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RESUMO 
 

 
Este trabalho traz a história da Estrada de Ferro Vitória a Minas sendo contada por 
uma multiplicidade de pontos de vista. Por meio da pesquisa etnográfica, de caráter 
qualitativo, revela-se a memória da ferrovia por parte daqueles que viveram/vivem 
próximo a ela. O reconhecimento e a valorização de experiências vividas por 
homens e mulheres em relação ao objeto possibilitaram que o trabalho preservasse 
essas memórias, trazendo, com isso, novos registros sobre a história da ferrovia. As 
contribuições oferecidas pela história oral e por conceitos de memória individual e 
memória coletiva são discutidas com base em autores como Alessandro Portelli, 
Pierre Nora, Oswaldo Truzzi, Michael Pollak, Ecléa Bosi, dentre outros. Apesar de a 
proposta principal ser as histórias de vida e, através delas, a história da ferrovia 
sendo recontada, buscou-se nas imagens pesquisadas uma possibilidade de 
investigação. Autores como Roland Barthes e Boris Kossoy auxiliaram nesse 
processo de entender as imagens como conteúdos a serem decifrados, o que levou 
à discussão sobre algumas fotografias referentes à ferrovia e seu processo de 
construção. Por meio da pesquisa de campo, foi possível registrar as vozes dos 
entrevistados e, com isso, dar-lhes a oportunidade de serem ouvidos. As falas 
possibilitaram compreender as mudanças trazidas pela ferrovia não apenas para as 
cidades, como também para aqueles que narram sua própria história de vida e 
compartilham suas memórias. 
 

 

Palavras-chave: Estrada de Ferro Vitória a Minas. Trem de passageiros. Memórias 
de velhos mineiros. 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 
 
 

This work outlines the story of the Vitória-Minas Railway, told from different points of 
view. Through ethnographic research, which has a qualitative character, the memory 
of the railway is revealed by those who lived or still live near it. The acknowledgment 
and valuing of experiences lived by men and women, related to the object of study, 
made it possible for the researcher to preserve these memories and acquire new 
details about the Vitória-Minas Railway story. Contributions by oral tradition, 
individual and collective memory concepts have been considered under the light of 
authors like Alessandro Portelli, Pierre Nora, Oswaldo Truzzi, Michael Pollak, Ecléa 
Bosi among others. Although the main focus of this research is on life stories, and 
how the railway story can be retold through them, images researched were also 
explored as possible means of investigation. Authors like Barthes and Boris Kossoy 
have helped in this process of understanding images as contents to be deciphered, 
which led us to discuss some of the photos related to the railway and their 
composition process. Through field research, people’s voices could be recorded 
giving them the opportunity of being heard. The speeches made it possible to 
understand the changes brought by the railway not only to the small towns and cities 
but also to those who have narrated their own life story and shared their memories. 
 

 
 
Keywords:  Vitória-Minas Railway. Passenger train. Elderly from Minas’s memories. 
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INTRODUÇÃO 
 

Sendo eu natural de Conselheiro Pena e ex-moradora da cidade de 

Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, utilizei o transporte 

ferroviário durante minha infância e parte da juventude como meio de deslocamento 

no interior de Minas Gerais. Acredito ser esse um dos principais motivos de meu 

interesse pelo tema. Além disso, a associação feita entre os mineiros e o trem 

também muito me encanta e podemos percebê-la tanto em histórias de vida quanto 

em poemas, letras de música e piadas. 

Em contrapartida a essa forte ligação de alguns mineiros e capixabas com o 

trem, especificamente com o trem da EFVM, o que se percebe em outras regiões do 

país é o desconhecimento, por parte de um grande número de pessoas, da 

existência dessa ferrovia e do único trem de passageiros diário no Brasil que vigora 

até os dias atuais. Este é um motivo agregador para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, pois a sua elaboração possibilitará democratizar conhecimento e 

informação sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas e as 26 estações por onde essa 

ferrovia passa, ligando Vitória (ES) a Belo Horizonte (MG) nos dois sentidos. 

Somando-se a tais fatos, encontrei no Museu da Pessoa1, em São Paulo, uma 

inspiração para empreender este estudo, o que impulsionou ainda mais o interesse 

em poder preservar a memória relativa à Estrada de Ferro Vitória a Minas e ao trem 

de passageiros. Afinal, agregado à preservação dessas memórias, acreditei que a 

pesquisa poderia contribuir também para o fortalecimento da identidade da região, 

além do reconhecimento e valorização de experiências vividas por homens e 

mulheres que tiveram/têm suas vidas ligadas à ferrovia. 

Além disso, tendo feito um trabalho2 anterior sobre os passageiros do trem 

Vitoria a Minas para a conclusão do curso de graduação em Turismo (UFJF), aspirei 

dar continuidade ao objeto de pesquisa, agora sob uma nova perspectiva: a 

população de entorno. Assim, o trabalho realizado em 2009, que abordou aspectos 

do pensamento e representações sociais de alguns passageiros do trem Vitória 

Minas, foi um grande impulso para a realização da presente pesquisa. 

                                                           
1
 Disponível em <www.museudapessoa.net> acesso em 25 de mar, 2011 às 15h35min. 

2
 DELAGE, Raquel Gotardelo Audebert. Discursos e práticas sociais sobre o significado da viagem a bordo do 

Trem de passageiros Vitória Minas. Orientador: Prof. Dr. Euler David Siqueira. Juiz de Fora: UFJF/DEP.TUR, 
2009, p. 67 Monografia. (Graduação em Turismo) 
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Outro aspecto a considerar é o caráter interdisciplinar do Programa de Pós-

Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, que me levou a direcionar a 

pesquisa tanto ao processo histórico da região por onde a ferrovia passa quanto ao 

uso de imagens como meio possível de investigação. Neste último caso, autores 

como Roland Barthes (1984) e Boris Kossoy (2005; 2009) auxiliaram no processo de 

entendimento das imagens não como meras ilustrações do texto, mas sim como 

conteúdos a serem discutidos e decifrados. Assim, fotografias que retratam as 

localidades aonde a ferrovia chegou, o trabalho árduo ao longo de sua construção, a 

presença de índios em terras a serem desbravadas e as circunstâncias em que 

viviam os homens que fizeram parte da história da Estrada de Ferro Vitória a Minas 

puderam auxiliar no levantamento e compreensão daquele contexto situacional. 

Já o processo histórico foi visualizado através do cruzamento de diversas 

bases, iniciando-se por um levantamento em registros escrito e oral, sendo essa 

metodologia o elemento condutor da presente pesquisa de caráter qualitativo.  

A pesquisa de campo se deu nas cidades de Governador Valadares e 

Conselheiro Pena, com passageiros que aguardavam a chegada do trem nas 

estações, aposentados da Companhia Vale do Rio Doce S.A., hoje chamada Vale, e 

pessoas indicadas pelo Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais 

(Sindfer).  

As entrevistas foram norteadas por um roteiro básico de entrevista (ANEXO 

A) cedido pelo Museu da Pessoa, e nesse instrumento foram acrescentadas, por 

mim, perguntas diretamente relacionadas com a Estrada de Ferro Vitória a Minas e o 

trem de passageiros (APÊNDICES A e B).  

Em relação à escolha dos sujeitos a serem entrevistados, o foco maior se deu 

em adultos e idosos por nem sempre terem a oportunidade de compartilhar e contar 

suas histórias. Além de vivenciarem e conhecerem diversos fatos, tais atores sociais 

dispõem de uma oportunidade ímpar: a de serem ouvidos e valorizados.  

Como forma de buscar justificativa e respaldo em conceitos que abordem 

história oral e memória (coletiva e individual), a pesquisa foi orientada por autores 

como Maurice Halbwachs (apud BOSI, 2003), Michael Pollak, Alessandro Portelli, 

Pierre Nora e Oswaldo Truzzi. Além disso, pelo fato de os entrevistados serem, em 

sua maioria, idosos, a leitura e reflexão da obra Memória e Sociedade: Lembranças 

de Velhos, de Ecléa Bosi, foi de suma importância para o desenvolvimento da 

pesquisa.   
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Para que a história da Estrada de Ferro Vitória a Minas fosse contada tanto 

com base em registros escritos quanto por meio de narrativas de histórias de vida, a 

pesquisa foi elaborada em forma de uma viagem de trem. Ao longo dos trilhos, 

pouco mais de cem anos de existência da ferrovia vão sendo trazidos à luz e, com 

isso, as significativas mudanças ocorridas com sua chegada. 

Como ponto inicial dessa viagem, faz-se necessário conhecer o contexto em 

que a Estrada de Ferro Vitória a Minas foi construída e com que propósito. Além 

disso, é importante saber quais as mudanças ocorridas no cotidiano daquelas 

localidades por onde a ferrovia se fez presente, quais foram os obstáculos 

enfrentados ao longo de sua construção, em que circunstâncias se encontravam os 

estados do Espírito Santo e Minas Gerais e por que a ferrovia tomou novos rumos, 

sendo esta é a proposta do primeiro capítulo: A partida do trem. 

 Os subsídios para sua elaboração provêm da leitura de diversas obras como 

Companhia Vale do Rio Doce: 50 anos de história; Histórias da Vale; Estrada de 

Ferro Vitória a Minas: Rio Doce, terra proibida e A Estrada de Ferro Vitória a Minas e 

suas locomotivas desde 1904.  Além disso, o conteúdo de artigos acadêmicos 

desenvolvidos por alunos da Faculdade de História da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) também ofereceu suporte para esta busca de informações 

sobre o contexto de uma época e a construção de uma ferrovia tão significativa para 

a região entre Espírito Santo e Minas Gerais. 

No segundo e terceiro capítulos, Parada I e Parada II, respectivamente, chega 

o momento de ouvir as pessoas, conhecer suas histórias de vida e as memórias que 

trazem sobre a ferrovia e o trem de passageiros. Pensando na proposta de uma 

viagem, as paradas permitem entender as mudanças ocorridas a partir da 

construção da ferrovia, não apenas nas localidades em si, mas também na vida de 

quem narra sua própria história de vida.   

Assim, por meio dessas narrativas, a história da Estrada de Ferro Vitória a 

Minas vem sendo contada por uma multiplicidade de pontos de vistas e será 

conhecida parte da memória que cada narrador traz em relação à ferrovia e ao trem 

de passageiros. 
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1. PARTIDA DO TREM 

 

A viagem pela Estrada de Ferro Vitória a Minas está em vias de começar. No 

entanto, como ponto de partida da sua história e, por extensão, do conhecimento 

das relações que se estabeleceram entre as comunidades locais e essa ferrovia é 

preciso situar o contexto em que ela foi construída e os propósitos que motivaram 

essa longa empreitada. Além disso, importa saber quais os obstáculos enfrentados 

ao longo de sua construção, as mudanças ocorridas no cotidiano das localidades por 

onde passou, em que circunstâncias se encontravam, à época, os estados do 

Espírito Santo e Minas Gerais e por que a ferrovia tomou novos rumos no decorrer 

do tempo.  

 A importância, para o Brasil, da Estrada de Ferro Vitória a Minas, os acordos 

estabelecidos com outros países em função do escoamento de produtos pela 

ferrovia e a criação de uma companhia estatal que pudesse gerenciar as riquezas 

transportadas em seus trilhos também devem ser trazidos à luz, e esta é a proposta 

deste capítulo.  

Portanto, antes de conhecer as histórias de vida ligadas à Estrada de Ferro 

Vitória a Minas, será exposto um conteúdo sobre sua construção e repercussão no 

país.  

Ainda no sentido de contribuir para a melhor visualização e compreensão 

tanto do contexto em que foi construída a ferrovia quanto de sua repercussão, 

agregou-se o uso de imagens, concebidas como possíveis instrumentos de 

investigação do processo histórico da construção da ferrovia  

 Portanto, cabe ao início desta “viagem” conhecer seus primeiros trilhos e 

seguir por eles, ouvindo as histórias de vida daqueles capazes de recontar, cada um 

ao seu modo, a própria história da ferrovia. 

 

 

1.1 Estação Pedro Nolasco 

 

A estação ferroviária de onde parte o trem se encontra na região 

metropolitana de Vitória (ES) e recebe o nome de Pedro Nolasco, em homenagem a 
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uma das mais importantes figuras da história da Estrada de Ferro Vitória a Minas 

(EFVM). De fato, foi o engenheiro Pedro Augusto da Cunha Nolasco, junto com seu 

sogro, o marquês de Sapucaí, quem solicitou junto a banqueiros holandeses o 

financiamento para a construção de uma ferrovia. Conseguido o capital desejado, 

em 1901 foi criada a Companhia Estrada de Ferro Vitória Minas (CEFVM)3 e, dois 

anos depois, em 1903, começaram as obras para a sua construção (MAYRINK, 2002, 

p.53). 

  Uma das principais motivações para a execução do projeto idealizado por 

Nolasco estava no fato de que já haviam sido feitas várias tentativas de interligar os 

estados do Espírito Santo e Minas Gerais por meio do Rio Doce, porém as 

constantes inundações, os canais obstruídos e a natureza mutável de sua foz 

dificultavam a navegação por um rio de terreno tão acidentado (COMPANHIA VALE 

DO RIO DOCE. Vale do Rio Doce apud NEVES et al., 2009, p.17). Sendo assim, a 

construção de uma estrada de ferro seria a melhor forma de unir os dois estados. 

 A princípio, a ferrovia partiria do litoral capixaba rumo à cidade mineira de 

Diamantina e receberia o nome de Estrada de Ferro Vitória a Diamantina. Essa 

ligação teria entre suas várias finalidades o escoamento da produção agrícola, de 

pedras preciosas e de madeira para o Espírito Santo, além do transporte, para 

Minas Gerais, de produtos industrializados provenientes de outros países e/ou de 

cidades brasileiras, tais como Rio de Janeiro e São Paulo. Porém a descoberta de 

jazidas de minério de ferro na região de Itabira (MG) mudou os rumos da ferrovia, 

que passou, então, a ser chamada Estrada de Ferro Vitória a Minas 

(http://www.asminasgerais.com.br/rio_doce/tecer/efvm/area.htm). 

 O Governo do Espírito Santo viu na Vitória a Minas4 o elemento propulsor do 

desenvolvimento de sua região norte. Afinal, pode-se dizer que o aproveitamento 

dessa região proporcionou ao estado um aumento de seu pequeno território 

produtivo (PADILHA, 2009, p.7). Isso se deveu ao escoamento de madeira e da 

produção agro-pastoril de Minas Gerais e Espírito Santo para um porto de mar e à 

                                                           
3
 As siglas CEFVM e EFVM referem-se, respectivamente, à Companhia Estrada de Ferro Vitória a Minas e à 

Estrada de Ferro Vitória a Minas. Esta se refere à própria ferrovia enquanto aquela representa a companhia 
detentora das ações. Ao longo do texto poderá surgir tanto o nome de cada uma por extenso quanto somente 
a sigla.  
4
Alguns autores referem-se à Estrada de Ferro Vitória a Minas como, somente, Vitória a Minas ou ferrovia 

Vitória a Minas, tendo todas essas denominações o mesmo sentido.   
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chegada da ferrovia às áreas cafeeiras da região (ROSA, 1985 apud PADILHA, 

2009, p. 6).  

Em meio às crises financeiras, a CEFVM tinha na cultura do café uma forma 

de obter recursos para a continuidade de sua construção, e, por muitos anos, 

enquanto não chegava à região de Itabira, a ferrovia se respaldou no transporte 

desse produto para sua sobrevivência (MAYRINK, 2002, p.56). Em contrapartida, 

posteriormente, diante da estabilidade proporcionada pelo transporte de minério de 

ferro, BUFFON (1992 apud PADILHA, 2009, p.9) ousa dizer que:  

 

[...] não fossem a presença e a importância das atividades da CVRD em 
solo capixaba, diante da crise (e posterior desmonte) da cafeicultura, muito 
provavelmente o Estado teria convertido-se numa área estagnada e 
decadente, à semelhança do Norte Fluminense, Zona da Mata mineira, ou 
mesmo Vale do Jequitinhonha – regiões que têm sido, a partir dos anos 
recentes, progressivamente “polarizadas” por Vitória. 

 

Assim, além dos benefícios econômicos proporcionados pela Vitória a Minas 

ao estado do Espírito Santo, constata-se também o desenvolvimento social trazido à 

região, uma vez que a criação de aglomerados urbanos ao longo de sua construção 

obrigou “as administrações estaduais a transformarem os distritos municipais em 

novos municípios, a fim de dinamizar a zona abrangente.” (ROSA, 1985 apud 

PADILHA, 2009, p. 5)  

 Colatina foi uma dessas cidades capixabas de baixa atratividade que, devido 

à distância dos polos comerciais, teve sua história modificada com a chegada dos 

trilhos: deixou de ser distrito de Linhares e, com o tempo, passou a representar o 

principal polo cafeeiro do Espírito Santo. A primeira estação ferroviária de Colatina 

data de 1906, mas, posteriormente, com a modernização da ferrovia, um novo 

trecho partindo de Vitória foi inaugurado e a cidade ganhou outra estação. 
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  Figura 1: Inauguração da nova estação de Colatina, 1949. 
  Fonte: Arquivo Museu da Vale. 
 

  

A foto acima traz de modo bem perceptível a grande movimentação que 

houve em Colatina no dia da inauguração do novo trecho da Vitória a Minas, em 

1949. Como a cidade dependia, social e economicamente, da ferrovia, era um sinal 

de prestígio tê-la modernizada e em melhores condições de uso. Sendo assim, 

naquela data havia, para a população da cidade, um motivo de comemoração.  

  Dirigindo atentamente o olhar para a data da fotografia, 1949, é possível 

compreender as palavras de Roland Barthes (1984, p.125) de que ela [a data] 

“oferece ao cálculo da vida, a morte, a inexorável extinção das gerações”. Com 

efeito, as muitas crianças presentes na foto hoje são adultos, idosos ou não vivem 

mais, porém, na fotografia, permanecem como crianças.  

 Para Boris Kossoy (2005, p.43), “o momento vivido, congelado pelo registro 

fotográfico, é irreversível” e, no caso da cena de Colatina, ficou gravado nessa 

imagem, mas não se repetirá jamais. Afinal, os cenários são modificados pelo 

tempo, os personagens retratados envelhecem e morrem e, “de todo o processo, 

somente a fotografia sobrevive”. 
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1.2 Primeiros trilhos 
 

 

Figura 2: Foto oficial de fábrica, em 1903, da locomotiva número 1 da EFVM Fonte: E.F. Vitória a 
Minas e suas locomotivas desde 1904, 2000, p.103. v.1 

 

 

A viagem segue pelo primeiro trecho da ferrovia, inaugurado em 13 de maio 

de 1904 com trintas quilômetros de linha férrea e contando com as estações de 

Porto Velho, Cariacica e Alfredo Maia.  

