Garcia Picanço
nasceu em Fortaleza (CE), no dia 17 de julho de 1941. 
Cursou Engenharia e trabalhou na Rede de Viação Cea-
rense (RVC). Depois, foi diretor do Sistema Regional do 
Recife (SR-1) e trabalhou na assessoria do Ministério dos 
Transportes.

Luiz Gomes de Lima (Lula)
nasceu em Arcoverde (PE), no dia 7 de outubro de 1938. 
Ingressou na Rede como telegrafista safrista e, depois, 
foi efetivado chefe de estação em Pesqueira. Trabalhou 
também em Coqueiral e na Estação Central, até se apo-
sentar, em 1990.

Marcos Antonio de Souza Reis
nasceu no Recife (PE), no dia 30 de março de 1940. Co-
meçou na Rede como prestador de serviços na área admi-
nistrativa. Aposentou-se em 1993 e é membro da Afan.

Marcos Antonio Gomes Calado
nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), no dia 3 de 
maio de 1971. É neto e filho de ferroviários. Desde me-
ados de 1990, trabalha como relações públicas da AFN, 
sediada em Jaboatão dos Guararapes.

Maria Emília Lopes Freire
nasceu em Viçosa (AL), no dia 7 de agosto de 1959. Mu-
dou-se para Recife para estudar Arquitetura. Ingressou na 
Rede, por concurso, em 1983. Foi superintendente da Rede 
no Nordeste e, atualmente, trabalha cedida ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
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Raimundo de Oliveira
nasceu em Mossoró (RN), no dia 7 de setembro de 1949. 
Cursou Engenharia e estagiou na Rede Ferroviária. Efeti-
vado, passou a trabalhar na oficina de Jaboatão dos Gua-
rarapes, de onde foi chefe.

Ralph Mennucci Giesbrecht
nasceu em São Paulo (SP), no dia 13 de novembro de 
1951. Seus bisavô e avô paternos, bem como seu avô ma-
terno, trabalharam em ferrovias. Dedica-se, atualmente, 
a pesquisas e estudos sobre estações ferroviárias, sobre a 
memória da cidade de São Paulo e outros temas.

Reinaldo de Miranda e Silva
nasceu em Barreiros (PE), no dia 30 de maio de 1934. 
Começou a trabalhar como ajudante de eletricista, em 
1954, na oficina de Edgard Werneck, com locomotivas 
a diesel. Aposentou-se em 1983 e frequenta atualmente 
a Afan.

Sebastião Marinho de Barros
nasceu em Maraial (PE), no dia 6 de dezembro de 1934. 
Começou na Rede aos 16 anos, como praticante de tele-
grafista na Estação de Florestal. Exerceu diversas funções 
e, em 1987, foi promovido a supervisor-geral de trans-
portes. Aposentou-se em 1991.

Severino de Lima Pereira
nasceu em Moreno (PE), no dia 16 de março de 1937. 
Foi efetivado na Rede em 1963. Trabalhou como tornei-
ro mecânico e fresador. Aposentou-se em 1986 e, atual-
mente, frequenta a Afan.
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