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Resumo: A infra-estrutura de transporte tem uma série de impactos sobre a sociedade, tendo, por isso, 

papel vital no alcance do desenvolvimento. A ferrovia, como símbolo do progresso e da modernidade, 

proporcionou a expansão dos sistemas de transportes entre o fim do século XIX e inicio do século XX, 

rompendo com isolamentos geográficos, limitações comerciais e barreiras para o mercado. O objetivo 

desse trabalho é compreender o processo de desenvolvimento e urbanização desencadeado pelo transporte 

ferroviário no Norte de Minas entre 1908 e 1950. Desta maneira, compreender a dinâmica da expansão da 

rede ferroviária mineira iniciada no Império e ampliada como projeto de desenvolvimento e integração 

durante a Republica. As fontes documentais selecionadas e analisadas consistem nos relatórios 

ferroviários que descreviam o trabalho realizado pelos engenheiros que trabalhavam na construção e 

manutenção das linhas férreas, e as correspondências expedidas pelos engenheiros e diretores das estradas 

de ferro e das estações ferroviárias.  

 
Palavras Chaves: Ferrovia, desenvolvimento, urbanização e Norte de Minas. 

 

 

 

1 - Introdução 

 

O transporte possibilita o movimento da economia através da circulação dos 

fluxos de mercadorias, serviços e passageiros. Com os avanços tecnológicos dos séculos 

XIX e XX, se possibilitou diversas maneiras de realizar o transporte de cargas e 

passageiros, sendo eles coletivos ou individuais, públicos ou privados, aumentando 

assim a velocidade e eficácia. (LIMA, 1969). 

A rapidez a facilidade dos deslocamentos de um ponto geográfico a outro 

sempre determinaram a condições de vida dos grupos humanos. Os meios de transportes 

tornaram o homem independente do meio em que vivia, permitindo-lhe ocupar todo 

planeta, afetaram a aproveitamento dos recursos naturais e bens de produção e 

comércio.   

De maneira geral, o transporte pode ser entendido como uma ação ou o 

efeito de levar pessoas ou bens de um lugar a outro. Através da utilização de um 
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conjunto de engenho e infra-estrutura física, que se compõe de uma via de transporte de 

um sistema de apoio (portos, estações ferroviárias ou rodoviárias, aeroportos). O 

sistema de transportes é vital para o comércio interno e externo, a fixação de custos de 

bens e serviços, a composição dos preços, a regularização dos mercados, utilização da 

terra e urbanização.   

 Segundo Fair e Williams Jr. (apud MARTINS; FILHO, 1998, p.71) os 

transportes desempenham a função básica de proporcionar elevação na disponibilidade 

de bens ao permitirem o acesso a produtos que, de outra maneira, não estariam 

disponíveis para uma dada sociedade, ou o estariam apenas a um elevado preço; têm, 

assim, a função econômica de promover a integração entre sociedades que produzem 

bens diferentes entre si.  

Martins e Filho (1998) destacam que o transporte tem um papel vital 

naqueles elementos considerados prioritários em políticas para o desenvolvimento. 

Citam como exemplo a exploração de recursos, divisão do trabalho, aumento do valor 

da terra e produção em larga escala. Explicam que existem relações recíprocas entre 

desenvolvimento dos transportes e progresso econômico, onde nenhum pode preceder 

ao outro por um período de tempo razoável, em razão de suas estreitas relações mútuas. 

Ocorre, dessa maneira, um intenso processo de interação de forças econômicas: 

melhorias nos transportes estimulam progressos na indústria e vice-versa. 