A Companhia começou a operar com duas locomotivas do tipo Mogul 

Hartmann fabricadas na Alemanha, doze vagões abertos, um fechado e um carro de 

passageiros. (D’ALÉSSIO; DUTRA; GONÇALVES, 2010, p.41). As locomotivas que 

fizeram esse percurso receberam os números 1 e 2 e foram batizadas com os 

nomes de dois empresários que, à época, muito colaboraram com a CEFVM: “L. 

Dorizon” e “P. Herelle”, respectivamente, foram os nomes pelos quais as duas 

locomotivas ficaram conhecidas. 

 Durante a primeira década de construção da ferrovia, foram inauguradas 

outras estações capixabas, as quais se encontravam nos municípios de Vila Velha5, 

Serra, Fundão, João Neiva, Colatina, Novo Guandu e Baixo Guandu. 

 Enfim, tanto em solo capixaba quanto em solo mineiro, muitos foram os 

contratempos enfrentados na construção da Vitória a Minas. Seu idealizador, Pedro 

Nolasco6, teve dias exaustivos de estudos e, além de contar com o apoio de 

investidores financeiros, do sogro e do deputado baiano João Neiva, precisou 

conseguir muita mão de obra para executar o trabalho (PALMA, 2005). 

                                                           
5
Em 1927 uma nova estação foi construída no município de Vila Velha: a estação São Carlos. A partir de 1935 

ela foi rebatizada com o nome de estação Pedro Nolasco e hoje é sede do Museu da Vale. 
6
Pedro Augusto da Cunha Nolasco sucedeu, em 1927, o engenheiro João Teixeira Soares na presidência da 

CEFVM e ocupou o cargo até 1935, ano de sua morte (COELHO; SETTI, 2000, p.16). 
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1.2.1 Desbravando terras 
 

Dentre os trabalhadores, era alto o número de nordestinos fugidos da seca, 

geralmente da Paraíba e Bahia, pois, pouco exigentes, aceitavam as péssimas 

condições de trabalho na ferrovia, a má remuneração e a consequente precariedade 

alimentar. Enfrentaram chuvas, calor escaldante e doenças como a malária, 

sarampo, tuberculose, febre amarela e ancilostomose (NEVES et al., 2009), desafios 

que marcaram fortemente a história da Estrada de Ferro Vitória a Minas.  Outros 

obstáculos, como a insalubridade das áreas pantanosas do caminho e a 

necessidade de desbravamento das matas também exigiram enormes sacrifícios 

das pessoas envolvidas na construção. Somado a isso e ao alto índice de doenças, 

os operários vindos do nordeste acabavam morrendo longe de sua terra natal 

(MAYRINK, 2002). 

A situação era retratada em versos que expunham a realidade cruel da 

construção da ferrovia, como ilustra o fragmento a seguir, de autoria desconhecida:  

“Coitadinho dos baianos,/nem sabiam sua sina,/Foram morrer de febre,/na 

estrada Vitória Minas” (TARSO, 2003)7.  

 

 
  Figura 3: Cena de um trabalho árduo na construção da ferrovia. 
  Fonte: Estrada de Ferro Vitória a Minas: Rio Doce, terra proibida. 2010, p.39. 

                                                           
7
Extraído do DVD A história centenária da EFVM. Trem da Vale. Os heróis anônimos da centenária Estrada de 

Ferro Vitória a Minas. Produção: Grupo Cultural Roda Viva. 2003.  
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A morte não atingia somente os trabalhadores braçais da construção da 

ferrovia; atingia também os operários das locomotivas a vapor. Muitos maquinistas, 

foguistas e auxiliares de foguistas morreram queimados pelo do calor da boca da 

caldeira, que ultrapassava os cinquenta graus, ou pelas pancadas do tombamento 

das locomotivas (http://www.asminasgerais.com.br/rio_doce/tecer/efvm/area.htm).  

As dificuldades aumentavam à medida que se aproximava da região do Vale 

do Rio Doce no leste de Minas Gerais, uma vez que aquelas terras “por onde os 

trilhos passariam, quase completamente despovoadas, eram desconhecidas, não 

constavam, claramente, da maioria dos mapas e eram habitadas por tribos 

indígenas.” (MAYRINK, 2002, p.50).  

 

 

1.3 Atravessando a divisa  

 

 

Figura 4: Traçado da EFVM passando pelos estados do Espírito Santo e Minas Gerais 
 Fonte:  http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1970efVitoriaMinas.shtml 
  

A primeira cidade que a Estrada de Ferro Vitória a Minas atravessou em 

território mineiro foi Natividade do Manhuaçu, em 1907. Posteriormente o nome da 

cidade passou a ser Aimorés, em “homenagem” ao grupo indígena que habitava 

aquela região.  
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Os índios que faziam parte desse grupo eram os botocudos, conhecidos por 

sua hostilidade e pela sua brava resistência ao contato civilizatório, o que acarretou 

conflitos durante a construção da ferrovia. 

A princípio, a tentativa foi a de catequizá-los, mas, depois, devido a possíveis 

resistências da parte deles, a deliberação foi o extermínio desses índios. Um 

relatório ferroviário de 1905 demonstra claramente essa relação conflituosa já na 

primeira década de construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas: “a providência a 

ser tomada contra eles (índios) deve ser ou o seu total aniquilamento, matando e 

aprisionando-os, o que é desumano difícil, ou, mais uma vez, tentar-se a catequese.” 

(D’ALÉSSIO; DUTRA; GONÇALVES, 2010, p.38)  

Passados alguns anos da data deste relatório, registrou-se o domínio, ainda 

latente, dos homens colonizadores sobre os indígenas. A foto abaixo foi tirada no 

ano de 1912, logo no início das obras da ferrovia, época de combate entre os dois 

grupos distintos reproduzidos na fotografia.     

 

 
Figura 5:  Agente Virgílio Gomes junto a índios botocudos, 1912. 
Fonte: Histórias da Vale, 2002, p.52. 
 

A presença desses dois grupos distintos que a foto capturou lembra “a co-

presença de dois elementos descontínuos, heterogêneos” e que não pertencem ao 

mesmo mundo, palavras usadas por BARTHES (1984, p.40) para falar dessa 

dualidade expressa em algumas fotografias.  
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Neste caso, os índios e o homem branco, representado pelo agente 

ferroviário Virgílio Gomes, integram, em aparente harmonia, o mesmo espaço na 

foto, apesar das distintas realidades socioculturais a que pertenciam e das posições 

antagônicas em relação à construção da ferrovia.   

Observa-se que alguns botocudos da foto usam grandes discos de madeira 

inseridos nos lóbulos das orelhas e um no lábio inferior, a fim de expandi-los. Esse 

costume dos índios foi que os levou a ser chamados de botocudos pelos 

colonizadores portugueses, uma vez que os discos de madeira eram semelhantes 

às rolhas dos barris de vinhos, conhecidos como botoques, dos portugueses 

(D’ALÉSSIO; DUTRA; GONÇALVES, 2010, p.12).   

Ainda em relação a essa foto, a forma como as pessoas foram organizadas, 

menores na frente e maiores atrás, revela a manipulação do elemento indígena pelo 

homem branco no momento que precede a execução desse ato até então 

desconhecido dos índios. Estes se mostram assustados perante a máquina 

fotográfica da época, que produzia uma pequena explosão do flash quando 

disparado o mecanismo de captura da imagem. Não se sabe o propósito da 

fotografia, no entanto supõe-se que serviu para registrar uma possível trégua, ou 

aproximação utilizada como slogan de uma construção “pacífica” da ferrovia.   

No entanto, a imagem testifica que, de fato, o conflito existiu e realça não 

haver mais nenhum território por onde o “progresso” não pudesse passar a qualquer 

preço. 

 

 
1.3.1 Aimorés 

 

Em 1907, ao alcançar a cidade de Aimorés, ainda conhecida como Natividade 

do Manhuaçu, a Vitória a Minas contava com 180 km de linha férrea, uma grande 

conquista em vista dos obstáculos naturais e percalços do caminho. (Revista NOS 

TRILHOS, 2005)  

Posterior à estação de Baixo Guandu (ES), a estação de Aimorés marcou a 

história da ferrovia e passou a ser o primeiro de muitos caminhos conquistados em 

Minas Gerais. 
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Assim como ocorreu na sua passagem pelas cidades do Espírito Santo, 

também para as cidades mineiras a ferrovia Vitória a Minas trouxe desenvolvimento 

e o trem passou a fazer parte da cultura desses lugares. 

A foto seguinte, da coleção do escritor Eduardo Coelho8, testemunha essa 

típica relação que os passageiros mantiveram por muitos anos com as locomotivas, 

mais especificamente com o trem misto9. 

 

 
Figura 6:  Trem misto da EFVM em uma parada na estação de Natividade do Manhuaçu. 
Fonte: E.F. Vitória a Minas e suas locomotivas desde 1904. vol.1, p.19. 

 

 

Pode-se ver o nome da estação, Natividade, e a presença de pessoas que 

ora embarcavam ou desembarcavam no trem, ora estavam ali para presenciar o 

acontecimento do dia: a passagem da locomotiva Mogul número 4, por volta de 

1919. 

Anos depois, em 1951, quando a cidade já recebera o nome de Aimorés, 

ferroviários posaram para a fotografia em frente à antiga carpintaria da EFVM.  

 

                                                           
8
 Eduardo José de Jesus Coelho é um dos autores do livro E.F. Vitória a Minas e suas locomotivas desde 1904. 

Com ele mantive breve contato virtual a fim de saber mais informações sobre algumas fotografias de sua 
coleção. 
9
 O trem com finalidade de transportar carga e passageiros era chamado de misto. 
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 Figura 7:  Ferroviários no depósito de locomotivas de Aimorés, 1951. 
 Fonte: E.F. Vitória a Minas e suas locomotivas desde 1904. p.102. 

 

 

Não se sabe bem o motivo maior desse registro, mas certamente ele existiu, 

pois, como afirma KOSSOY (2009, p.45), “toda fotografia tem atrás de si uma 

história. Olhar para uma fotografia do passado e refletir sobre a trajetória por ela 

percorrida é situá-la em pelo menos três estágios bem definidos que marcaram sua 

existência”. O primeiro estágio é a intenção pela qual a fotografia existiu, o segundo 

é a sua materialização e o terceiro se firma nos caminhos percorridos por essa 

fotografia e as mãos que a salvaram. 

No caso da foto desses ferroviários, em meio aos seus principais instrumentos 

de trabalho, a intenção pode ter sido o iminente fechamento do depósito de 

locomotivas da ferrovia. O galpão de madeira, ao fundo da foto, era a carpintaria da 

EFVM e funcionava, na época, como anexo desse depósito.  

Além disso, outro provável motivo para a existência desse registro foi a 

presença, na ocasião, do Sr. Antônio Ramalho10, o primeiro maquinista da Estrada 

de Ferro Vitória a Minas.  

Esta informação se encontrava no verso da foto original da coleção de Sr. 

Manoel Gonçalves de Souza, um maquinista de mais de noventa anos de idade, 

entrevistado pelo escritor Eduardo Coelho em 1996.  

                                                           
10

O Sr. Antônio Ramalho foi quem conduziu a locomotiva número 1, em 13 de Maio de 1904. Na foto, ele é o 
segundo da direita para a esquerda, em frente à locomotiva 23. 
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Assim, seguindo a trajetória proposta por Kossoy, é possível concluir que são 

do maquinista Sr. Manoel Gonçalves e do pesquisador Eduardo Coelho as mãos 

que salvaram esta fotografia.  

 

1.4 Trilhando para Itabira 
 

O intuito maior de criação da Estrada de Ferro Vitória foi o de escoar a 

produção agrícola do Vale do Rio Doce para o Espírito Santo. Porém, ainda na 

primeira década de construção da ferrovia, enormes jazidas de minério de ferro 

foram descobertas em Itabira, Minas Gerais, levando engenheiros ingleses 

residentes no Brasil a consultarem a direção da Companhia Estrada de Ferro Vitória 

Minas no sentido de solicitar o escoamento do minério através da ferrovia.  

Tendo uma resposta positiva, os ingleses compraram extensas faixas de terra 

na região de Itabira e fundaram, em 1909, a empresa Brazilian Hematite Syndicate.  

No ano seguinte, 1910, as principais jazidas de Itabira foram adquiridas pela 

empresa, e sua participação no capital da CEFVM passou a ser 73,3%.  Em 1911, a 

Brazilian Hematite organizou a Itabira Iron Ore Company, autorizada pelo governo 

brasileiro a funcionar no país. Entretanto ela tinha o dever de construir uma 

siderúrgica no Brasil e melhorar as condições de operação da Vitória a Minas 

(CVRD, 1992). 

Nessa época, a ferrovia já havia chegado a Minas Gerais e passava pelas 

estações de Resplendor, Conselheiro Pena (antiga Lajão), Tumiritinga e Governador 

Valadares, a qual recebia o nome de Figueira do Rio Doce. 

Em 1911 foram inauguradas as estações de Pedra Corrida e Naque, 

completando, no ano seguinte, 443 quilômetros de ferrovia entre o trecho inicial e a 

estação de Cachoeira Escura (MAYRINK, 2002, p.62).  

Até então, muitos foram os obstáculos que a ferrovia precisou vencer até 

chegar a Itabira, e a região do Vale do Rio Doce foi um dos maiores. 

Segue abaixo um fragmento do relatório do médico Dr. Oswaldo de 

Albuquerque, que, em 1920, traz evidências sobre o estado sanitário da região e, 

mais especificamente, sobre o trecho entre Figueira do Rio Doce e Cachoeira 

Escura: 
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[...] no trecho de Figueira a Escura continuaram precárias as condições 
sanitárias. Tudo contribui para a insalubridade desse trecho, abundancia de 
lagoas e córregos represados, a inexistência de derrubadas, ficando às 
vezes trechos de linha sombreados, mal penetrando o sol, pessoal já 
impaludado chronico, estragado pelas verminosas e pela syphilis, sem 
menor noção de hygiene, morando na generalidade em barracas de páo a 
pique, expostos ao tempo, humidas e que transformam em verdadeiros 
lamaçaes em tempo das chuvas [...] (EFVM, 1918-1927, Relatório referente 
ao ano de 1920, p. 38).11 

    

Pode-se inferir desse relato que a visão médica da época trazia o panorama 

das condições dos acampamentos dos operários e, de certa maneira, culpabiliza 

esses homens pela falta de noções de higiene e, provavelmente, pelas suas 

condições de saúde. 

Além dos problemas na área da saúde, outro entrave na época se deveu à 

falta de investimento durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o que tornou 

ainda mais moroso o acesso às jazidas de minério de ferro em Itabira.  

Enfim, em 1932, passando por cidades como Ipatinga, Timóteo e Antônio 

Dias, a ferrovia Vitória a Minas chegou à cidade de São José da Lagoa. O nome de 

sua estação ferroviária, Desembargador Drumond, permaneceu o mesmo desde 

aquela época, porém o nome da cidade passou a ser Nova Era. (Revista NOS 

TRILHOS, 2005).   

 

 

1.4.1 Estação Desembargador Drumond 

 

Enquanto os trilhos não chegavam ao Pico ou Morro do Cauê, em Itabira, as 

cargas de minério eram levadas em carros de boi até a estação Desembargador 

Drumond e, posteriormente, escoadas para o Espírito Santo através da Estrada de 

Ferro Vitória a Minas (PALMA, 2005). 

                                                           
11

 Documento original fotografado e cedido pelo Museu da Vale. 
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   Figura 8:  Materiais sendo transportados por burricos, região de Itabira.  
   Fonte: Histórias da Vale, 2002, p. 39. 
  
 
 

A presente fotografia induz a pensar no processo sacrificante que os 

operários passavam a fim de transportar o material até a estação ferroviária mais 

próxima. 

Segundo NOVAES (2005, p.110), a imagem expressa e dialoga 

constantemente com os modos de vida típicos da sociedade que a produziu.  De 

fato, tomando como base as palavras da autora, é possível reconhecer, na 

circunstância retratada na figura acima, as condições de vida daquela sociedade. 

Com o passar dos anos, o transporte até a estação Desembargador Drumond 

passou a ser feito por caminhões e perdurou até os anos quarenta, quando o trecho 

até Itabira começou a ser construído.  
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Figura 9:  Carregamento dos vagões com minério de ferro em Desembargador Drumond, MG, 
anos 40.   
Fonte: Estrada de Ferro Vitória a Minas: Rio Doce, terra proibida. 2010. p.65. 

 

Sendo assim, naqueles dez anos o transporte de minério entre o Morro do 

Cauê e a estação da cidade de Nova Era passou por um processo de modernização, 

uma vez que antes era feito em lombo de animais e, posteriormente, passou a ser 

feito em caminhões. 

Em 1943, como ficou pronto o trecho entre a estação Desembargador 

Drumond e Itabira, iniciou-se o carregamento regular de minério na recém-

inaugurada estação de Itabira, e no ano seguinte a ferrovia chegou até a base da 

mina de ferro, no Morro do Cauê (CVRD, 1992, p.63). 

 Com isso, o minério de ferro extraído das minas Cauê, Dois Córregos e 

Conceição passou a ser transportado diretamente de Itabira para Vitória através da 

Estrada de Ferro Vitória a Minas.                                                             

 

1.4.2 Itabira Iron Ore Company 
 

Do início da construção da EFVM até a chegada dos trilhos em Itabira, foram 

42 anos de conquista. Porém, para que ingleses e norte-americanos não se 

apossassem totalmente das riquezas naturais da região de Itabira, foi preciso a 

intervenção do governo brasileiro nos projetos da empresa Itabira Iron Ore 

Company12.  

                                                           
12

Alguns autores, como forma de abreviação, referem-se à empresa Itabira Iron Ore Company como Itabira Iron 
ou Itabira Iron Ore Co. 
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Ainda na primeira década de construção da ferrovia, a empresa já era 

detentora de mais da metade das ações da Companhia Estrada de Ferro Vitória a 

Minas e possuidora das principais jazidas de Itabira (CVRD, 1992, p.26).  

O acordo inicial feito com o governo brasileiro, pelo qual a empresa deveria 

construir uma siderúrgica no Brasil e melhorar as condições de operação da Vitória a 

Minas, não foi cumprido. Isso se deveu ao fechamento dos mercados financeiros 

europeus durante a Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, à falta de 

recursos que daí decorreu. 

Somada a este fato, a oposição nacionalista se fazia presente naquele 

momento e Arthur Bernardes, então presidente de Minas Gerais, dificultou as 

aspirações da Itabira Iron Ore Co., bloqueando sua atuação durante toda a década 

de vinte (CVRD, 1992; MAYRINK, 2002). 