 

A atividade industrial [...] é seriamente prejudicada pela falta de transporte. A 

fabrica depende de um suprimento contínuo de combustível, matéria-prima, 

acessórios e de um meio seguro de comercializar sua produção. Transporte 

deficiente exige a manutenção de estoques excessivos, a um alto custo, para 

compensar a incerteza dos fornecimentos. Muitas vezes é necessário 

suspender as atividades, ou produzir uma fração da capacidade apresentada 

da fabrica, devido a falta de combustível ou materiais inadequado em 

transporte reduz a eficácia de investimentos e outros setores (OWEN, 1974, 

p.04)   

 

 

Owen (1974) destaca que o problema nem sempre é a falta total de 

transporte, mas si a insegurança, alto custo, horários vagarosos e altos coeficientes de 

danos e furtos. As dificuldades de transporte têm sei impacto político e social, assim 

como econômico. O transporte deficiente dificulta sobremaneira a efetivação da 

integração nacional, pois o processo de crescimento é retardado pela limitada 

possibilidade de os administradores governamentais viajarem através do seu país e pelas 

dificuldades de se conduzir negócios. 

Martins e Filho (1998) afirmam que os transportes podem influenciar ativamente 

o desenvolvimento em certas situações, tais como aquelas onde se depara com uma 

região estagnada ou, mesmo, quando se viabiliza uma determinada fronteira agrícola; ao 

contrário, sua não-provisão pode retardar o crescimento de uma região, ou seja, a 

economia da região cresceria limitada pelo incremento da demanda. 

Levamos em conta que cada meio de transporte possui suas características 

estruturais próprias, tem um campo de ação peculiar, no qual, tanto técnica, quanto 

economicamente. Desde modo, destacamos o transporte ferroviário, desde o meado do 

século XIX até o primeiro quartel do século XX,  

 

[...] fruía de fato no âmbito do trafego extra-urbano, pois só a muito curtas 

distancias a tração animal oferecia então alguma vantagem, particularmente 

pela prontidão com que podia atuar; diligências, carroças a até mesmo 



navegação interior cederam espaço aos trens que carregavam passageiros e 

cargas com maior eficiência entre locais afastados (LIMA, 1969, p. 13).  

 

Com a introdução da máquina a vapor e seu uso no transporte ferroviário e 

aquático, proporcional um grande impulso nos transportes. Segundo Owen (1974), pela 

primeira vez, homens e animais firam livres da responsabilidade de fornecerem a força 

motriz. A mecanização trouxe consigo grandes avanços na economia, na velocidade e 

na capacidade de transporte, e criou muitas atividades econômicas de suporte, que 

participaram do impacto desta nova era.  

Nos Estados Unidos, as ferrovias reduziram os custos do transporte interno 

e trouxeram novas áreas e novos produtos para a torrente do comércio. Elas tornaram 

possível um aumento nas exportações e atraíram o capital particular estrangeiro para o 

desenvolvimento interno. Entre 1850 e 1890, a construção de ferrovias absorveu mais 

capital que qualquer outro setor da economia americana. 

 

O surto de progresso ferroviário aumentou a demanda para uma larga 

variedade de produtos e para a fabricação de peças e equipamentos 

ferroviários, criando mais indústrias. Estas atividades em troca 

incrementaram o desenvolvimento em outros setores, incluindo carvão, ferro 

e aço. A mecanização dos transportes foi, consequentemente, ambos causam 

e efeito da alta taxa global de crescimento industrial (OWEN, 1974, p.21).   

 

Entretanto, o progresso teve que esperar pelas invenções, e levou um século e 

meio para os paises desenvolvidos conseguirem dispor de mobilidade, tal como dispõe 

hoje em dia. O processo de desenvolvimento técnico e científico proporcionado pela 

Revolução Científica é um fenômeno que ilustra bem o caminho que a ferrovia, como 

meio de transporte, passou. 

Segundo Owen (1974), primeiro existiu um período de imobilidade, onde 

era difícil e custoso desenvolver o comércio e as relações culturais em qualquer escala 

maior, exceto onde os canais de comunicação eram fornecidos pelos rios e pelos 

oceanos. A sociedade era predominantemente agrícola localizada e de manufaturas 

artesanais, com o mínimo de integração econômica e intercambio social.  

Com o desenvolvimento da auto-estrada e de canais que reduziram os custos 

do transporte, resultando em melhorias internas e aumento do comércio. O uso da força 

humana e animal através de meios mais eficientes e transportes resultou em um período 

de custos de transportes decrescentes e uma expansão da capacidade, como a um 

aumento no raio de ação do comércio e das viagens.  