Em 1919, as jazidas de minério da empresa foram compradas pelo 

empresário norte-americano Percival Faquhar, o qual fez um acordo com o governo 

federal. A companhia firmava o compromisso de construir uma usina siderúrgica no 

Brasil e concluir as obras na EFVM e, em contrapartida, propunha exportar três 

milhões e meio de minério de ferro por ano. (CVRD, 1992) 

 O contrato foi assinado em 29 de maio de 1920 com Epitácio Pessoa na 

presidência do Brasil. Segundo o acordo, o minério seria exportado em navios da 

própria companhia e, no retorno ao Brasil, trariam carvão-de-pedra, necessário ao 

empreendimento siderúrgico. Muitos temiam o monopólio da Itabira Iron Ore Co., 

dentre eles proprietários de pequenas metalúrgicas de Minas Gerais, empresas 

carboníferas do sul do país e empresas estrangeiras detentoras de áreas de 

extração de minério de ferro.  

Além disso, o sucessor do presidente Epitácio Pessoa foi Arthur Bernardes, o 

qual considerava o contrato lesivo aos interesses nacionais. Essa conjuntura 

desfavorável gerou a assinatura, em 1928, pela Itabira Iron Ore Co., de um termo de 

renúncia, segundo o qual aceitava transportar tanto minério de outras empresas, 

quanto passageiros e produtos agrícolas da região.  

Devido à forte oposição do governo de Minas em relação a Percival Faquhar e 

à Companhia, as obras da ferrovia se estenderam de forma lenta. Além disso, a 

crise de 1929 dificultou novos investimentos financeiros e implantação de projetos 

(CVRD, 1992, p.27-32). 
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No Governo Provisório de Getúlio Vargas, em 1930, enfatizou-se o espírito 

nacionalista e as atividades se tornaram ainda mais voltadas à industrialização. Tais 

aspectos se intensificaram durante o Estado Novo e em 1937, a nova Constituição  

 

proibiu explicitamente qualquer novo aproveitamento industrial das minas e 
das jazidas minerais por companhias estrangeiras, determinando que sua 
exploração só seria concedida a brasileiros ou empresas constituídas por 
acionistas brasileiros, em lugar simplesmente de empresas organizadas no 
Brasil, como preceituava a Constituição de 1934 (CVRD, 1992, p.40) 

  

 Ainda no mesmo ano, o contrato da Itabira Iron Ore Co. com o governo 

federal estava indefinido, tornando-se caduco em 1939. A empresa, porém, 

continuou proprietária das terras e minas de ferro de Itabira (CVRD, 1992). 

 Foi em 1939 também que, respaldado por empresários brasileiros, Percival 

Farquhar transformou a Itabira Iron Ore Co. em duas empresas nacionais: 

Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia e a Companhia Itabira de 

Mineração (MAYRINK, 2002). Farquhar se associou aos capitalistas brasileiros13 

devido à exigência da Constituição de 1937, referida acima.  

Empresário rico e possuidor de muitos negócios, o norte-americano Percival 

Farquhar, tinha em seu poder a Rio de Janeiro Light & Power, a Companhia 

Telefônica Brasileira, a Estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande, parte das ferrovias 

Mogiana e Paulista (SP), a Port of Pará – controladora do porto de Belém - e outros 

investimentos (MAYRINK, 2002, p.62). 

Sua imponência pode ser vista na fotografia a seguir, em que se encontra um 

pouco à frente dos demais, no centro da foto, o que evidencia o seu lugar de 

destaque. Farquhar14 aparece junto ao administrador da Itabira Iron Ore Co., Sr. 

Charlton, e do geólogo alemão, Sr. Grosse.  

Esses homens estavam em visita ao Pico do Cauê, em 1935, e, ao lado 

deles, estão prováveis operários da mina. 

 

                                                           
13

 Eram eles: Gastão de Azevedo Vilela, Oliveira Castro, Ribeiro Junqueira, Mário W. Tibiriçá, Aminthas Jacques 
de Morais e Athos Lemos (CVRD, 1992, p. 45) 
14

 Percival Farquhar é o quarto da esquerda para direita e, pela ordem, segue-se o Sr. Charlton e o Sr. Grosse. 
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Figura 10:  Percival Farquhar em visita ao Pico do Cauê, 1935. 
Fonte: Arquivo Museu da Vale. 

 

Após a transformação da Itabira Iron Ore Co. em Companhia Brasileira de 

Mineração e Siderurgia, esta incorporou a CEFVM e o preceito maior em troca dessa 

incorporação foi a remodelação da linha Vitória a Minas e a construção de novos 

trechos.  

Porém, três anos depois da sua criação, as atividades da Companhia 

Brasileira de Mineração, juntamente com da Companhia Itabira de Mineração, foram 

absorvidas pela Companhia Vale do Rio Doce15, iniciando-se, então, uma nova fase 

na história da Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

 

 
1. 5 Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

 

No dia 1º de Junho de 1942, através do Decreto-lei nº 4.352, foi criada a 

Companhia Vale do Rio Doce, sob o governo do presidente Getúlio Vargas.   

A organização de uma companhia de exportação de minério de ferro no Brasil 

se deu pela necessidade desse produto para a fabricação de material bélico durante 

                                                           
15

A Companhia Vale do Rio Doce é referida em muitos livros e documentos somente pela sigla CVRD e o mesmo 
acontecerá ao longo deste estudo, podendo aparecer ora o nome completo da companhia, ora a sigla CVRD. 
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a Segunda Guerra Mundial e foi nesse contexto que os Estados Unidos e Inglaterra 

estabeleceram com o Brasil os Acordos de Washington.  

 
 

1.5.1 Acordos e Guerra 

 

Segundo os acordos firmados na capital norte-americana, o Brasil encamparia 

a Estrada de Ferro Vitória a Minas e teria direito de explorar as jazidas de minério de 

ferro em Itabira. Aos Estados Unidos coube o financiamento de 14 milhões de 

dólares – através do Eximbank16 - a ser utilizado em novos investimentos na malha 

férrea.  A quantia também seria utilizada para a aquisição de máquinas e 

equipamentos, além de serviços necessários à restauração da ferrovia e ao 

aparelhamento das minas de Itabira e porto de Vitória, a fim de garantir a produção, 

transporte e exportação do minério de ferro de forma precisa.  

O governo britânico, como parte do acordo, deveria transferir ao governo 

brasileiro as jazidas de minério de ferro pertencentes à Itabira Iron Ore Co. e o Brasil 

garantiria, por meio da companhia, a exportação de 1,5 milhão/ ano de tonelada de 

minério de ferro a preço inferior ao de mercado. Além disso, os Estados Unidos e 

Inglaterra comprariam partes iguais do produto por um período de três anos (CVRD, 

1992, p.51). 

E foi nesse contexto de acordos e guerra que a Companhia Vale do Rio Doce 

iniciou sua trajetória. O Decreto-lei 4.352, estabelecido em sua criação, requeria um 

fundo de melhoramento e desenvolvimento da região do Vale do Rio Doce, ao qual a 

companhia deveu seu nome. Sendo assim, em três anos já se encontravam 

instaladas diversas empresas na região, notavam-se melhorias das condições 

sanitárias e estavam sendo tomadas iniciativas no sentido do combate à malária 

(CVRD, 1992).  

Segundo RIBEIRO (1986 apud Neves, 2009, p10) “à medida que a linha 

avançava e os trens corriam, processava-se, lentamente, o povoamento, integração 

e desenvolvimento da região atendida pela ferrovia”. 

Por onde a malha férrea passava, a Companhia Vale do Rio Doce buscava 

incentivar o desenvolvimento. Afinal, além dos benefícios para as comunidades 

                                                           
16

 Export-Import Bank of Washington 
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locais, a companhia tinha objetivo de atrair mão de obra para o trabalho na ferrovia e 

nas minas. A título de ilustração, leia-se a notícia publicada no jornal O Minério 

(apud ROCHA et al., 2009, p.14): 

 

As obras de comunicação do hospital da CVRD em Itabira foram iniciadas 
em maio de 1965, tem sua conclusão prevista para 24 meses. O prédio 
projetado foi de acordo com as modernas técnicas hospitalares, para 
atendimento eficiente e amplo (Jornal O Minério, set/out/nov/1967, p.10).  
 

 
A descrição sobre o prédio projetado com modernas técnicas hospitalares 

refere-se, provavelmente, ás condições de salubridade e faz supor que as condições 

anteriores não eram iguais, sendo, portanto, insalubres.  

Em contrapartida ao desenvolvimento gerado pela presença da EFVM na 

região, a ampliação e reestruturação da ferrovia deixaram de contemplar algumas 

cidades. Assim, estações como a de Acioli foram abandonadas, e tal fato ilustra o 

caráter de dependência desses lugares em relação à ferrovia, acarretando a 

necessidade de famílias se mudarem devido à situação de abandono da cidade por 

conta da não passagem da ferrovia por aquele trecho. (NEVES et. al., 2009, p.11).   

Mas, no cômputo geral, os benefícios levavam vantagem sobre os problemas 

acarretados pelo progresso. A Companhia se interessava cada vez mais por 

tecnologias e melhorias nas condições de transporte e extração do minério, gerando 

investimentos constantes no complexo mina-ferrovia-porto. Esses empreendimentos 

 
(...) dotaram a E. F. Vitória a Minas de novas possibilidades de transportar 
uma maior tonelagem de minério de ferro (...), como também prestar à rica e 
próspera zona do Vale do Rio Doce uma mais efetiva assistência, levando 
com maior rapidez e eficiência aos centros consumidores, o resultado do 
esforço construtivo de suas laboriosas populações. (CVRD, 1954 apud 
SANTOS, 2009, p.8) 

  

 

1. 6 As próximas paradas 
 

Durante mais de cem anos de história, a Estrada de Ferro Vitória a Minas não 

somente interligou dois estados da região Sudeste, mas também contribuiu para que 

o Brasil despontasse no cenário mundial.  A ferrovia atraiu olhares de investidores 

estrangeiros e, em contrapartida, aguçou o espírito nacionalista. O minério de ferro 

por ela transportado foi matéria-prima na Segunda Guerra Mundial e, para que seus 
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trilhos chegassem às jazidas, índios foram tirados de cena. Vilarejos se 

desenvolveram e Minas Gerais ganhou um mar. 

Pensando como Pierre Nora (1993, p.9), a história da EFVM “pertence a 

todos e a ninguém”, mas a memória dessa ferrovia “emerge de um grupo que ela 

une”.   

Ao considerar como sendo integrantes desse grupo as pessoas que 

viveram/vivem próximo da ferrovia, foi necessário estar ali para escutá-las e 

compreender quanto a memória da ferrovia as une. 

Nas Paradas I e II, a história da EFVM será contada de uma multiplicidade de 

pontos de vista e, através da própria história de cada narrador, será conhecida a 

memória da ferrovia. Afinal, a memória é “sempre carregada por grupos vivos” 

(NORA, 1993, p.09) e suas lembranças, como também esquecimentos, são capazes 

de uni-los e fazê-los como sendo parte de um mesmo grupo: O dos que tiveram 

suas vidas relacionadas com a ferrovia e/ou com o trem de passageiros Vitória a 

Minas.                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

2. PARADA I - CONSELHEIRO PENA (km 249) 
 

Para se chegar a Conselheiro Pena pela EFVM, ficam para trás as estações 

capixabas em Cariacica, região metropolitana de Vitória, Fundão, Ibiraçu, João 

Neiva, Colatina, Itapina, Mascarenhas e Baixo Guandu. Já em território mineiro, a 

ferrovia passa por Aimorés, Resplendor e logo chega a Conselheiro Pena. 

 Seu nome primitivo era Lajão e assim permaneceu até 1939, um ano após 

sua emancipação. Portanto, quando os trilhos da EFVM alcançaram seu território, 

em 1908, a localidade ainda recebia este nome, o qual foi modificado em 

homenagem ao político conselheiro Afonso Pena (Revista NOS TRILHOS, 2005).    

 Nos mais de cem anos em que a Estrada de Ferro Vitória a Minas tem se feito 

presente em Conselheiro Pena, inúmeras são as histórias de vida em relação à 

ferrovia e ao trem de passageiros. Para aqueles que moraram ou ainda moram 

nessa cidade, falar da infância e da juventude é falar do trem.  

 Levando em consideração que, na esfera das lembranças, passado e 

presente se confundem, misturam-se aleatoriamente, pode-se dizer que a memória 

é arbitrária (D’ALÉSSIO, 2007, p.203). Portanto, além de a memória estar “aberta à 

dialética da lembrança e esquecimento” (NORA, 1993, p.9), sua qualidade íntima 

acaba sendo alterada em virtude das mudanças que ocorrem na vida de quem 

narra.  

Ecléa Bosi (2003, p.55) vai além e acrescenta que  

 
A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à 
nossa disposição, no conjunto das representações que povoam nossa 
consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato 
antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, 
porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção 
alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. 

 

Sendo assim, ao remeter-se à ferrovia e ao trem de passageiros, a memória 

dessas pessoas passa por um processo de seleção e, por conta disso, suas 

narrativas estão sujeitas aos efeitos do esquecimento e às influências do tempo 

presente.  
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2.1 De trem para a capital mineira 
 

 A Estrada de Ferro Vitória a Minas possibilita aos moradores de Conselheiro 

Pena o acesso às capitais do Espírito Santo e Minas Gerais, além de outras 26 

estações por onde a ferrovia passa. Se, nos dias atuais, isso já faz da EFVM um 

meio de transporte importante para essa população, em tempos antigos sua 

significância era ainda maior. “A gente não tinha estrada rodoviária aqui, a ferroviária 

que era o transporte melhor que tinha”, diz Ângela Ferraz (ANEXO B), natural de 

Conselheiro Pena, ao descrever essa relação de dependência com a ferrovia por 

parte da população. 

 Portanto, as pessoas daquela comunidade tinham no trem uma oportunidade 

de viajar para as capitais, de dar aos seus filhos condições de estudar ou mesmo ter 

acesso às mercadorias vendidas na região.  

O Sr. Edson Fernandes (ANEXO C), por exemplo, nascido em Penha do 

Norte, distrito de Conselheiro Pena em 1947, se lembra dos tempos em que o pai ia 

de trem a Belo Horizonte comprar mercadorias a fim de revendê-las no comércio da 

família: 

 

O pai ia a Belo Horizonte fazer compras prá loja da Penha do Norte. Ele 
falava assim: - Edson, amanhã cedo cê pega um animal, sela ele prá mim, 
que amanhã eu vou viajar. Cê vai até o porto da barca comigo e ali depois 
você retorna e eu vou prosseguir viagem (...). Ele vinha a cavalo de Penha 
do Norte e eu na garupa, quando chegava no porto da barca ele me dava 
um lanche prá retornar, aí eu galopava prá lá. 

 
 
 Naquela época, as locomotivas da EFVM eram a vapor; o trem de 

passageiros fazia parte da composição cargueira e os bancos eram de madeira. Era 

preciso tomar algumas precauções para viajar, e o Sr. Edson Fernandes descreve 

como o pai, Sr. Levindo José, precisava se trajar em suas viagens: 

 

Ele vinha de terno e guarda-pó.  Era o protetor dele, gravata, tudo. Sujava 
muito com as fagulhas do trem, né? (...) Muitos deles quando não tinha 
guarda-pó, a gravata chegava toda pretinha, a gola da camisa nem se 
falava, queimadinha, muito daquelas fagulhas. O trem andava a trinta, 
quarenta quilômetros, não desenvolvia. Isso aí nos anos cinquenta prá 
sessenta, eu era menininho.  
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 As locomotivas a vapor às quais se refere o Sr. Edson começaram a ser 

substituídas pelas locomotivas a diesel na década de 50. Porém, o Relatório da 

CVRD (apud SANTOS et al., 2009, p.11), de 1955, relata que, a princípio, a 

substituição foi parcial: 

 
É provável que sejamos forçados a condenar outras locomotivas desses 
tipos, num futuro próximo, em face de já haverem ultrapassado a idade de 
vida útil e o seu estado se agravar cada vez mais.  
 

   
Também os vagões começaram a ser modificados, e os que antes eram de 

madeira passaram a ser de aço. Nos carros de passageiros17, os assentos da 

primeira classe foram substituídos por poltronas estofadas; já os da segunda classe 

continuaram sendo de madeira (http://www.asminasgerais.com.br/rio_doce/tecer/ 

efvm/area.htm ). 

 

 

2.1.2 Linhas alheias 
 

Para que as cargas e os passageiros conseguissem chegar até Belo 

Horizonte, “a EFVM teve que circular em linhas alheias” (MAYRINK, 2002, p.73) e tal 

afirmativa se refere à sua ligação com a Estrada de Ferro Central do Brasil18. Em 

Junho de 1936, as duas ferrovias foram interligadas em São José da Lagoa, atual 

cidade de Nova Era, ampliando-se, assim, as áreas alcançadas pela Vitória a Minas 

(FAUSTIN et al., 2009, p.6). 

 Enquanto o ramal de ligação ainda não havia sido construído, a conexão dos 

passageiros da EFVM para a Central do Brasil era feita em “táxi”. A fotografia a 

seguir, tirada em Janeiro de 1936, poucos meses antes de as duas ferrovias serem 

interligadas, mostra a presença de um desses “táxis” ao lado da locomotiva, na 

estação Desembargador Drumond.   

 

                                                           
17

Vagões são para o transporte de cargas e carros são para o transporte de pessoas. (PALHARES, 2002, p.293) 
18

 A Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal (RFF) em 1957. 
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Figura 11:  Estação Desembargador Drumond em Janeiro de 1936. A locomotiva ao lado do “táxi” que 
fazia a conexão dos passageiros da EFVM para a Central do Brasil.  
Fonte: A E.F. Vitória a Minas e suas locomotivas desde 1904. v.1. p.26 
  

 

Porém, mesmo com o ramal já construído, as dificuldades de quem 

embarcava em Conselheiro Pena rumo a Belo Horizonte continuavam. O mesmo 

entrevistado, Sr. Edson Fernandes, ilustra esse problema, relatando que o pai 

precisava fazer baldeação de uma locomotiva para outra, sendo esta que o levaria 

até a capital mineira: 

 
Para chegar a Belo Horizonte era um Deus nos acuda, eram três dias de 
viagem. Era até Valadares, Valadares parece que a Ipatinga ou Nova Era. 
Nova Era fazia baldeação prá Belo Horizonte, que lá já pegava outra 
empresa que é a Central do Brasil. Tinha que fazer baldeação andar tantos 
metros para pegar a outra linha, quem tinha muita bagagem sofria.  

 
Isso acontecia porque a EFVM só havia chegado até Nova Era, na estação 

Desembargador Drumond; o Sr. Edson Fernandes conta que “dali prá lá já era 

Central do Brasil, não era Estrada de Ferro Vitória Minas não, depois que Vale do 

Rio Doce comprou a Central”.  

 Até então, as viagens eram mais longas devido à necessidade de baldeação 

e utilização de locomotivas a vapor, porém, com a total substituição pelas 

locomotivas a diesel, a velocidade dos trens ficou maior e as viagens, portanto, 

tornaram-se menos longas. Por exemplo, na década de setenta, quando a 

entrevistada Ângela Ferraz (54 anos) viajava de Conselheiro Pena a Belo Horizonte, 

o percurso era feito em cerca de doze horas. 

 A advogada Ângela fala dessa época em que morou na capital mineira a fim 

de cursar o Ensino Médio e utilizava com frequência o trem de passageiros:  
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Quando eu ia prá Belo Horizonte, eu entrava aqui seis e cinquenta e sete da 
noite, chegava lá seis horas da manhã e eu ia de leito. Aí quando eu ia de 
poltrona, que semiabria, eu ficava torcendo prá ser um rapaz bonitinho ou, 
então, prá ser uma pessoa que não era fedorenta.  A maioria das vezes 
eram viagens divertidas e quando não era divertida, eu pegava o livro e 
ficava lendo, porque era muito confortável também.  
 
 

 Além do conforto, segundo Ângela, o trem também oferecia outros pequenos 

prazeres. Ela descreve a lembrança de certos momentos específicos que 

aconteciam em suas viagens: 

 
Eu ficava doidinha prá passar a cestinha do trem prá comprar a merenda, 
vendia maça no trem, o que não era muito comum ter na nossa região, 
guaraná gelado, tudo muito bem servido.  
 

 
 E as expectativas não emergiam somente dentro do trem (como esperar a 

“cestinha”); ela também se recorda das paradas nas estações ferroviárias, onde 

outro tipo de pequenos prazeres a esperava. E relata que, ao ouvir o anúncio: 

 
“Está chegando na estação tal”, todo mundo parava prá ver se tinha gente 
bonita na cidade, talvez até um olharzinho, assim, um flerte com alguém, 
sabe? Era sempre uma chance, a gente sempre achava que ia acontecer 
alguma coisa numa viagem, a expectativa.       

  

O trem de passageiros foi utilizado por Ângela não somente durante os anos 

em que cursou o Ensino Médio em Belo Horizonte; o mesmo aconteceu durante sua 

graduação em Direito, na cidade de Governador Valadares. A entrevistada recorda 

que ela e outros jovens de Conselheiro Pena iam três vezes por semana de trem 

para Valadares e conta como eles faziam para ter mais conforto nas viagens: 

 

Toda minha faculdade eu fiz vindo de trem. Nunca tinha lugar, porque a 
gente não pegava a estação nem do princípio nem do fim do trem, então a 
gente entrava no restaurante, (...) mas prá sentar no restaurante tinha que 
comprar alguma coisa, então, cada hora um pedia um refrigerante prá mesa 
toda.      

 

Portanto, em grande parte de sua formação educacional, Ângela utilizou o 

trem como meio de transporte para as cidades de Belo Horizonte e Governador 

Valadares.  Na sua entrevista, ela ainda ressalta, a partir de sua experiência, que o 

trem de passageiros tem outras funções além da de transportar pessoas. Segundo 

ela, viajar de trem é também um bom tipo de terapia:  
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O trem foi fundamental na minha vida, todo transporte da minha vida, de ir 
prá Belo Horizonte ou quando eu tava de férias. E quando a gente vinha 
sempre tinha alguém olhando prá você, tentando conquistar, às vezes você 
conversava com a pessoa, às vezes não. Às vezes era alguma pessoa que 
tava, simplesmente, do seu lado contando a vida inteirinha dela, e só prá 
você ouvir, não queria nada de você, era uma terapia, né? Então o trem 
também tem essas coisas de terapia. 

 

 

2.2 Minério de ferro e Mica 
 

 Sabe-se que, através dos Acordos de Washington, o minério de ferro vindo de 

Itabira e transportado pela EFVM foi matéria-prima para a fabricação de material 

bélico durante a Segunda Guerra Mundial.  

 A mica, produto abundante na região do Vale do Rio Doce, também atraiu 

olhares de norte-americanos, pois esse mineral era utilizado como isolante de 

eletricidade pelas indústrias bélicas.  

Assim, “ao lado do minério de ferro, a extração e beneficiamento da mica foi o 

motivo do financiamento americano para o saneamento e erradicação da malária” 

com implantação do Projeto Rio Doce e Projeto Mica, na década de 40. (SPINDOLA 

et al., 2010, p.37). Ambos faziam parte do Projeto de Saneamento do Vale do Rio 

Doce, e, juntamente, com o Projeto de Minas Gerais, na década de 50, acelerou o 

processo de ocupação e modernização da região. (GENOVEZ; VILARINO, 2010, p. 

119)  

 Conselheiro Pena foi uma das cidades do Vale do Rio Doce que receberam 

melhorias em virtude de tais projetos, derivados do Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP), uma agência criada por meio de um acordo entre os governos do 

Brasil e dos Estados Unidos, na década de 40, para o tratamento de água e 

combate a doenças como a malária.  

 Foi nessa mesma década que o entrevistado Sr. Edson nasceu. Ele relata 

que, naquela época, o pai, Sr. Levindo José, sustentava a família com a 

comercialização da mica: 

 
Meu pai era comprador de mica, mica que na época chamava-se 
malacacheta. Ele reproduzia, beneficiava aquelas placas de mica enormes 
e revendia. A revenda normalmente acontecia para Valadares, Belo 
Horizonte ou outras cidades vizinhas aí, que era exportação, na época, era 
exportação. Então ele ganhou bastante dinheiro, teve aquelas oscilações 
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que às vezes estava em alta depois dava baixo, mas com tudo isso ele 
ganhou um bom dinheiro e depois começou um comércio, comércio com 
variedades.  

 
 A história revela, e o testemunho oral do entrevistado confirma, que a 

extração e o beneficiamento de mica geraram riquezas, desenvolvimento e 

saneamento para o Vale do Rio Doce.  A abundância da mica despertou a atenção 

de empresas americanas e, além disso, a ampliação da EFVM trouxe para a região 

um número alto de trabalhadores estrangeiros, em sua maioria, de origem 

americana. 

 

 

2.2.1 Boom migratório 
 

Acredita-se que essa presença de norte-americanos, principalmente em 

Governador Valadares, foi um dos fatores que contribuiu para fixar na memória 

popular a ideia dos Estados Unidos como um país promissor e de grandes 

oportunidades (PINTO; SIQUEIRA, 2010, p. 246 ).  

Porém SIQUEIRA; ASSIS e CAMPOS (2010, p.207) defendem que as redes 

sociais estabelecidas entre os amigos e parentes que migraram para os Estados 

Unidos e aqueles que ainda moravam na região foram o fator que mais contribuiu 

para esse fluxo migratório. 

A entrevistada Ângela Ferraz fez parte desse grupo que migrou para a 

América do Norte em busca de melhores oportunidades. 

Aos 27 anos, ela saiu de Conselheiro Pena para morar nos Estados Unidos, 

onde foi acolhida por uma prima que já estava morando naquele país. Sua saída se 

deu em 1984, na década conhecida como a do boom migratório, e Ângela 

compartilha como foi sua decisão de ir para os Estados Unidos:  

 
Eu tinha na minha cabeça que eu não precisava fazer a mesma história que 
todo mundo fazia aqui em Conselheiro Pena (...) eu achava que eu não 
tinha que ser igual todo mundo, que eu podia ter uma vida própria. Ninguém 
tava achando que eu deveria ir, mas eu apostei que eu ia e que ia dar certo. 
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O primeiro trabalho de Ângela foi como doméstica em uma casa de judeus em 

Nova Iorque; com o tempo, ela conseguiu ter seu próprio negócio, mas deixa claro 

que muitas foram as dificuldades enfrentadas naquele país. 

 
E eu sofri demais lá, mas sofri muito de solidão, de tudo o que você 
imaginar (...). Eu sabia que era duro, mas, assim, de passar fome porque eu 
não sabia pedir uma comida, porque eu tava lá na montanha sozinha 
trabalhando, eu nunca pensei que ia passar por isso. Aí quando eu saí dos 
judeus, que eu tinha um pouquinho de domínio de inglês, eu montei uma 
firmazinha, como todo mundo lá, e aí sim eu fiquei melhor um pouquinho. 

 
 

Porém, mesmo diante de tudo isso, ela complementa dizendo: “Compensou 

ter ido sim, financeiramente sim, emocionalmente não. Valeu a pena mesmo, acho 

que faria tudo outra vez.” 

A ida de Ângela para os Estados Unidos acolhida, a princípio, por sua prima, 

ilustra bem a questão sobre as chamadas redes sociais que impulsionaram o fluxo 

migratório desses mineiros, principalmente de Governador Valadares, para os 

Estados Unidos.  

SIQUEIRA; CAMPOS e ASSIS (2010, p.211) explicam que as cartas, 

acompanhadas de fotos, que os imigrantes enviavam relatando as oportunidades e 

maravilhas daquela terra despertavam interesse nos parentes e amigos que haviam 

ficado em Minas Gerais. Além disso, o suporte prometido por quem já se encontrava 

em situação de certa estabilidade era um grande impulso para se ter coragem de 

partir e “fazer a América”.  

TRUZZI (2007, p.269), quando fala sobre Memória de comunidades, chama a 

atenção para a memória coletiva produzida no interior de um grupo e explica que 

elementos evocados pela memória de uma experiência comum, acabam fundando 

certa identidade. No caso desses brasileiros, a promessa de uma vida melhor e os 

bons resultados obtidos por aqueles que foram, ou ainda estão nos Estados Unidos, 

acabam alimentando o imaginário coletivo desse grupo da região do Vale do Rio 

Doce.    
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2.3 Eliezer Batista em Conselheiro Pena 
 
 

Mesmo seguindo a proposta de se fazer conhecer a história da EFVM por 

uma multiplicidade de pontos de vista e a relação da ferrovia com a vida de quem 

narra, é válido pensar também nas fontes escritas e em seus conteúdos referentes à 

EFVM. Afinal, “as fontes escritas e orais não são mutuamente excludentes. Elas têm 

em comum características autônomas e funções específicas que somente uma ou a 

outra pode preencher.” (PORTELLI, 1997, p.26). 

O surgimento da escrita permitiu o desenvolvimento de duas formas de 

memória: a comemoração e o documento escrito. Com isso foram criadas as 

instituições-memória, bibliotecas, museus, arquivos, coleções e manifestações 

comemorativas, tais como festas e monumentos. (NORA apud FREIRE; PEREIRA, 

2002, p.122).   

O Museu da Vale, em Vila Velha, é um desses “lugares de memória”  que 

Pierre Nora (1993, p.22) descreve como sendo de natureza material, simbólica e 

funcional: 

 
É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois 
garante, ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; 
mas simbólica por definição visto que se caracteriza por um acontecimento 
ou uma experiência vividos por um pequeno número uma maioria que deles 
não participou.  

 
  

 
 Porém, no caso da Estrada de Ferro Vitória a Minas, muitos dos que 

participaram do processo histórico de seu desenvolvimento ainda podem contar 

sobre suas experiências vividas em relação à ferrovia e ao trem de passageiros. 

Além disso, tais narrativas chegam a confirmar e reavivar o contexto da região por 

onde a ferrovia passava. É o caso, por exemplo, da exploração de mica relatada 

pelo Sr. Edson e do fluxo migratório para os Estados Unidos, resultado da presença 

de americanos na região e das redes sociais estabelecidas, das quais Ângela fez 

parte.  

 A proposta não é fazer das fontes orais meros suportes para fontes 

tradicionais escritas, como PORTELLI (1997, p. 26) alerta que realmente não deve 

ser feito. Porém é importante reconhecer que, em alguns momentos, relatos de 

entrevistados se associam à história da EFVM narrada em livros e arquivos.  
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A importante atuação do engenheiro Eliezer Batista na Companhia Vale do 

Rio Doce e, consequentemente, na história da ferrovia, surge em diversos 

documentos relativos à mesma. E hoje, por meio da memória, “um elo vivido no 

eterno presente” (NORA, 1993, p. 9), Eliezer Batista surge na fala de umas das 

entrevistadas. Ângela, na condição daquele tipo de narrador “que ficou e conhece 

sua terra, seus conterrâneos” (BOSI, 2003, p.84), descreve algumas das passagens 

de Eliezer Batista pela cidade de Conselheiro Pena. 

 
A mãe de uma amiga minha morava numa fazenda aqui em Conselheiro 
Pena e ela achava que namorava com um rapaz do trem e esse rapaz era o 
Eliezer Batista. Ela era muito bonita, de verdade, não é ela que se achava 
bonita não, ela era mesmo uma mulher muito formosa. Aí o Eliezer passava, 
ficava na porta do trem (...) às vezes ele descia, dava um beijo nela e ela 
achava que namorava sério com ele, eu não sei se ele namorava com ela, 
mas ela achava. 

 

  Ângela narra a história vivida pela mãe de sua amiga e a forma como lhe foi 

contada. Embora a própria entrevistada não tenha visto a cena, ela conhecia quem a 

vivenciou e descreve o comportamento daquela mulher em relação à trajetória de 

vida de Eliezer Batista:  

 

Ela não veio a casar com o Eliezer, ela casou com outro rapaz que 
apareceu na cidade, mas ela acompanhava a vida do Eliezer, onde que ele 
tava, até hoje eu acredito que ela acompanha a vida dele. Por exemplo, 
quando teve filho, filhos que nasceram em Valadares, ela sabe disso tudo, 
sabe da vida dele toda. Hoje eu não sei, porque eu perdi o contato, mas ela 
me contava isso e a gente ficava achando ótimo porque a gente conhecia 
Eliezer como Ministro das Minas e Energia, né? A gente nem conhecia 
Eliezer como presidente da Vale do Rio Doce. Então eu pensava assim: - 
Poxa vida, uma pessoa que saiu aqui da Vale do Rio Doce é um cara, 
assim, tão grande, onde que o trem, essa Vale o levou? Em caminhos tão 
longe. Hoje o filho19 dele é conhecido internacionalmente.             

 

 

2.3.1 Presidente da Companhia Vale do Rio Doce 
 
 

Conhecido como “um homem à frente do seu tempo”, o engenheiro Eliezer 

Batista teve um papel brilhante na história da Companhia Vale do Rio Doce. Desde 

                                                           
19

O filho de Eliezer Batista a quem Ângela se refere é o empresário Eike Batista, hoje o homem mais rico do 
Brasil. 
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sua criação, em 1942, a companhia era comandada por um diretor-presidente20 

indicado diretamente pelo presidente da República e quatro diretores escolhidos em 

assembleia geral, dentre os quais dois deveriam ser brasileiros e dois norte-

americanos (MAYRINK, 2002).   

 Pela primeira vez um funcionário ocuparia um cargo eminentemente político 

e, em 1961, indicado pelo Presidente da República Jânio Quadros, Eliezer Batista se 

torna presidente da CVRD.  

Recém-formado pela Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, em 

1948, Eliezer Batista começou a trabalhar no Departamento de Construção da 

Estrada de Ferro Vitória a Minas. A seguir está transcrito o relato do próprio Eliezer 

acerca do contexto em que iniciou sua carreira na CVRD:  

 
Depois que eu conclui engenharia lá no Paraná, eu voltei para visitar minha 
família lá em Nova Era e descobri que naquela ocasião a Morrison 
Knudsen, uma companhia americana, tava executando a remodelação da 
Vitória a Minas, uma coisa única no Brasil (LOPES, 2009).   

 
  

 A partir de então, Eliezer participou da remodelação da ferrovia na região de 

Governador Valadares, assumiu os cargos de chefe de Departamento da Via 

Permanente (1951), assistente de engenharia (1957) e superintendente da EFVM, 

em 1959, posição em que permaneceu até se tornar presidente da Companhia Vale 

do Rio Doce, em 1961. (CVRD, 1992) 

 

2.3.2 Porto de Tubarão 
 

 Uma de suas atuações mais significativas foi na construção do Porto de 

Tubarão, em Vitória. Sendo que, o lançamento da pedra fundamental desse porto foi 

o último ato administrativo do presidente Jânio Quadros, três dias antes de sua 

renúncia. (FARO; POUSA; FERNANDEZ, 2005, p.10). 

A imagem a seguir, de 1962, mostra Eliezer Batista, ao centro, discutindo o 

projeto de Porto de Tubarão, um dos empreendimentos mais importantes da 

companhia. 

 
                                                           
20

O primeiro presidente da CVRD foi o engenheiro Israel Pinheiro, até então secretário de Agricultura de Minas 
Gerais.  
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Figura 12:  Eliezer Batista (ao centro) discute o projeto do Porto de Tubarão, 1962. 
Fonte: Histórias da Vale, 2002, p.81. 

 

  

Tal construção foi uma condição estabelecida entre o Japão e a CVRD por 

meio de um contrato de longo prazo, o qual firmava o compromisso de fornecer 50 

milhões de toneladas de minério de ferro a dez siderúrgicas japonesas, durante 15 

anos (CVRD, 1992, p.117). Os contratos de longo prazo foram feitos, a princípio, 

com os mercados consumidores italiano e argentino e, posteriormente, com alemão 

e japonês (ZORZAL, 2006). 

 O chamado complexo ferrovia-mina-porto, passaria a ficar completo, afinal, 

com o início das obras do Porto de Tubarão, a CVRD cumpriria seu plano de “não 

apenas baratear o custo do transporte, mas poder controlar todo o seu processo, da 

boca da mina até o porto consumidor.” (MAYRINK, 2002. p.219). 

Até então, o minério de ferro extraído da região de Itabira e escoado pela 

EFVM era distribuído pelos portos Atalaia (1950) e Paul (1959), em Vitória, porém 

eles não tinham estrutura suficiente para transporte pesado, já que se encontravam 

em águas não muito profundas (CVRD, 1992.). Mas não deixaram de ter seu mérito: 



48 

 

esses portos tiveram seu devido valor na história da companhia, e o de Atalaia, por 

exemplo, foi fundamental para o embarque de minério demandado no contexto da 

Guerra da Coréia, no início dos anos 50.  