O desenvolvimento dos transportes após a Revolução Industrial tomou 

rumos mais amplos e dinâmicos que em períodos anteriores. O transporte mecanizado e 

a industrialização marcaram este contexto, a busca pela velocidade e eficiência para 

ampliar lucros e diminuir custos acarretaram em investimentos em novas invenções.  

Segundo Henry (1998), os avanços científicos proporcionados pelos 

recursos dos industriais foram de enorme importância para que projetos mecânicos e 

novas formas de locomoção sem o uso da tração animal fossem realizados e 

desenvolvidos. As novas concepções de mundo da Revolução Científica serviram para 

abrir as portas para a aceitação do novo, permitindo que os filósofos expusessem novas 

teorias a respeito de diversos problemas da época.  
 

2 - A Ferrovia: velocidade e progresso. 



O século XIX é o cenário do desenvolvimento e avanço do transporte 

ferroviário como forma efetiva de deslocamento de pessoas, mercadorias e matérias-

primas. Na primeira metade do século XIX, foram canalizados investimentos para o 

desenvolvimento dos transportes, principalmente para facilitar o escoamento de 

produção e o abastecimento rápido de uma grande quantidade de matérias-primas.  

O desenvolvimento da ferrovia foi consequência de uma necessidade que o 

transporte fluvial não conseguia suprir, afinal dependia-se do curso do rio para poder se 

locomover, e nem sempre o destino desejado encontrava-se às margens das hidrovias. 

Outro problema apresentado pelo transporte hidroviário é que este não possuía 

capacidade de transportar grandes volumes de cargas a grandes distâncias. Desta 

maneira, verificou-se uma expansão dos caminhos-de-ferro ou linhas férreas, 

associando os carris usados nas minas e pedreiras à locomotiva.  

No caso das ferrovias, Martins e Filho (2001) ressaltam que alguns aspectos 

negativos contribuíram para retardar o crescimento dos transportes ferroviários, pois, as 

primeiras ferrovias requeriam um alto volume de capital para os padrões da época. 

Desta maneira, dificultando os investimentos realizados apenas por corporações e 

algumas vezes por algum subsídio estatal, contribuindo para o monopólio do comércio 

de linhas e, a esquematização de tráfego, garantindo assim, a segurança e a regularidade 

por parte das empresas envolvidas. 

Segundo David (1985), existiu primitivas ferrovias que eram a tração de 

cavalos; a primeira locomotiva a vapor foi construída por Richard Trevithick
1
, 1804. 

Entretanto, somente foi associada a ferrovia comercial, quando as locomotivas surgirem 

a partir de 1827, sobe a orientação de George Stephenson
2
. Sua primeira locomotiva foi 

colocada sob os trilhos em 1814, sendo inaugurada em 27 de setembro de 1925 o 

caminho entre Stockton e Darlington, na Inglaterra, a primeira linha férrea comercial. 
Os caminhos-de-ferro tornaram-se prioritários para o investimento público, 

tornando-se, desde a segunda metade do século XIX, um importante motor da para o 

desenvolvimento industrial. 

 
As ferrovias desempenharam importante contribuição ao desenvolvimento 

econômico de grande parte das nações do século XIX. Na verdade, seu 

sucesso deveu-se ao fato de ter preenchido a lacuna deixada pelo transporte 

hidroviário, que não conseguia movimentar cargas pesadas a grandes 

distâncias e apresentava dificuldades em suplantar barreiras naturais, como 

montanhas, o que fazia com que nem sempre atingisse localidades desejáveis 

(FILHO, 2001, p.22). 

 

Dez anos após ter sido inaugurada na Inglaterra, a primeira estrada de ferro 

regular de transporte para passageiros e mercadorias foi sancionada no Brasil. O regente 

Feijó
3
, pelo Decreto 100, lei que autorizava o governo a conceder carta de privilegio 

para que se fizesse uma estrada de ferro da capital do Rio de Janeiro para as províncias 

de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. O transporte de ferroviário nasceu no 

mesmo período que o Império do Brasil (1822-1889), segundo quartel do século XIX, e 

desde o início despertou o interesse do jovem Estado brasileiro em sua tarefa de 

construir uma nação sobre o vasto e diverso território.  