Durante seu primeiro mandato como presidente da CVRD, Eliezer Batista 

acumulou a função de Ministro das Minas e Energia a partir de 1962, quando se 

iniciaram as obras do Porto de Tubarão. Diferentemente do que muitos pensam, não 

foi o então presidente João Goulart quem convidou Eliezer Batista a assumir a 

função de Ministro das Minas e Energia. Segundo o próprio Eliezer:     

 

Quem me convidou para o Ministério foi Santiago Dantas21, porque aquele 
era o projeto mais importante do país naquela época, Jango nunca me 
pediu coisa nenhuma e só tentou favorecer. Dificuldades que criou depois 
prá mim vieram do fato de eu ter sido Ministro dele. Aí começaram a fazer 
denúncias que eu era comunista, é fácil torcer essas coisas, né? (LOPES, 
2009)  

 

  

O engenheiro alega ainda que, “por defender com firmeza os direitos dos 

empregados, o que fazia pensando na saúde da companhia, acabei tachado de 

comunista no golpe de 1964” (FARO; POUSA; FERNANDEZ, 2005, p.35). Além 

disso, por conversar em russo com o presidente Tito, da ex-Iugoslávia, a fim de 

comercializar minério, Eliezer foi perseguido pelo Regime Militar (D’ALÉSSIO; 

DUTRA; GONÇALVES, 2010). Isso o levou a ser sumariamente demitido do cargo 

de presidente da CVRD e perder o comando das negociações relativas ao Porto de 

Tubarão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Santiago Dantas era ministro da Fazenda naquela época. 
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2.4 CVRD nos tempos de ditadura  

 

 
 
Figura 13: Torre de controle da EFVM, em Vitória, durante a visita de João Goulart, anos 60. Fonte: 
Histórias da Vale, 2002,  p.67 
 

 

 Com a deposição de João Goulart e o início do regime militar no Brasil, em 

abril de 1964, ocorreram profundas alterações na vida política, econômica e social 

do país. O setor de mineração também foi afetado pelas mudanças na área 

econômica, que passaram a promover um tipo de desenvolvimento intimamente 

vinculado aos investimentos estrangeiros. (DIAS apud CVRD, 1992, p.137) 

 Ao final da década de 60, a CVRD era tida como a maior empresa de 

mineração brasileira, sendo também umas das principais fornecedoras mundiais de 

minério de ferro (CVRD, 1992). A criação do Porto de Tubarão, em Vitória, foi uma 

das grandes causas para que isso acontecesse, e sua concretização dentro do 

prazo determinado era de extrema importância para garantir a confiança de novos 

mercados internacionais.   
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 Gerado no governo de João Goulart, o Porto de Tubarão foi inaugurado em 

01 de abril de 1966 pelo primeiro governo militar, com o presidente marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco no poder. Este aparece na foto do dia da 

inauguração próximo ao primeiro presidente da CVRD, Israel Pinheiro (2º à 

esquerda), e ao então presidente da companhia, Oscar de Oliveira (2º da direta para 

a esquerda). Não se sabe ao certo se a disposição destes dois homens na foto 

(entre o presidente Castelo Branco) se deveu à importância de cada um deles para a 

CVRD ou serviu para tornar menos discrepante a baixa estatura do Presidente da 

República em relação aos demais. Nessa imagem notam-se ainda as distintas 

camadas e, ao lado das Forças Armadas, a Igreja Católica se faz presente por um 

de seus representantes, que se encontra à frente dos demais, no extremo da foto, 

trajando uma túnica eclesiástica que lhe confere o devido status naquela solenidade 

de inauguração.  

 

 
Figura 14: Inauguração do Porto de Tubarão, 1966, com a presença do Presidente Marechal Castelo 
Branco. Fonte: Histórias da Vale, 2002, p.87. 
    

  

Consolida-se, a partir de então, a posição da CVRD no mercado internacional, 

já que esta operava desde a fase da extração do minério, passando pelo transporte 

ferroviário e chegando ao porto para embarque das cargas (PADILHA, 2009). Afinal, 

o Porto de Tubarão era capaz de receber navios de 100 mil toneladas, o que o fez 
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ser considerado como um empreendimento de muita ousadia (BERTOCHI et al., 

2009). 

Esse contexto demandou um aumento do número de trens na ferrovia e a 

Companhia se viu obrigada a tomar providências para evitar que trens trombassem 

uns nos outros. Em função disso, foi criado, na década de 70, o Sistema Integrado 

de Comunicação e Controle de Tráfego Centralizado. Essa sinalização automática 

foi implantada junto ao início das obras de duplicação da ferrovia, a qual ficou pronta 

em 1977, sendo duplicados cerca de 540 dos 898 km da mesma. “Passou a circular, 

naquele momento, o maior trem de bitola métrica do mundo, com 150 vagões e um 

quilômetro e meio de extensão”, tendo a Companhia uma carga anual de três 

milhões de toneladas sendo transportadas (MAYRINK, 2002, p.70). 

 

 
Figura 15:  Trecho da EFVM duplicada. 1974. Fonte: Companhia Vale do Rio Doce: 50 anos 
de história. 1992. p.167 

 

 

Durante o período do regime militar, passaram pela presidência da CVRD 

homens como Oscar de Oliveira, Antônio Dias Leite, Raymundo Mascarenhas, 

Fernando Roquete Reis e Joel Mendes Rennó.  Já nos últimos anos de regime 

militar, em 1979, sob o governo de João Batista Figueiredo, Eliezer Batista assumiu 
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novamente a presidência da CVRD, cargo em que permaneceu até 1986 

(MAYRINK, 2002).   

Nota-se que um grande número de homens passou pela presidência da 

CVRD durante os anos de ditadura militar, o que supõe certa incompetência por 

parte dos antigos gestores. Uma vez que Eliezer Batista, até então tachado de 

comunista, assume novamente a presidência. 

Os mesmo militares que afastaram Eliezer da Companhia fizeram o convite 

para que ele retornasse ao cargo. Isso aconteceu porque foram descobertas 

grandes extensões de minério de ferro na serra de Carajás, sul do Pará, e uma nova 

ferrovia precisava ser construída no Brasil.  

Em relação ao seu retorno no cargo de presidente da CVRD, o engenheiro 

declara e reconhece que: 

 

Figueiredo, é preciso dizer, foi muito leal. Quando aceitei o convite para 
retornar à presidência da Vale, fiz apenas um pedido. Solicitei que não 
houvesse interferência política na gestão estratégica da companhia. 
Figueiredo não apenas concordou como impediu o uso político da CVRD 
(...). Preciso fazer justiça à firmeza e determinação do presidente 
Figueiredo. Carajás só saiu por sua decisão (FARO, Luiz Cesar; POUSA 
Carlos; FERNANDEZ, Claudio, 2005, p. 129. 

 

E Eliezer conta que, antes disso, quando o convite foi feito, o presidente João 

Batista Figueiredo pediu: “Você esqueça isso do passado aí. O país precisa de 

você.” (LOPES, 2009) 

 
 

2.5 Seguindo viagem 
 

Em algumas localidades por onde o trem passa, durante as paradas nas 

estações ocorre um comércio entre passageiros e comunidade local, com a venda 

de cocadas, água e chup-chup’s. Essas pequenas localidades são geralmente 

desprovidas de estações ferroviárias extensas e as trocas acontecem na própria 

ferrovia, como é o caso do município de Tumiritinga, que fica entre Conselheiro 

Pena e Governador Valadares.  
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 O entrevistado Iranaldo Dunga (ANEXO D), mais conhecido como 

“Dunguinha”, é zelador da classe econômica há mais de 15 anos no trem de 

passageiros e comenta esse comércio que há ao longo da linha férrea: 

 

 Muita cidade desenvolveu por causa do trem. Tumiritinga mesmo depende 
dele, porque o pessoal vende as coisas lá, entendeu? Eles ganham dinheiro 
com a venda de cocada, manga na época da manga, chup-chup, né? Ajuda 
o pessoal. 

    

 
 Figura 16:  Vista do comércio entre passageiros e comunidade local, na ferrovia. 
 Fonte: acervo pessoal, 2009. 
 

 Esse pequeno comércio é, portanto, mais uma relação que há entre as 

comunidades locais e a ferrovia. Na condição de passageiro, outro entrevistado, 

Rubens de Araújo Amaro (ANEXO E), também fala sobre esse tipo de atividade 

existente na EFVM e relembra como era nos tempos de infância, em que viajava de 

trem: 

 

Era muito engraçado, à medida que você ia parando no meio da linha, o 
pessoal ganhava a vida com isso também, né? Com o trem. Então, o trem 
era demanda, os caras iam prá lá vender aquelas roscas gigantes. Acho 
que o apelido do lugar lá perto de Aimorés até ficou “Rosca Seca” por causa 
disso.  
 
 

 Essa é a lembrança de acontecimentos que TRUZZI (2007, p.266) considera 

como corriqueiros na vida de quem lembra. O autor acrescenta que a memória 

guarda a lembrança tanto desses acontecimentos corriqueiros, como dos notáveis.   
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3. PARADA II – GOVERNADOR VALADARES (Km 365) 

 

 

Figura 17: Figueira do Rio Doce (atual Governador Valadares) na década de 30, vendo-se a chegada 
do típico trem misto da EFVM. Fonte: A E.F. Vitória a Minas e suas locomotivas desde 1904. v.1. p.23 
 
 
  

Entre as estações de Conselheiro Pena e Governador Valadares, a ferrovia 

passa pelas estações em Barra do Cuieté, Galileia e Tumiritinga.  

 Foi em 1910 que os trilhos da EFVM chegaram a Governador Valadares. 

Naquela época o município não recebia esse nome e era conhecido como Figueira 

do Rio Doce.  Somente em 1938, ano de sua emancipação, a cidade recebeu a nova 

denominação, em homenagem a Benedito Valadares, então governador de Minas 

Gerais (Revista NOS TRILHOS, 2005). 

 Conhecida como o centro do Médio Rio Doce, a cidade de Governador 

Valadares foi expressivamente marcada pela construção da EFVM. Afinal, a 

migração de mão de obra para a região gerou aos poucos melhorias nas condições 

sanitárias e “a chegada da indústria madeireira, atraída pela estrada de ferro, deu 

impulso à fixação humana, na medida em que abriu estradas vicinais para o 

escoamento das toras de madeira.” (GENOVEZ; VILARINO, 2010, p.127).  

Além disso, na década de 40, a cidade também passou a hospedar um 

número significativo de norte-americanos para trabalhar e prestar consultoria na 

modernização da EFVM. Estes vieram a serviço da Companhia Morrison-Knudsen, 
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um consórcio entre Estados Unidos e Canadá, e se instalaram numa espécie de 

acampamento, um conjunto de casas de padrão americano. 

 A lembrança desses estrangeiros que participaram da modernização da 

ferrovia é compartilhada pelo aposentado Sr. Jairo Moreira (ANEXO F) ao relembrar 

seus anos de trabalho na CVRD: 

 

Quem mandava aqui em Valadares eram os americanos. O mister, ele 
gostava demais de mim, depois ele morreu. Ali do Shopping Center22, 
naquele jardim até o final do morro era tudo casa de americano. 

 

 A lembrança do Mister na memória do Sr. Jairo tem, de fato, razão de ser e a 

presença deste, como de tantos outros Misters marcou, definitivamente, a história da 

cidade. 

  Um dos engenheiros americanos que vieram para Governador Valadares na 

década de 40 foi Mister Simpson, que, juntamente com a esposa, permaneceu na 

cidade e fundou a escola de inglês IBEU (Instituto Brasil Estados Unidos) em 1960. 

(SIQUEIRA; ASSIS e CAMPOS, 2010).   

O casal Simpson foi responsável pelos primeiros intercâmbios de estudantes 

valadarenses para os Estados Unidos. Esses jovens intercambistas, oriundos da 

classe média, “não migravam por razões puramente econômicas, mas também 

motivados pela curiosidade de conhecer a terra das grandes oportunidades” (PINTO; 

SIQUEIRA, 2010, p.248).   

Acredita-se que os relatos desses intercambistas impulsionaram os primeiros 

imigrantes, os quais partiram com visto de trabalho e constituíram os pontos iniciais 

da rede social entre valadarenses que residiam nos Estados Unidos e aqueles que 

ainda moravam na cidade. (PINTO; SIQUEIRA, 2010, p.248).   

 Portanto, o exemplo de Mister Simpson pode ser útil para confirmar a possível 

relação de americanos com valadarenses como um elemento que contribuiu para o 

processo migratório desses brasileiros para os Estados Unidos. Além disso, é válido 

ressaltar que a presença de Mister Simpson e de tantos outros americanos em 

Governador Valadares se deu pela necessidade da remodelação da EFVM, o que 

reafirma a participação da ferrovia na história da cidade. 

  
 

                                                           
22

 Localizado no centro de Governador Valadares, o GV Shopping é o único da cidade.  
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3.1 Aposentados da CVRD 
 

 A proposta de buscar a relação entre a EFVM e a vida das pessoas em 

comunidades por onde passa a ferrovia ofereceu a alguns aposentados da CVRD a 

oportunidade de compartilhar suas histórias de vida.  

Além de conhecer a história da EFVM por meio daqueles que trabalharam em 

sua construção e desenvolvimento, as narrativas possibilitaram uma maior 

compreensão dessa interação entre a ferrovia e a vida de pessoas idosas. 

Ecléa Bosi, referindo-se à memória das pessoas idosas, esclarece que:  

 

Elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com 
características bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de 
referência familiar e cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória 
atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais definido do que a 
memória de uma pessoas jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo, 
ainda está absorvida nas lutas e contradições de um presente que a solicita 
muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade. (2003, p. 60) 

 

 

 Feita a comparação entre a memória de um adulto e de um idoso, referido 

como velho, BOSI (2003) acrescenta que, para o adulto, memória é fuga, arte, lazer, 

contemplação e quando chega a hora de recordação, esta é, na realidade, a hora do 

repouso, o relaxamento da alma. Já para o velho, durante o ato de lembrar, “ele está 

se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da substância mesma 

da sua vida.” (BOSI, 2003, p. 60)  

A essas explicações, Ecléa Bosi acrescenta, a respeito do papel do homem 

ativo (independentemente de sua idade) e do homem afastado de seus afazeres, 

que o primeiro se ocupa menos em lembrar, exerce menos frequentemente a 

atividade da memória, ao passo que “(...) o homem já afastado dos afazeres mais 

prementes do cotidiano se dá mais habitualmente à refacção do seu passado.” 

(2003, p. 60)  

 Procurando seguir as reflexões da autora e dos demais estudiosos da 

memória que foram pesquisados, buscou-se ouvir alguns aposentados da CVRD, 

uma vez que a maioria deles é idosa e não possui atividade específica de trabalho 

desde sua aposentadoria. A eles cabe, ainda que não exclusivamente, a função de 

lembrar, “de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade” (BOSI, 

2003, p.60) e também da Estrada de Ferro Vitória a Minas.     
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A mesma importância que Ecléa Bosi dá ao idoso, ao registro de sua voz e, 

através dela, a vida e o pensamento de seres que já trabalharam por seus 

contemporâneos e pelos jovens de hoje, pode ser reconhecida e relatada pelo 

próprio idoso ao narrar sua história.  

Isso aconteceu com um dos entrevistados mais idosos. O Sr. Jairo Moreira, 

trabalhou durante quarenta anos na CVRD e faleceu aos 79 anos de idade, três 

meses após ter dado a entrevista. Em meio aos muitos relatos que fez, como, por 

exemplo, sua primeira função na companhia, as difíceis condições de trabalho, as 

amizades com outros funcionários e a vida familiar, o Sr. Jairo compartilha sobre seu 

papel na sociedade: 

 

Existe uma palavra que diz o seguinte: “Os idosos são os mais sábios do 
mundo”, viu lá atrás o bem e o mal, os novo não viu. Aquela história há 
setenta e tantos anos, o jovem não viu. Agora, eu vi, conto e vi. (...) Quem 
construiu a nação foram os idosos. Ajudou construir a nação, tá entregando 
pros jovens de hoje. Então, o que muitos idosos fizeram, plantaram, quem 
tá colhendo são os jovens.  

 

 POLLAK (1989, p.13) fala sobre essa tendência do indivíduo em definir seu 

lugar social e suas relações com os outros e isso se dá através do trabalho de 

reconstrução de si mesmo. A história de vida é uma forma de se conseguir isso, 

pois, apesar de variações importantes, há um núcleo resistente, um fio condutor, que 

Michael Pollak define como uma espécie de leit-motiv em cada história de vida. 

Portanto, ela, a história de vida, passa a ser um instrumento de reconstrução da 

identidade do indivíduo e não apenas uma sucessão de fatos relatados.  

 No que diz respeito à história oral, com propósitos sociais e individuais, 

particularmente no caso em estudo, ela pode trazer aos idosos aposentados da 

CVRD “(...) a dignidade e a auto-estima, e dar um novo sentido a suas vidas, qual 

seja, o de transmitir às novas gerações informações valiosas sobre o passado, que 

de outra forma se perderiam.” (FREIRE; PEREIRA, 2002, p.125). 

 TRUZZI (2007, p.266) também fala dessa mediação entre a geração presente 

e as testemunhas do passado através da memória oral e explica que cabe a esta 

transmitir conteúdos, atitudes e valores muitas vezes distintos dos mediadores 

formalizados. Ou seja, emergem novos pontos de vista por meio da história oral e 

não somente aqueles vindos de instituições, tais como governo, igreja, escola, 

partido político etc. 
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3.1.2 Memórias na roda de bisca 

 

 Em Governador Valadares há uma sede da AposVale23, onde alguns 

aposentados da CVRD se encontram durante as manhãs e tardes para jogar sinuca, 

jogos de cartas (truco, buraco e bisca) e para reencontrar antigos colegas da 

companhia. Tais rodas de velhos24 aposentados podem ajudar a pensar nas 

definições de memória individual e coletiva.  

O sociólogo Maurice Halbwachs (apud BOSI, 2003, p. 54) explica que a 

memória coletiva é o suporte da memória individual, uma vez que as lembranças se 

dão por meio do relacionamento de um indivíduo com grupos de convívio e grupos 

de referência peculiares a ele.  

HALBWACHS (apud POLLAK, 1989, p.4) explica também que:  

 
Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles 
nos tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado 
de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato 
entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa 
ser reconstruída sobre uma base comum.    
 
 

 Embora a memória coletiva seja o sustentáculo da memorial individual, esta é 

única, de caráter pessoal e nutre-se de vivências próprias, ou seja, é o indivíduo que 

recorda, ele é o memorizador. Isso dá a esses dois tipos de memória um caráter 

contraditório, pois, enquanto a memória coletiva se alimenta das memórias 

individuais, estas, por sua vez, são reforçadas e sustentadas pelas lembranças do 

grupo a que o indivíduo pertence. (TRUZZI, 2007, p.267).  

 Logo, os encontros desses velhos aposentados fazem deles um mesmo 

grupo e que partilha lembranças referentes a um ponto em comum: a Estrada de 

Ferro Vitória a Minas.   

 

 
 

                                                           
23

Associação de Aposentados, Pensionistas e Empregados das Empresas Patrocinadoras da Valia. Além de 
Governador Valadares, há unidades regionais da AposVale em Itabira, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória.  
24

Refere-se ao termo utilizado por Ecléa Bosi, conforme convenção da época da produção de sua obra Memória 

e sociedade: Lembranças de velhos. 
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3.1.3 Dias de trabalho 

 

 É comum estarem incluídos, na história de vida de alguns idosos, relatos 

sobre a infância e, em alguns casos, sobre o trabalho desenvolvido durante essa 

fase da vida. Quanto aos aposentados da CVRD e demais entrevistados de 

Governador Valadares, todos eles contaram sobre seu trabalho quando ainda 

crianças e sobre seus afazeres na roça e/ou junto ao pai. 