                                                 
1
 Inventor Britânico do século XIX, que utilizou de seus conhecimentos sobre maquina a vapor e 

desenvolveu um veículo auto propulsionado chamado de London Steam Carriagem (Carruagem a Vapor 

de Londres).   
2
 George Stephenson foi um engenheiro civil e mecânico britânico que projetou e construiu a primeira 

locomotiva a vapor, ficando conhecido como o pai dos caminhos-de-ferro britânicos.   
3
 Diogo Antonio Feijó, ou Padre Feijó, foi eleito pela Assembléia Geral como Regente do Império em 

1835, após a proclamação do Ato Adicional, que transformava a Regência Trina em Una.     



 
O país estava maduro para ferrovias. Encontrava-se no ápice do ciclo 

escravista do café, com a rubiácea vicejando em todo vale do Paraíba, 

notadamente no trecho fluminense. Os barões do café exigiam meios de 

transporte mais eficientes que as tropas de mulas que serpenteavam pelas 

encostas íngremes da Serra do Mar em direção aos portos do Rio Iguaçu, 

onde era o café embarcado em chatas, até a baia de Guanabara (DAVID, 

1985, p.08). 

 

Segundo Lima (2009), a inovação técnica mal era conhecida na Europa e era 

vista como uma solução para a questão da integração nacional no Brasil. Caberia à 

ferrovia o papel de fortalecer a união imperial e o poder central sobre um país de 

dimensões continentais. O argumento que se levanta é que em favor da modernização 

do país, propostas de cunho político de expansão do controle efetivo do Estado pelo 

território até a defesa da necessidade de mudanças nos hábitos culturais das populações 

sertanejas.  

 

3 - O Norte de Minas e a Ferrovia: O projeto no Império e a Integração da 

República  

 

Durante o Império a ferrovia recebeu investimentos de diversos setores 

tanto públicos quanto privados. Os primeiros tempos da EFDPII foram marcados por 

intensa atividade de expansão. As linhas férreas caminhavam em direção ao Vale do Rio 

Paraíba, a ferrovia teria seu traçado semelhante ao ou de uma antiga estrada colonial 

que levava ao porto do Rio de Janeiro os produtos nacionais (PIMENTA; ELEUTÉRIO; 

CARAMURU, 2003). 

A criação e expansão da EFDPII foi estreitamente relacionada aos interesses 

da cafeicultura, pois a ferrovia oferecia transporte barato aos tradicionais cafeicultores 

do Vale do Paraíba. Este fato ilustra os interesses reais da construção da ferrovia, o 

transporte de produtos de maneira rápida. As estações ferroviárias se multiplicavam, 

assim como os entroncamentos com outras ferrovias. A ferrovia do café proporcionou 

um processo amplo e dinâmico de urbanização por onde se construía uma nova estação 

(SANTOS, 2002). 

Os projetos expansionistas do Império pretendiam integrar várias regiões do 

país, incorporando até a região do norte de Minas Gerais na EFDPII. Segundo o Mapa 

da Estrada de Ferro D. Pedro II sobre o projeto de prolongamento da ferrovia pela 

província de Minas Gerais do ano de 1870, da coleção Francisco Lobo Leite Pereira do 

Arquivo Nacional, a EFDPII entraria no Norte de Minas vinda de Diamantina e 

Curvelo. Em três linhas férreas atingiria as cidades de Bom Fim, (atual Bocaiúva), 

Montes Claros e Grão Mongol, passando pelos povoados de Olhos d’ Água e Santa 

Cruz. 

Fazendo a análise do mapa podemos observar que as cidades de Diamantina 

e Grão Mongol estavam no projeto como um entroncamento ferroviário, de onde 

partiriam outras linhas para o resto da Província de Minas. O mapa mostra qual é o 

contexto político e econômico do século XIX. Cidades como Diamantina e Grão 

Mongol são pólos de importância regional que receberiam uma estação ferroviária, 

entretanto o projeto nunca foi concluído e a configuração das linhas da ferrovia mudou 

completamente o eixo de importância. 