 Por exemplo, o Sr. José Nicácio (ANEXO G), falando sobre essa época de 

sua vida, conta que:  

 
A gente não tinha nem tempo de ouvir histórias, porque a gente morava na 
roça e trabalhava o dia todo, a noite ainda tinha que guardar os cereais que 
juntou durante o dia e ia ainda moer cana prá fazer o café do outro dia, de 
garapa. (...) Eu não tive tempo de brincar. Eu não brinquei, não fiquei 
sabendo o que era uma bola, um futebol, um pique nem nada, era só 
trabalho.  
 

 
 Outro aposentado da CVRD, o Sr. Jairo Moreira, também fala sobre o 

trabalho na infância e, ao descrever sua trajetória, conta como ingressou na CVRD. 

 
Comecei trabalhar com oito anos. Trabalhei em torrificação de café, 
trabalhei na Souza Cruz em Belo Horizonte, depois de tudo isso trabalhei 
em usina de cana, cortando cana prá fazer açúcar, chama Usina Santo 
André, é prá lá de Belo Horizonte, duas horas de ônibus, chama Bom Jesus 
do Matuzinho (...). E minha vida foi trabalhando. Aí um dia, falei “Cê quer 
saber de uma coisa? Vou caçar uma coisa melhor, aí comecei. Trabalhava 
num serviço de dia e de noite andando, caçando uma coisa melhor até 
achar. Aí eu ingressei na Companhia Vale do Rio Doce e trabalhei quarenta 
anos. 
 
 

 Ele conta também qual foi sua primeira função na companhia, em 1949, e 

como era seu trabalho sobre os trilhos da EFVM: 

 

Eu comecei a trabalhar primeiro como pinante. É difícil explicar, mas eu vou 
explicar. Posso explicar? Antigamente, tinha aqueles terrenos alto e baixo, 
aquele de baixo chama baldio. Então, tinha que cortar o terreno no lugar 
alto, tirar a terra prá terrar o lugar mais baixo. Nivelar prá vir o dormente, prá 
vir o trilho (...). A terra era carregada com carroça de burro, animal. Então, 
eles carregavam a carroça e eu saía conduzindo, levando. Chegava lá, 
virava prá fazer o aterro. Depois, aí um dia eu falei “Ah! não quero mexer 
com isso mais não, vou largar esse trem” (...) Aí fui trabalhar como 
mensageiro. 
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Depois de trabalhar como pinante25, o Sr. Jairo passou a ser mensageiro e, 

mais uma vez, descreve seus afazeres na ferrovia Vitória a Minas. 

 

A gente fazia uns canudos, assim, com a tampa. Tampava, amarrava uma 
corda aqui, pegava o furo embaixo. Aí pegava o trem aqui em Valadares ia 
lá no Naque, ia de trem naquelas máquinas de fogo, de lá eu descia e vinha 
por aí afora a pé (...) pegando as parte diária do povo. Enrolava, punha ali e 
fechava, pendurava e vinha andando (...). Chegava no escritório e 
entregava as parte diária. No outro dia pegava de trem aqui e descia lá num 
lugar que chama Tumiritinga, descia lá aí vinha colher, fazer a coleta. A 
mesma coisa. A minha vida foi essa!  

 
 
 

Em vários momentos da entrevista, o Sr. Jairo completava dizendo “A minha 

vida foi essa”. Em uma de suas falas, ele narra as condições de trabalho na ferrovia. 

 
Cheio de onça, muita onça, tinha muita onça. Bebia aquela água de lagoa. 
Lá tinha um negócio da pessoa, por exemplo, Pirapama, tinha que fazer 
ronda na linha, rondar se tinha desastre na linha prá não descarrilar trem.  O 
que que acontecia? Pirapama tinha o quilômetro trezentos, descia um ronda 
prá lá, chegava naquela praca, ele dava um sinal na praca. O ronda já teve 
ali, o trecho dele tá normal. E vinha o de Tumiritinga e vinha até a praca do 
trezentos, dava o sinal. Quer dizer, tava normal. Mas acontecia que um não 
vinha, peraí, a onça tinha pegado o cara.      

 

 Ao se lembrarem das dificuldades, os aposentados da CVRD tendem a 

comparar suas antigas condições com as de trabalhadores que ingressaram 

posteriormente na companhia. Isso pode ser visto na fala de Sr. José Nicácio:  

 

Agora modernizou tudo e hoje é tudo mecanizado, não tem tanta dificuldade 
como antigamente. Era tudo manual, tudo na munheca, e dormia em 
alojamento coberto de folha de zinco em cima. Então, é uma história muito 
sofrida! Bebia essa água barrenta aí do Rio Doce (...). Naquele tempo não 
tinha nem uniforme, era muito difícil! 

 

 Seu colega, o Sr. Jairo Moreira, também faz comparações e nota-se certo 

orgulho por parte do aposentado ao descrever sua situação na CVRD em relação 

aos operários que ingressaram durante a duplicação da ferrovia: 

 

Esse pessoal que entrou no meu tempo é que trabalhou na Companhia. 
Porque depois veio aquela camada, fichou quatro mil homens das 
empreiteira (...) esses não trabalharam igual nóis. No meu tempo, cê não 
tinha calçado prá trabalhar, não tinha uma roupa, não tinha nada. Oito horas 

                                                           
25

Pinante: Menino que trabalha como servente em construções civis, ou como guia das carrocinhas de aterro 
nas construções de estradas. Disponível em: < http://www.dicio.com.br/pinante/> acesso em 20 de Outubro, 
2011 às 10h20min 
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seca. Depois a Companhia enfiou quatro mil homens prá dupricar a linha, 
era uma linha só, fazer quatro linhas. Esses homens não trabalharam, 
trabalhou, mas não foi igual nóis que carregava trilho, dormente nas costas 
o dia inteiro, cortar terra com picareta, não tinha máquina, não tinha nada. 
Andava a pé quinze, vinte quilômetros com ferramenta nas costas, ia e 
voltava todo dia de tarde. Às vezes quando chegava de tarde, armava uma 
barraquinha, assim, ficava ali de tarde no acampamento e não aguentava 
de tão cansado que tava. Essa foi minha vida na Companhia. Eu e pessoas 
da minha época que trabalhava na Companhia. 

 

 A duplicação da EFVM, à qual Sr. Jairo Moreira se refere, aconteceu na 

década de 70 e ficou pronta, mais precisamente, em 1977. Naquela época, a CVRD 

já se encontrava consolidada no mercado internacional, operava desde a extração 

do minério de ferro vindo da região de Itabira, passando pelo transporte ferroviário e 

chegando ao porto, em Vitória, para embarque das cargas.  

 Os navios transportavam para o exterior o minério de ferro escoado pela 

EFVM e traziam do país de destino carvão metalúrgico, abastecendo, assim, a 

Usiminas, a usina siderúrgica da cidade de Ipatinga, próxima a Governador 

Valadares. Essa prática era conhecida como freight sharing e era feita através da 

Docenave (Vale do Rio Doce Navegação S.A.), uma subsidiária da CVRD (CVRD, 

2002). 

 Antes de ingressar na companhia, o aposentado Sr. Guilherme Teles (ANEXO 

H) trabalhou na Usiminas. Ele explica o que fazia naquela usina siderúrgica: “Era só 

prá fundir o ferro líquido e depois enchia uma panela de sessenta toneladas de ferro 

e ia preenchendo aquelas peças.”   

Porém seu desejo era trabalhar na moldagem dessas peças, que pesavam 

120 kg de cobre, iam para o alto forno da Usiminas para fundir o minério e fazer 

ferro gusa. Então o Sr. Guilherme explica que o minério de ferro vindo de Itabira e 

transportado pela EFVM, era utilizado para fazer o ferro gusa da Usiminas.   

 O aposentado conta como mudou de função na usina e aproveita para 

descrever sobre os líderes da Usiminas naquela época: 

  

Era comandado pelos japoneses, né? Tinha um japonês lá que era o chefão 
lá, ele deu o nome de Pedro, né? Prá ficar fácil de comunicar com ele, ele 
sabia falar português e nós chamava ele de seu Pedro. Ele foi lá no forno e 
falou com o encarregado “Pode parar, nós vamos parar de cinquenta a 
sessenta dias o forno aí, porque já tem tanta peça que não tá precisando 
não. (...) Eu fui lá no encarregado que era daquele serviço e falei com ele 
“Aqui, você deixa eu vir prá cá, prá treinar fazer essa moldagem aí? 
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 Com muito empenho, ele aprendeu a fazer a moldagem e relembra um dia 

específico em que obteve sucesso ao moldar uma peça a pedido de um chefe:  

 
O japonês foi lá na área prá ver e gozado que ele me deu parabéns, pegou 
na minha mão e falou assim: “Vem uma promoção prá você aí no final do 
mês e você pode continuar fazendo do seu jeito aí.” Ele falou “Cê tá de 
parabéns!”, tornou a me dar parabéns e naquele mês veio minha promoção. 
Aí, todo mundo ficou de boca aberta falando “Como é que pode um cara 
que saiu lá do mato já é profissional?” 

 

  O torneiro mecânico e técnico químico industrial, Sr. Guilherme Teles, saiu da 

Usiminas em 1976, quando foi aprovado no concurso público da CVRD.  

 Da mesma forma que o Sr. Guilherme Teles se lembrou de uma promoção 

recebida durante sua passagem pela Usiminas, o aposentado Sr. Jairo Moreira 

também se recorda do dia em que foi promovido, neste caso na CVRD, e pediu dona 

Irene, hoje já falecida, em casamento: 

 

Olhei na carteira tava escrito assim: “Senhor Jairo Moreira, matrícula nove 
mil seiscentos e oitenta e oito. O senhor foi classificado e fichado no quadro 
geral da Companhia Vitória Mina”. Eu falei: “Opa! Agora já tenho minha 
namorada, agora eu vou casar”. Aí eu já tava enquadrado no quadro geral 
da via permanente da Companhia Vale do Rio Doce. Aí eu cheguei alegre, 
falei prá ela, abri a carteira: - Lê aqui.  Aí ela pegou, me abraçou “Agora nós 
vão casar?”. Aí falei o seguinte “Eu tenho que ir na casa do seu pai” e ela 
falou “Vamo lá agora, vamo lá agora”. 

 

 Assim, o Sr. Jairo Moreira, ao relatar sua trajetória na companhia, se recorda 

também de momentos que teve em família e de alguns pequenos detalhes, como o 

caso do número de matrícula de sua carteira. Isso faz pensar nas palavras de Ecléa 

Bosi (2003, p.39) ao dizer que “lembrança puxa lembrança e seria preciso um 

escutador infinito.”   

 

 
3.2 Viagens de trem 

 

Enquanto a EFVM não chegava à região de Itabira a fim de extrair e 

transportar minério de ferro, os recursos para a construção da ferrovia eram obtidos 

com transporte de café. Porém sabe-se que, em meio a constantes variações de 

safras e instabilidade desse produto, as despesas da ferrovia eram supridas também 
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pelo transporte de madeira e de passageiros, sendo amparada em crises financeiras 

(PADILHA, 2009, p.5). 

 Portanto, o transporte de passageiros na EFVM se fez presente desde sua 

construção e ainda circulam nesta ferrovia os únicos trens de passageiros diários no 

Brasil (SCOLFORO, 2006), sendo transportados mais de um milhão de passageiros 

por ano.    

 Muitas são as lembranças que a população de Governador Valadares e das 

demais localidades por onde a ferrovia passa guarda em relação ao trem de 

passageiros e às viagens feitas a passeio ou a trabalho.  

No caso dos mineiros, estes viam no trem uma oportunidade de conhecer a 

praia, e a entrevistada Dona Maria Izabel, de 68 anos, relembra como foi a viagem 

com os filhos para o litoral capixaba: 

 

Quando eu tinha seis filhos e grávida do sétimo, foi a primeira vez que eu 
andei de trem, em setenta e oito. O percurso de Belo Horizonte a Vitória, 
mas foi muito engraçada essa viagem, sabe? (...) A gente veio de trem de 
Belo Horizonte, chegou em Itabira a gente tinha que fazer baldeação, sair 
de um trem e passar pro outro, sair do trem de Belo Horizonte e passar pro 
trem de Vitória. Aí atravessando linha com aquela meninada, saco de 
sapato porque não tinha uma mala direito, né? Foi a primeira vez que fui 
conhecer praia.   

  

Além do percurso, ela recorda os momentos que teve com os filhos na praia:  

 

Eu fiz roupinhas pros meninos, pras meninas com medo de perder uma da 
outra, porque eram quatro meninas, eu mesma fiz os biquínis, tudo de um 
pano só, uma cor só prá identificar que era meu. Lembro direitinho até hoje 
era um paninho fundo branco com a estampazinha bem miudinha rosa. Foi 
muito divertida essa viagem!     

 

 Enquanto dona Maria Izabel utilizava o trem para dias de lazer com a família, 

dona Margarida Carmo de Jesus (ANEXO I) utilizava o mesmo meio de transporte a 

trabalho. Naquela época, dona Margarida morava no pequeno município de Naque 

e, aos nove anos de idade, ia de trem até Governador Valadares, a pedido de sua 

madrinha, levar dinheiro para uma tia já idosa. A entrevistada relembra esses 

momentos de sua infância e conta sobre as ordens dadas pela madrinha: 

 

Ela falava: - Margarida! – Senhora! Toma um banho e arruma bem 
arrumada. Eu falava: - Oba. Eu já quase não gostava né? Eu tomava aquele 
banho depressa, enxugava e vestia uma roupa bonita (...) ela pegava 
aquela paçoca de dinheiro assim, partia no meio “Agora põe dentro do 
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sapato”.  Eu punha lá, enfiava o pé e já ia abotoando de uma vez. Madrinha 
ria! Agora eu calçava a outra meia, punha a outra parcela lá e enfiava o pé 
lá dentro e butoava também de uma vez. “Agora cê come um pouquinho 
procê descê. O trem chega lá em Valadares uma hora”.  

 
 

 Ao partir de Naque26 rumo a Governador Valadares, dona Margarida pegava o 

trem de passageiros no sentido Belo Horizonte - Vitória e conseguia retornar para 

sua casa ainda no mesmo dia, no trem de sentido contrário. Ela se lembra de como 

era o retorno e do medo que tinha de perder o trem: 

 

Tia Noêmia, pelo amor de Deus! A senhora não deixa eu perder o trem não, 
senão a madrinha vai me matar (...) e eu ficava até doida com aquele trem. 
Ô Jesus! Aí eu chegava em casa, quando eu chegava na estação, madrinha 
tava me esperando.    

 

 Dona Margarida conta que foi criada por sua madrinha desde que nasceu e, 

além das viagens para Governador Valadares, ela ajudava essa mulher, funcionária 

pública dos Correios, com as correspondências que chegavam de trem e com as 

que deveriam ser despachadas:  

 

Eu jogava os malotes nas costas, pegava uma folha grande, fazia assim 
com ela, punhas as carta lá dentro e prendia, e prendia debaixo do braço e 
trilhava prá estação. Madrinha: “Ô minha filha, esse correio não vai ser 
atendido hoje não, só falta dez minutos”. E eu falava “Ó madrinha, eu não 
vou aceitar o trem passar na minha frente não, é eu que tenho que passar 
na frente dele (...). O trem vinha lá na curva do coqueiro igual uma cobra e 
eu vinha correndo, correndo, correndo até que eu chegava na estação 
primeiro que ele. Pois eu atendia o correio, pegava o recibo prá madrinha 
ver que eu tinha atendido, recebia as correspondências da minha madrinha. 
Quando era reembolso, era muito pesado e eu não aguentava, aí eu pedia 
os telegrafistas prá guardar prá mim na estação e que depois eu ia falar 
com madrinha e madrinha mandava panhar.   

     

 Ao serem contadas, as histórias de vida se mostram relacionadas não apenas 

com as viagens feitas de trem, mas também com as estações e até mesmo com a 

própria linha férrea. Isso pode ser visto na fala do entrevistado Iranaldo Dunga ao 

relatar momentos de sua infância e das diversões que tinha naquela fase da vida: 

 

Eu aprendi a andar de bicicleta na beira da linha, porque é um lugar que 
não tinha movimento de carro, né? Eu e meu irmão mais novo que eu um 
ano, a gente aprendeu a andar na bicicleta do meu pai. Quando ele 
chegava do serviço a gente pegava a bicicleta dele e ia aprender na beira 

                                                           
26

 A estação ferroviária de Naque foi inaugurada em 1911, um ano após a primeira estação de Governador 
Valadares ter sido entregue ao público. 
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da linha. E à noite a gente ia lá prá beira da linha ver o trem passar, tinha 
um guarda que chamava guarda-freio, o homem da guarita, ele que virava a 
chave quando o trem vinha, né? Prá comunicação. Ele chamava seu Dutra.   
 
 

 Por meio das narrativas vão sendo mencionadas algumas funções exercidas 

ao longo da ferrovia, e, neste caso, o telegrafista e o guarda-freio ganham espaço na 

memória das pessoas que acompanharam a substituição das tarefas que eles 

exerciam por novos meios de comunicação ou por outras funções mais modernas. 

 

 
3.2.1 Frango e Farofa 

 

 Com a substituição também das Marias-fumaça pelas locomotivas a diesel, na 

década de 50, a velocidade de 30 quilômetros por hora passou a ser, em média, de 

58 quilômetros por hora e, com o passar dos anos e a modernização da ferrovia, as 

velocidades ficaram cada vez maiores. Porém, as viagens de trem continuavam 

longas e era preciso mais de um dia de viagem e muita comida para se chegar ao 

destino final.  

 Dona Maria Izabel relata como eram as condições do trem de passageiros e o 

que preparava para alimentar a si mesma e os filhos durante as viagens: 

 

O trem não era fácil não, era bem difícil. Tinha classe de primeira e de 
segunda, eu graças a Deus nunca viajei de segunda não, mas cheguei a 
entrar nela prá conhecer. Os bancos eram tudo de madeira e o de primeira 
era de poltrona, tudo direitinho. Tinha um vagão que era dormitório, né? 
Mas esse a gente não pegava porque era caro, não era no nível da gente. 
Demorava demais prá chegar em Vitória, nosso Deus! Levava comida, 
porque não podia comprar prá aquela meninada, mas os trens nessa época 
era farofa pura. (...) Eu levava pipoca pronta, eu rebentava na panela e 
levava, levava farofa, um frango e bolo, fazia muito bolo prá levar.     
 