A história da ferroviária de Minas Gerais começou quando a EFPDII atingiu 

a província em 1869, em Chiador, que ficava no Ramal de Porto Novo da Cunha. A 



Linha do Centro da EFDPII, vencendo a Serra da Mantiqueira, se prolongou pelo 

território mineiro, passando por Juiz de Fora (1875), Santos Dumont (1877), Barbacena 

(1880) e, até alcançar Conselheiro Lafaiete (1883), foi construída em bitola (distância 

entre os trilhos) de 1,60m. Segundo David (1985), a partir de Conselheiro Lafaiete, a 

EFDPII seguiu o Vale do Rio das Velhas, em direção ao Rio São Francisco, em bitola 

de um metro. A razão da mudança era simples: econômica. Com a via mais estreita, 

todos os custos eram reduzidos: cortes, aterros, dormentes, trilhos, lastro, material 

rolante, pontes e outras obras de arte, tudo era mais barato.  

A EFDPII lançou um ramal para atender à capital da província mineira, 

Ouro Preto (1888). Estendidos esses trilhos, em 1926, eles alcançariam Ponte Nova. 

Margeando o Rio das Velhas, a Linha do Centro atingiu Itabirito (1887) e, quando as 

obras estendiam-se dessa cidade até Sabará, veio Proclamação da República. Como a 

principal ferrovia do país não podia homenagear o titular do império que estava caindo, 

uma semana depois do golpe que instituiu o novo regime, a ferrovia teve seu nome 

alterado para Estrada de Ferro Central do Brasil. Como EFCB, veio novas 

inaugurações: Rio Acima (1890), Raposos (1891), Sabará (1891), Santa Luzia (1893), 

Vespasiano (1894) e Pedro Leopoldo (1895). 

A nascente República começa a discutir sobre a questão da “soberania 

nacional” e sobre o domínio da nação. Segundo Lessa (1993),  

 

[...] o poder central volta-se com primazia para a manipulação estabilizadora 

da opinião pública; o progressivo alongamento do controle centralizador 

sobre a massa territorial, o desenvolvimento de uma atualização, beneciente e 

tutelar, sobre os grupos urbanos e rurais, capaz de amenizar os conflitos 

sociais e a ampliação e reforço das forças náuticas e terrestres; são 

estratégias, com base na “integração nacional” -que tem como objetivo o 

controle e a vigilância do território, a fim de administra-lo soberanamente e 

inseri-lo na economia internacional (LESSA, 1993, p.79).  

 

O projeto civilizador, em dimensão espacial, envolve a criação dos novos 

troncos ferroviários ligando a capital com o Note, o Sul, o leste e o Oeste do país. A 

proposta era estender o poder publico para o interior do país, assim constituir 

expedições de pesquisa para mapear e ligar telegraficamente todo sertão com o centro 

administrativo do país. O projeto de expansão dos domínios territoriais estava ligado à 

questão ferroviária desde as primeiras décadas da República.  

Com a primeira Constituição republicana de Minas Gerais (1891) se 

determina a construção de uma nova capital. Para transformar o Arraial Belo Horizonte 

em uma cidade apta de sediar o governo de Minas, a Comissão Construtora da capital 

tratou, primeiramente, de viabilizar o transporte dos materiais, grande parte, oriundos da 

Europa. Em 1895, inaugurou o Ramal Belo Horizonte, uma linha de 14 km que ligava 

General Carneiro, em Sabará, aos canteiros de obra. Com o Ramal, o material 

importado chegava ao porto do Rio de Janeiro, embarcava na estação de Marítima e 

seguia até a futura Cidade de Minas, que só em 1901 passaria a se chamar Belo 

Horizonte.  