 

 Outra entrevistada, dona Nivalda Mendes (ANEXO J), também conta sobre as 

viagens que fazia de trem com os filhos e descreve o que lhe aconteceu em uma 

delas: 

 

O banco virava tanto prá lá quanto prá cá, e eu punha os meninos deitado. 
Teve uma vez que eu ia viajando e uma mulher tava comendo uma comida 
gostosa com aqueles pedaços de carne, tão gostoso!  E eu fiquei olhando, 
pensando: “Ai meu Deus, vontade de comer um pedacinho da comida dessa 
muié”. A mulher não foi capaz de me oferecer e eu pensei comigo “É gente, 
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eu não vou fazer isso mais não, agora quando eu viajar eu vou ter o 
capricho de eu mesma fazer meu negócio e trazer”. E é assim até hoje. 
Quando eu vou viajar eu faço aqueles pedacinhos de frango, assim, fritim.  

 

 
3.2.2 Encontros e desencontros 

 

 O trem de passageiros, além de meio de transportes, foi também um meio de 

conhecer e encontrar pessoas. As viagens longas davam a elas oportunidades de 

aproximação e convivência com outras pessoas daquela região da EFVM. 

 O entrevistado Iranaldo Dunga, atual zelador da classe econômica do trem de 

passageiros, descreve o seu local de trabalho como “O trem é bom demais, menina! 

É o trem casamenteiro”. E cita alguns colegas e passageiros que se casaram graças 

ao trem Vitória Minas.  

 Porém nem todos os encontros se resultaram em casamento e dona Maria 

Júlia Almeida (ANEXO K) não se esquece de um rapaz que ela conheceu em sua 

primeira viagem de trem: 

 

A primeira vez que eu fui a Ipatinga, eu conheci uma pessoa e gostei muito 
dessa pessoa, mas a gente desnorteou (...). Ele passou cobrando as 
passagens, né? Porque eu não me lembro se a gente comprava a 
passagem aqui primeiro, como hoje. Eu não lembro, faz tantos anos! E aí, 
quando a gente embarcou que eu sentei no meu lugar, meu tio falou assim: 
- Olha! Sua poltrona é essa, senta aqui. Aí o rapaz veio e sentou e começou 
puxar assunto comigo né? Eu era novinha. As pessoas falavam que eu era 
muito bonitinha, tinha cabelos longos e quando a gente é novinha a gente 
tem pele bonita, né? E aí a gente foi conversando, eu comecei a tremer, eu 
era tímida do interior e o rapaz conversando comigo. Eu até gaguejava prá 
responder. Aí ele falou assim, que eu era muito bonita! Que gostaria de 
continuar a me conhecer e tal. Mas eu disse “Meu pai é muito rígido”. E ele 
“Tem jeito de me dar o endereço?”. Eu falei: “Tem não porque eu moro na 
roça”. E ele falou: “Mas que região?” Eu não sabia nem o que que era 
região. 

 

O rapaz, cujo nome era Osmar, desembarcou em alguma estação antes da 

estação de Ipatinga, em que dona Maria Júlia desceria. Embora ela não se recorde 

da estação em que o rapaz desembarcou, dona Maria Júlia descreve como foi 

aquele momento que, mesmo depois de muitos anos, ela nunca se esqueceu: “Eu 

fiquei dentro do trem. Aí ele ficou parado olhando até o trem sumir e eu pela janela 

olhando. Nunca mais nos vimos.” 
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A entrevistada se casou aos dezesseis anos de idade com outro rapaz, com 

quem teve quatros filhos. Ao falar deles, dona Maria Júlia se recorda de uma viagem 

que fez sem o esposo e o que aconteceu no trem, o mesmo cenário da história 

anterior: 

   

Um dia eu passei muito apuro porque o Agnaldo, meu terceiro filho, é muito 
curioso. Então, eu sentada com eles, eu descuidei um pouquinho, um 
minutinho de vacilo ele saiu de perto de mim, sumiu. Eu vinha de Ipatinga 
prá Valadares, quando chegou ali no Santa Rita27 foi que eu dei falta dele.  
Eu falei: “Gente, cadê o Agnaldo, meu Jesus!”. E pus o Reginaldo, que era o 
mais novo, no colo do Geraldo que era o mais velho “Segura, seu 
irmãozinho aqui e não deixe ele cair” (...). Aí eu saí vagão por vagão, 
olhando, assim, cadeira por cadeira: “Ai gente, eu perdi meu filho, eu já to 
chegando em Valadares, gente me ajuda, me ajuda.” Aí quando eu cheguei, 
ele já tava entrando no restaurante e eu falei: “Meu filho por que você me 
fez isso?” E ele falou assim: “Mãe, é porque eu quero ver como é que o 
homem faz prá esse trem andar. Eu quero ver, mãe!” 

 

Portanto, verifica-se que muitas foram as histórias vividas por uma mesma 

pessoa em relação à EFVM e essas histórias não se limitam à ferrovia em si, mas 

referem-se ao conjunto dos elementos que a compõem: o trem de passageiros, a 

beira da linha, as estações e até mesmo as barracas montadas em sua volta para 

descanso de trabalhadores da CVRD. 

Além disso, a partir das narrativas feitas em Governador Valadares, pode-se 

dizer que a ferrovia “passa a ser uma lembrança coletiva, portanto uma realidade 

social” (BOSI, 2003, p.413) quando mencionada e reconhecida diversas vezes por 

aqueles que narram sua história de vida. 

 

 

3.3 Linha-tronco 

 

 Entre Governador Valadares e a bifurcação da Estrada de Ferro Vitória a 

Minas, no Km 507, a ferrovia passa por estações dos municípios de Pedra Corrida, 

Periquito, Belo Oriente, Ipatinga, Timóteo e Antônio Dias (Revista NOS TRILHOS, 

2005).   

                                                           
27

 Santa Rita é um bairro na entrada da cidade de Governador Valadares. 
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A bifurcação acontece na cidade de Nova Era, mais precisamente na estação 

Desembargador Drumond e, a partir dela, a EFVM se divide em dois destinos finais: 

Itabira ou Belo Horizonte.  

Tal junção é conhecida até os dias atuais como a linha-tronco28 do percurso e 

a baldeação mencionada por alguns entrevistados se dava nessa estação 

Desembargador Drumond, a mesma que recebia as cargas de minério vindas de 

Itabira enquanto o trecho entre as duas cidades não havia sido construído ainda. 

Ao seguir viagem pela EFVM, o trem parte da região metropolitana de Vitória, 

cruza os estados do Espírito Santo e Minas Gerais e passa pelas estações já vistas. 

Com isso, se aproxima a chegada à capital mineira, porém, com uma rápida parada 

na estação de Nova Era, é possível conhecer a outra parte bifurcada da ferrovia: a 

cidade de Itabira. 

 
 

3.3.1 Itabira pela janela 

 

Apesar de a ferrovia partir do litoral capixaba, pode-se dizer que Itabira é o 

Km zero da história, afinal as riquezas naturais da região fizeram com que toda uma 

idealização fosse transferida e refeita.  A estrada de ferro que seguiria para 

Diamantina tomou novos rumos e a causa principal foi a descoberta de jazidas de 

minério de ferro em Itabira. 

 Com isso, a cidade cujo nome significa “pedra que brilha” 29 teve sua história 

modificada, não sendo mais sinônimo de cidade pacata como antes do século XX. 

Tais mudanças começaram a ocorrer pela presença de ingleses e norte-americanos 

na região, que se encontravam ali para aquisição de terras em busca de riquezas 

naturais. Posteriormente, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

Itabira nunca mais foi a mesma e se tornou palco de exploração de minério, notória 

em todo o mundo.   

O Pico, ou Morro Cauê, com um cume de 1.370 metros, foi que lançou Itabira 

no processo de exportação, e sua hematita compacta, de excelente qualidade, foi 

palco de muito labor e sucesso (MAYRINK, 2002). 
                                                           
28

 No caso do trem de passageiros, atualmente, estes ainda desembarcam na estação Desembargador 
Drumond, em Nova Era, e logo depois seguem mais 35 km de viagem em outra locomotiva até chegarem a 
Itabira.  
29

 Ita: pedra; Bira: brilha. 
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Hoje o Pico do Cauê não existe mais, o que há no local é apenas uma cava. 

Ele, possivelmente, se encontra espalhado por vários lugares do mundo em forma 

de utensílios oriundos do minério de ferro, explorado de forma intensa naquela 

região. 

Ao pensar nessa alteração da paisagem local em virtude da violenta extração 

do minério de ferro, cabe ainda refletir sobre as palavras do poeta Carlos Drummond 

de Andrade que, ao falar de sua terra natal, descreve Itabira como tendo “Noventa 

por cento de ferro nas calçadas./Oitenta por cento de ferro nas almas.”30 

 

 
  Figura 18:  Pico do Cauê, anos 40. Fonte: Histórias da Vale, 2002, p.22. 

 

Pode-se dizer que, dentre as localidades por onde passa a EFVM, Itabira é 

umas das cidades, senão a principal delas, mais marcadas pela presença da 

ferrovia.  

Muito antes de os trilhos chegarem a Itabira, em 1943, a cidade já se via 

definitivamente atraída por olhares do mundo inteiro e, ao se divulgada pelo 

Congresso Geológico Internacional de Estocolmo (Suécia, 1908) a existência de 

enormes jazidas de ferro na região, Itabira não teve o mesmo destino de uma 

simples cidade do interior mineiro.  

A extração de minério de ferro e a necessidade de transporte do produto até a 

estação ferroviária mais próxima, Desembargador Drumond, atraíram um grande 

número de trabalhadores para a cidade. Porém, foi com a criação da CVRD, em 

1942, que Itabira despontou para o mundo, e a intensa exploração de minério de 

ferro marcou para sempre a história da cidade.    

                                                           
30

 Os versos se encontram no poema “Confidência do itabirano” do terceiro trabalho poético de Carlos 
Drummond de Andrade, Sentimento do mundo, lançado pela primeira vez em 1940. 
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Durante o Estado Novo a cidade de Itabira teve seu nome modificado para 

Presidente Vargas, em homenagem ao presidente Getúlio Vargas. Porém, em 1946, 

devido à forte oposição da população em relação ao novo nome da cidade, esta 

voltou a se chamar Itabira.  

Pode-se ver o nome rechaçado pelos itabiranos na imagem a seguir; os 

dizeres “Presidente Vargas” na estação ferroviária provavelmente reafirmavam a 

imposição de líderes do governo quanto ao nome dado à cidade.  

 

 

 
Figura 19 :  Estação ferroviária de Itabira, em 1944, quando a cidade ainda recebia o nome de 
Presidente Vargas. Fonte: Histórias da Vale, 2002, p. 36. 

 

Não apenas em versos poéticos, como os de Carlos Drummond de Andrade, 

e em registros históricos é descrita a forte relação do minério de ferro com a cidade 

de Itabira. A mesma pode ser identificada por pessoas que nasceram muitos anos 

após a criação da CVRD e que relatam como era a vida naquela cidade. 

Isso pode ser visto na fala do entrevistado Rubens Amaro (46 anos), ao 

descrever as ruas da cidade onde nasceu: 

 
Quando eu nasci, a Vale já estava instalada em Itabira. O Cauê, que era um 
monte, hoje é uma cratera, já tava reduzindo de tamanho. O que eu lembro 
demais, assim, eram as ruas da cidade, eu reparava minério, assim, nas 
ruas, pedras de minério. A gente saia às vezes do bairro Caminho Novo e ia 
até perto da estação do trem e era uma caminhada muito longa, era minério 
prá tudo quanto é lado. Tanto é que o pessoal desse bairro era apelidado de 
pé de pombo, porque o pombo tem o pé avermelhado e se você pisar no 
minério, ficar andando no meio de minério, seu pé fica avermelhado. Então, 
as pessoas tinham o apelido de pé de pombo por causa disso. Então, 
parece que a cidade respirava minério, e respirava de fato. Eu achava 
aquilo estranho, porque que as ruas eram vermelhas. 
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Rubens conta que morou em Itabira até os dois anos de idade apenas, mas 

guarda muitas lembranças da cidade, pois ia frequentemente visitar os avós durante 

as férias escolares: 

 

Normalmente a gente ia de trem. Então pegava o trem em Vitória, lá na 
estação Pedro Nolasco prá Itabira, e a viagem era muito longa, eu lembro 
isso, eu era pequeno e lembro muito bem. Como não tinha os vagões 
executivos, como tem hoje, eu me lembro de chegar lá, assim, cheio de 
minério, né? Tomava banho, eu saia branco, o marrom todo que tava no 
meu corpo saia. (...) o cabelo parecia que tava cheio de purpurina, tudo 
brilhante.  

 

 O percurso em si também é lembrado por Rubens e ele narra como eram 

aquelas viagens: 

 
Prá Itabira eram doze horas de viagem, era tempo prá caramba, você 
imagina uma criança ficar dentro de um lugar onde ela não pode sair, é um 
terror. Então, eu não parava, eu saía, eu adorava ficar entre um vagão e 
outro que tinha uma espécie de uma varanda. E ali você ficava olhando, eu 
botava a cabeça prá fora e ficava intrigado quando tinha curva, aí eu ficava 
vendo a locomotiva lá na frente. A sensação que eu tinha que a gente, 
dentro do vagão, tava indo prá um lugar e o maquinista tava indo prá outro.      

 

 Além das viagens de trem e das ruas de Itabira, o entrevistado recorda a casa 

dos avós e as brincadeiras da infância naquela cidade: 

  

Exatamente atrás da casa tinha uma ladeira que dava prá linha da estrada 
de ferro, onde passava trem o tempo inteiro. Então, eu convivi com ruído de 
trem, uma das diversões das férias que a gente tinha era subir essa ladeira 
e ficar jogando pedra nos vagões do trem, mas eram vagões de minério, 
não eram vagões de passageiros. Tentar acertar lá na pilha do minério ou 
então colocar pedra no trilho, prá ver a pedra quebrar, esse tipo de coisa. 
 
 
 

 Ponto de lazer para crianças, a linha férrea era, para muitos moradores de 

Itabira, meio de trabalho e sustento da família. Além de operar na extração de 

minério de ferro, carregamento do produto, em sistema de comunicação e obras da 

ferrovia, homens trabalhavam no transporte de cargas e passageiros. O avô do 

entrevistado Rubens era um desses homens, maquinista da CVRD, que teve sua 

vida atrelada à companhia e dela tirou o sustento da família por muitos anos.  

Rubens fala do avô e das experiências deixadas por ele não somente em 

conversas como também em manuscritos: 
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Quando eu fui entrar na Vale, eu fui fazer o concurso, a Vale era estatal 
ainda então tinha concurso. E eu sabia que ia ter redação, e um dia eu fui 
conversar com o vovô, aí eu falei “Me conta um pouco das histórias da Vale, 
me fala mais coisas.” (...) E ele fez um negócio interessante, meu avô era 
um sujeito muito inteligente e ele escreveu prá mim. Eu lembro que ele fez 
um relato escrito, que minha mãe tem guardado até hoje, do que era a Vale. 
Aquilo que me inspirou na hora de escrever a redação, e eu vi que ele, 
como muitos outros que eu conheci, as pessoas mais antigas, eles tinham 
um orgulho da empresa, eles guardavam uma espécie de relação de amor, 
assim, eles sentiam que eles deviam muito à organização.  

 

  As dificuldades de homens como o avô de Rubens foram muitas durante suas 

obrigações na companhia, e o entrevistado se recorda de algumas conversas que 

tinha com o avô: 

  

Eu conversava muito com ele sobre isso, eu perguntava: “Como que era ser 
maquinista na Vale?”. Ele falava como era difícil o trabalho inicial porque ele 
trabalhou naquele período que tinha o maquinista e o cara que ficava lá na 
Maria-fumaça, o foguista, prá poder alimentar aquele negócio. Ele falou que 
era um trabalho bem severo, bem difícil, bem duro. 

 

Os foguistas e auxiliares de foguistas eram incumbidos da alimentação, 

vigilância e manutenção da caldeira e, devido às altas temperaturas, muitos morriam 

queimados. A maioria daqueles homens era de raça negra e resistiam com mais 

facilidade a tanto calor provocado pelas locomotivas a vapor da EFVM 

(http://www.asminasgerais.com.br/rio_doce/tecer/efvm/area.htm ). 

. 

 

3.3.2 Why? 
 

A história de Itabira está atrelada à história da EFVM, e a vida desta cidade foi 

definitivamente marcada pelos olhares em busca de minério de ferro e o anseio de 

se transportar o produto para o mundo. A ferrovia, por meio de estatutos da CVRD, 

proporcionou a Itabira programas de saúde, saneamento, educação e construção de 

conjuntos habitacionais. Além disso, a população se viu influenciada pelos norte-

americanos que ali se instalaram e os hábitos daquela cidade foram tomando novas 

formas com o passar do tempo. 

MAYRINK (2002, p. 28) explica que “a influência se deu primeiro na 

linguagem do dia-a-dia, tanto pela infiltração de palavra em inglês como numa 

reação local a elas.”   
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 E, apesar de o entrevistado Rubens Amaro frequentar a cidade de Itabira num 

contexto onde a presença desses estrangeiros não era mais acentuada, ele 

compartilha: 

 
Eu me lembro das histórias, o pessoal falava que o “Uai” do mineiro lá, tinha 
a ver com os norte-americanos perguntando “Why”, “Why”? E ficou uma 
expressão de interrogação, assim. 

 

 

3.4 Chegando à capital mineira 
 

 

 
Figura 20: Vista do trem de passageiros nos trilhos da EFVM. Fonte: Acervo pessoal, 2009. 

 

 Conforme foi relatado, na altura da cidade de Nova Era, a EFVM se bifurca e 

dá acesso tanto a Itabira quanto a Belo Horizonte. Trilhando agora para a capital 

mineira, a ferrovia passa por apenas mais três cidades, a partir da bifurcação: João 

Monlevade, Rio Piracicaba e Barão de Cocais.  

 Por muitos anos, esse trecho foi operado pela Estrada de Ferro Central do 

Brasil (EFCB), e os trens da EFVM circulavam e interligavam os estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. Porém, na década de noventa, a EFVM assumiu a malha da 

antiga Central do Brasil e passou a comandar por si só o trajeto Belo Horizonte - 

Vitória nos dois sentidos. 
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 Os estados do Espírito Santo e Minas Gerais foram interligados por uma 

única linha férrea, que hoje representa a união entre eles e o desenvolvimento de 

cada um a partir do outro. 

  A relação pode ser vista não apenas nos primórdios da construção da 

ferrovia, em que Minas Gerais escoaria sua produção agrícola, pedras preciosas e 

madeira para o Espírito Santo, enquanto este exportaria produtos industrializados 

para a região.  Até mesmo os hábitos de ambos os estados têm pontos em comum e 

MAYRINK (2002, p. 77) explica que: 

 
A importância de uma variada massa de trabalhadores teve também 
consequências profundas nos hábitos e comportamento de uma Vitória 
ainda provinciana. Como não havia praticamente indústrias, nem cursos de 
formação, nem técnicos, era preciso contratar fora. Então, a Vale foi 
procurar gente com experiência no setor siderúrgico em Minas Gerais, onde 
estava a Belgo-Mineira e Acesita, com mão de obra qualificada, e em outros 
lugares. 

 

 O entrevistado Rubens Amaro também descreve essa relação entre os dois 

estados e justifica seu sotaque mineiro, mesmo vivendo cerca de 40 anos em 

Vitória: 

 

É aquela história lá de Vitória, né? Tem muito mineiro na cidade por causa 
das plantas da Vale, na CST, aqueles projetos da década de sessenta, 
setenta Vitória virou um canteiro de obras, né? E a mineirada baixou lá, 
porque os capixabas não sabiam mexer com ferrovia, usina. Isso quem 
sabia eram os mineiros porque tinha a Usiminas, a Acesita. Cê fala, assim: 
“Você morou em Vitória”, mas até hoje meu sotaque é de mineiro.  

 

  Entenda-se por sotaque o conjunto de traços indicadores de processos 

fonológicos gerais e de padrões prosódicos (RAMOS, 1997). No caso dos mineiros, 

não apenas o sotaque é conhecido nacionalmente, mas também a inclusão de uma 

mesma palavra para designar vários significados: a palavra Trem. 

 RAMOS (apud LIMA, 2007) diz que “O uso do item “trem” no dialeto mineiro, 

hoje se referindo a um conjunto de objetos, documenta parte de uma história de 

mais de trezentos anos.”  

 Por fim, a partir da fala do entrevistado Rubens, pode-se conhecer parte da 

tradição de Minas Gerais, o que explica a facilidade em obter as entrevistas e os 

relatos de vida de um povo marcado pela EFVM e que gosta de contar histórias: 
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A minha família, a família da minha esposa, a vida da gente, o prazer da 
gente é tá ao redor de uma mesa com comida e contando histórias. Então, 
assim, a maior celebração do mineiro é contar as histórias e são as mesmas 
histórias, é incrível, e a gente ri das mesmas histórias. E a gente cultiva 
essas histórias, eu vejo isso hoje que eu tenho mais consciência, 
analisando acadêmica e antropologicamente, eu sei que isso é um papel, 
assim, fantástico prá transmissão de legado.  

 

 

 Ecléa Bosi (2003, p.407), falando dessa mesma importância, explica que:  

 

O encontro com velhos parentes faz o passado reviver com um frescor que 
não encontraríamos na evocação solitária. Mesmo porque muitas 
recordações que incorporamos ao nosso passado não são nossas: 
simplesmente nos foram relatadas por nossos parentes e depois lembradas 
por nós. 
 
 

 BOSI (apud TRUZZI, 2007) ainda se dirige a outro ponto e afirma que o meio 

urbano afasta as pessoas, o que leva a memória a remar contra a maré, uma vez 

que, nesse contexto, as pessoas não se visitam mais e faltam os companheiros que 

sustentavam as lembranças que já se dispersaram.   

 Essa é exatamente a mesma leitura feita pelo mineiro Rubens Amaro, que 

atualmente reside na capital paulista, em relação a viver em uma metrópole e, 

consequentemente, se afastar dos familiares:  

 

E quando a gente tá separado dessas coisas, porque tá longe, você não 
cultiva mais contar história, né? Aqui as pessoas estão pouco se lixando prá 
suas histórias, ninguém tem tempo prá história de ninguém. 
 
 

 Portanto uma das propostas da pesquisa foi buscar essas histórias e, com 

elas, narrar o processo pelo qual passou a Estrada de Ferro Vitória a Minas.  

Afinal, a história de vida de quem viveu ou vive em localidades por onde 

passa a ferrovia está entrelaçada à própria história da Estrada de Ferro Vitória a 

Minas.    
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3.5 A EFVM nos dias de hoje 

 

A Estrada de Ferro Vitória a Minas é responsável por cerca de 40% da carga 

ferroviária brasileira, o que equivale a mais de 135 milhões de toneladas de produtos 

transportadas por ano.  

 

Desse total, 80% é formado de minério de ferro e os outros 20% por mais 
de 60 diferentes tipos de produtos, como aço, carvão, calcário, granito, 
contêineres, ferro-gusa, produtos agrícolas, madeira, celulose, entre outros. 
(http://www.vale.com/pt-br/o-que-fazemos/logistica/ferrovias/estrada-de-
ferro-vitoria-a-minas/Paginas/default.aspx) 

 
 

Além disso, pela ferrovia passam os únicos trens de passageiros diários do 

Brasil31 e, em 2010, mais de um milhão de pessoas os utilizaram. O trajeto completo 

que dura, em média, 13 horas liga as capitais mineira e capixaba nos dois sentidos 

e, assim, dá acesso a outras 26 estações ferroviárias.  

A Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, foi privatizada no dia 06 de Maio 

de 1997 e obteve, no mesmo ano, o direito de operar a EFVM por 30 anos, 

renováveis por mais 30 (MAYRINK, 2002).  

No Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no Porto de Tubarão, 

na cidade de Vitória, todos os trens da Vale são monitorados 24 horas por dia, e a 

prioridade é sempre do trem de passageiros.   

No total, a Estrada de Ferro Vitória a Minas possui 905 km de extensão, e o 

trem de passageiros percorre 664 km desta ferrovia ao completar todo percurso da 

viagem.    

 

 

 

 

                                                           
31

  A Estrada de Ferro Carajás transporta passageiros, mas não diariamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como em muitas viagens que se faz, ao desembarcar no local de destino, 

chega a hora de descansar e refletir sobre os momentos vividos ao longo do 

percurso. Sobre os trilhos da ferrovia Vitória a Minas, podemos pensar em grandes 

homens, considerados pela história, como Pedro Nolasco e João Teixeira, que 

tornaram realidade o sonho de interligar os estados do Espírito Santo e Minas 

Gerais. Podemos pensar ainda em Getúlio Vargas e Arthur Bernardes, que se 

empenharam para tirar das mãos do norte-americano Percival Farquhar o que era 

nosso, ou em Eliezer Batista, que ligou o Brasil ao mundo por um porto. 

 Porém não foram cinco ou seis homens que fizeram da Estrada de Ferro 

Vitória a Minas a ferrovia considerada a mais rica do país. Inúmeros trabalhadores 

braçais e operadores de locomotivas, cujos nomes nunca saberemos ao certo, se 

fazem presentes sobre os dormentes e trilhos por onde passa o trem nessa viagem.  

  Como se não bastasse o esforço intelectual e físico de muitos homens, foi 

preciso ainda pagar um alto preço para continuar a construção da ferrovia: o sangue 

dos índios botocudos.  Isso faz daqueles indígenas parte integrante da história da 

Vitória a Minas, embora deles tenha restado apenas o nome do grupo do qual 

faziam parte, Aimorés, dado a uma cidade por onde a ferrovia passa.  A figura 5 

retrata claramente a manipulação do elemento indígena pelo homem branco e a 

imagem é capaz de testificar esse domínio que resultou o extermínio dos índios 

botocudos da região. Isso nos leva a pensar que as fotografias referentes à EFVM 

proporcionaram uma leitura ainda mais concisa sobre seu contexto e processo de 

construção. 

     Portanto falar da Estrada de Ferro Vitória a Minas é falar de homens e índios 

que a história traz em livros, documentos, registros fotográficos e relatos orais. A 

questão é que, na viagem que ora termina, pudemos perceber que novos nomes 

surgiram na história da ferrovia: nomes de pessoas como o Sr. Jairo, o Sr. José e o 

Sr. Guilherme, que provaram fazer parte dela.  

O terreno acidentado da região do Vale do Rio Doce precisou tornar-se plano 

para receber os trilhos, e pelas mãos de homens que hoje vivem no anonimato isso 

foi possível. A referência à ausência de maquinário, à utilização de instrumentos 

simples, como uma picareta, parece traduzir, ainda que implicitamente, pela voz dos 
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aposentados, um sentimento misto de orgulho e mágoa quanto à ferrovia. Orgulho, 

ao remeterem-se às dificuldades enfrentadas em áreas pantanosas ou sob o calor 

escaldante daquela região, e aos obstáculos vencidos mesmo sem as grandes 

condições que têm hoje os trabalhadores que operam os trens da Vitória a Minas. 

Mágoa, por não serem devidamente reconhecidos pela sociedade em que vivemos.   

 Logo, essa viagem permitiu mostrar que, apesar de certo ressentimento, a 

passagem desses aposentados pela construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas 

vem representar uma parcela de brasileiros que fazem diferença em nosso país, 

embora nem sempre sejam valorizados.   

A oportunidade dada a esses idosos de contar sua história, o registro de suas 

narrativas para o uso acadêmico e, consequentemente, a satisfação deles em serem 

ouvidos, vem reafirmar o sentido social que a história oral pode trazer. 

 Não somente a atuação desses homens na história da Estrada de Ferro 

Vitória a Minas como também o contrário, a interferência da ferrovia na vida de 

muitas pessoas, tudo isso pôde ser visto ao longo desta viagem, uma vez que a 

chegada dos trilhos nas localidades trazia com eles desenvolvimento e 

oportunidades à população de cada estação ferroviária.  

 Com isso, pudemos ver nas paradas que, como o Sr. Edson trouxe na sua 

reflexão, pensar na ferrovia é lembrar-se da infância, do labor do pai e das 

dificuldades que uma viagem de trem podia ter; é reconhecer que o trem contribuiu 

para a formação educacional de Ângela, que utilizava o transporte ferroviário para 

estudar na capital.  Cada parada permitiu também encontrar mulheres que se 

recordam de suas viagens de trem em família, como dona Maria Izabel, e dos 

amores não vividos, como os de dona Maria Júlia. 

 A viagem veio mostrar que cidades aonde a ferrovia chegou não mais foram 

as mesmas, e Governador Valadares, por exemplo, revela uma imigração 

nacionalmente conhecida, em virtude da vinda de norte-americanos que trabalharam 

na remodelação da ferrovia e das posteriores redes sociais.  

 Itabira, um dos maiores exemplos, também vem reafirmar as mudanças 

ocorridas na localidade com a chegada da ferrovia, e esta viagem permitiu expor não 

apenas o que dizem os livros, mas também as memórias vivas de Rubens, alguém 

que nasceu e viveu em Itabira. Suas lembranças vêm confirmar o que diz o poeta 

Carlos Drummond de Andrade sobre sua terra natal e as calçadas da cidade que 

abrigou o Pico do Cauê. 
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 Antes, na expectativa da partida do trem, é comum temer não encontrar 

tantos relatos sobre a ferrovia e o trem de passageiros, mas agora, na chegada, é 

possível dizer que sim, que muitas são as histórias de vida interligadas com o objeto 

pesquisado.  

 As histórias são capazes de recordar as brincadeiras da infância na beira da 

linha, os namoricos durante as viagens, o peso do dormente levado nas costas ou o 

sabor do frango frito trazido na bagagem e da cocada comprada pela janela.  

 Espero que esta viagem tenha demonstrado que a Estrada de Ferro Vitória a 

Minas se faz presente na própria história de vida dos mineiros da região do Vale do 

Rio Doce e que, através de suas memórias, a história da ferrovia tenha podido ser 

contada sob vários pontos de vista.  

Por fim, é possível afirmar que, além dos que foram ouvidos, muitos outros 

homens e mulheres tidos como anônimos integram a história da Estrada de Ferro 

Vitória a Minas e, consequentemente, esta também faz parte de suas vidas - basta 

sentar e ouvir outras conversas de beira de linha. 
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APÊNDICE 

Apêndice A- Perguntas acrescentadas ao roteiro básico de entrevista 
aos passageiros nas estações ferroviárias e/ou moradores das 
comunidades 

 

 
Perguntas introdutórias 
 
Identificação/Família 
- Seus pais andavam de trem na EFVM com você? Como era? 
 
Infância 
- Você tem alguma lembrança marcante em relação ao trem de passageiros ou a 
EFVM? 
 
 
Perguntas sobre a viagem 
 
- Para qual cidade você está indo? 
- Quem está indo visitar? 
- O que mais chama sua atenção durante a viagem de trem? 
- Qual a participação do trem de passageiros e/ou da EFVM em sua vida? 
- Você nota alguma mudança no trem/EFVM? Quais são elas? 
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Apêndice B – Perguntas acrescentadas ao roteiro básico de entrevistas 
aos funcionários e/ou aposentados da Companhia Vale do Rio Doce 

 
 
 
 
Perguntas introdutórias 
 
Identificação/Família 
- Seus pais andavam de trem na EFVM com você? Como era? 
 
Infância 
- Você tem alguma lembrança marcante em relação ao trem de passageiros ou a 
EFVM? 
 
 
Perguntas de movimento 
 
Trabalho  
- Como foi o início da sua carreira na EFVM? 
- Qual a lembrança mais marcante que tem em relação à EFVM/ trem de 
passageiros? 
- Quais as maiores mudanças que você nota de quando começou a trabalhar na 
Vale para os dias de hoje? 
- Qual a participação da EFVM em sua vida? 
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ANEXOS 

 

ANE XO A – Roteiro básico de entrevista 

 
Perguntas introdutórias 
 
Identificação/Família 
-    Qual é seu nome, local e data de nascimento? 
- Quais os nomes dos pais? 
- O que os seus pais faziam? 
- Como você descreveria seu pai e sua mãe? 
- Quais eram os principais costumes da sua família? 
- Você gostava de ouvir histórias? Quem te contava? 
- Você sabe a origem da sua da família? 
- Você tem irmãos? Quantos sãos? 
 
Infância  
- Você lembra da casa onde passou sua infância? Como era?  
- E o bairro e a cidade? 
- Quais eram as suas brincadeiras favoritas? Você tinha muitos amigos? 
- O que você queria ser quando crescesse? 
- O que você mais gostava de fazer quando era criança? 
 
Educação 
- Qual a primeira lembrança que você tem da escola? 
- Você teve algum professor que te marcou? 
- Como você ia para a escola? 
 
 
Perguntas de movimento 
 
Juventude 
- Qual foi o seu primeiro namoro? 
- Quando e como você começou a sair sozinho ou com amigos? 
- O que vocês faziam? 
- O que mudou em relação à sua infância? 
 
Trabalho 
-     Quando começou a trabalhar e qual foi seu primeiro trabalho? 
-     O que você fazia com o dinheiro que ganhava? 
-     Que outros trabalhos você fez? 
 
Faculdade/Especialização 
-     Você fez faculdade? Qual? Por quê? 
-     O mudou na sua vida nesse momento? 
-     Quais foram os momentos mais marcantes desse período? 
-     Como isso te influenciou profissionalmente? 
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Migração/Imigração 
-     Você (ou sua família) se mudou? Por quê? 
-     Por que foi para tal cidade/estado/país? 
-     Como foi a viagem? 
-     Onde vocês chegaram? 
-     Qual foi a sua primeira impressão? 
-     O que mais chamou sua atenção? 
- Quais foram as primeiras dificuldades? 
 
Casamento/Filhos 
- Como conheceu seu marido (esposa)? 
- Você lembra do dia do teu casamento? Como foi? 
- Vocês tiveram filhos? Quais os nomes dos filhos? 
- Como foi ser pai (mãe)? 
 
 
Perguntas conclusivas 
 
- O que você faz hoje? 
- Quais são as coisas mais importantes para você hoje? 
- Quais os seus sonhos? 
- Como foi contar a sua história?  
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ANEXO B - Ângela Brasil Ferraz Carvalhaes 

 

 

 

 

Filha caçula de Juarez Ferraz e Jaira Brasil Ferraz, nasceu no dia 27 de Agosto de 

1957 em Conselheiro Pena. Foi para os Estados Unidos aos 27 anos de idade. Hoje, 

a advogada mora em Guanhães (MG), é casada e mãe de um filho. 
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ANEXO C - Edson Fernandes de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido no dia 27 de Junho de 1947, em Penha do Norte, distrito de Conselheiro 

Pena. Formado em Contabilidade, foi auxiliar de estação ferroviária em Conselheiro 

Pena e São Tomé do Rio Doce, atual Galileia. É casado há 39 anos com dona 

Eunice, com quem teve dois filhos e uma filha.  
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ANEXO D - Iranaldo Dunga de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceu no dia 30 de abril de 1958 em Governador Valadares, cidade onde morou a 

vida toda. Filho dos paraibanos, ele trabalha há mais de quinze anos como zelador 

da classe econômica do trem de passageiros Vitória a Minas. 
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ANEXO E – Rubens de Araújo Amaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido em Itabira no dia 19 de Julho de 1965. Trabalhou na CVRD, atual Vale, em 

Vitória. Hoje mora na cidade de São Paulo com a esposa e o filho. Formado e pós-

graduado, ele faz parte do corpo docente do curso de Administração de Empresas 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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ANEXO F - Jairo Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido no dia 05 de Agosto de 1931, em Governador Valadares, teve seis filhos 

com sua falecida esposa dona Irene. Trabalhou durante 40 anos na CVRD, onde se 

aposentou. Homem gentil e atencioso, Sr. Jairo faleceu três meses após ter dado a 

entrevista, na qual deixou registrados seus relatos e experiências de uma vida 

marcada pela ferrovia Vitória a Minas. 
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ANEXO G - José Rocha Nicácio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido no dia 02 de Fevereiro de 1940 na pequena cidade de Galiléia (MG), antiga 

São Tomé do Rio Doce. Criado na roça, Sr. José estudou até a 3ª. série do Ensino 

Fundamental. Casado pela terceira vez e pai de sete filhos, é aposentado pela 

CVRD, onde trabalhou como pedreiro, bombeiro e segurança.  
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ANEXO H - Guilherme Teles Alves Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido em Mutum (MG) no dia 05 de Dezembro de 1937, tornou-se órfão de mãe 

aos 13 anos de idade. Completou os cursos de torneiro mecânico e técnico químico 

industrial. Divorciado, pai de três filhos, trabalhou na Usiminas, em Ipatinga, e hoje é 

aposentado pela CVRD.  
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ANEXO I - Margarida Carmo de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascida e criada na pequena cidade de Naque (MG), em 1954. Filha de lavadeira, 

dona Margarida foi criada desde criança por sua madrinha. Hoje é casada com Sr. 

José Alves Dias, um aposentado da CVRD, e com quem não teve filhos.  
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ANEXO J - Nivalda Mendes de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascida no dia 17 de abril de 1939, em Brejaubinha (MG), ficou órfã de mãe quando 

ainda criança. Casou-se aos 19 anos de idade com um estaleiro de solda da 

empreiteira da CVRD. Hoje está divorciada, é dona de casa e seu sonho é conhecer 

os Estados Unidos. 
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ANEXO K - Maria Júlia Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascida no dia 30 de Julho de 1952, no município de Alpercata (MG). Foi criada na 

roça e cursou até a 4ª série do Ensino Fundamental. Mãe de quatro filhos, ela está 

casada desde os quinze anos de idade com um vaqueiro. É camponesa e espera 

por sua aposentadoria.  

 

 

 

 

 
 