O Ramal foi vendido à União em 1899 e incorporado à EFCB. Nele se 

destacavam as estações de General Carneiro, de formato triangular, demolida na década 

de 1960 e a Estação de Minas que foi demolida em 1920, para dar lugar à atual, que 

abriga o Museu de Artes e Ofícios. Digna de nota também, apesar de pouco conhecida, 

é a primeira casa de moradia construída no âmbito da nova capital. Essa casa, destinada 

ao agente da estação de General Carneiro teve sua construção iniciada em 1894. Hoje, 

restaurada, nela funciona o Centro Vocacional Tecnológico, que promove a inclusão 



digital da população do bairro sabarense (PIMENTA; ELEUTÉRIO; CARAMURU, 

2003). 

Seguindo o Rio das Velhas e mirando o São Francisco, na Linha do Centro, 

continuaram as inaugurações: Sete Lagoas (1896), Cordisburgo (1903), Curvelo (1904), 

Corinto (1906), até que em 1910, a EFCB alcançou Pirapora. No projeto cogitava-se 

levar os trilhos até Belém e, para isso, a ferrovia construiu a ponte Marechal Hermes. 

Contudo, frustrando os planos de integração do território nacional por meio dos trilhos, 

só 2 km de linhas foram assentadas, até Buritizeiro (1922).  

Corinto se transformou em um importante entroncamento, pois no sentido 

oposto ao de Pirapora, foi construído um ramal que atingiu Diamantina em 1914. Em 

direção norte, também foi lançada uma nova linha que alcançou Montes Claros em 

1926, para depois estender-se até o limite de Minas com Bahia, na cidade de Monte 

Azul (1947). Pela quilometragem mais extensa e pela relevância estratégica, a linha 

Montes Claros - Monte Azul passou a ser considerada parte da Linha do Centro que, 

tendo seu quilômetro zero na cidade do Rio de Janeiro, chegava à divisa de Minas com 

a Bahia (PIMENTA; ELEUTÉRIO; CARAMURU, 2003).  

Em 1950, a ferrovia do Nordeste, Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, 

completou a ligação em Monte Azul, integrando os trilhos das regiões Sudeste e 

Nordeste. Salvador, capital da Bahia, passou a fazer uma ligação com o Norte de Minas 

e com o Rio de Janeiro pelo interior do país.  

O projeto de integração nacional proporcionou uma ampla expansão das 

linhas férreas, colocou grande parte do território nacional interligado pelo transporte 

ferroviário. A EFCB teve muitos ramais e linhas em Minas: Ramal de Lima Duarte (de 

Benfica a Lima Duarte); Ramal de Mercês (de Santos Dumont a Mercês); Ramal de 

Morro da Mina (de Conselheiro Lafaiete a Morro da Mina); Ramal de Ponte Nova (de 

Miguel Burnier a Ponte Nova); Ramal de Belo Horizonte (de General Carneiro a Belo 

Horizonte); Sub-Ramal de Matadouro (de Horto Florestal/BH ao Matadouro/BH – atual 

bairro São Paulo); Ramal de Nova Era (de Sabará a Nova Era); Ramal de Diamantina 

(de Corinto a Diamantina); Ramal de Pirapora (de Corinto a Buritizeiro); Variante 

Barbacena-Carandaí; Ramal de Porto Novo da Cunha e Ramal de Santa Rita de 

Jacutinga (que penetravam em território mineiro). 

 

4 – A Ferrovia e a urbanização 

 

A “[...] chegada da ferrovia resultou no surgimento de novos centros urbanos, que, 

posteriormente, foram transformados em povoados, distritos e cidades” (PEREIRA, 

2010, p.97). Os trilhos possibilitaram um processo de dinamização do comércio, dos 

meios de transportes, dos sistemas de comunicação e da estrutura urbana das cidades no 

norte de Minas Gerais, especialmente nas cidades de Pirapora e de Montes Claros. Nas 

proximidades das estações ferroviárias, no Norte de Minas, foram surgindo povoados, 

constituindo cidades, modernizando o meio e os costumes (PEREIRA, 2010).  

 
A chegada dos trilhos é quase sempre um marco na história de uma cidade. 

Com a estrada de ferro vem todo o aparelhamento que ela exige, 

especialmente quando a cidade, por alguma razão, é escolhida para sede de 

qualquer atividade especial da estrada: armazém, oficinas, escritórios, ponto 

de cruzamento de trens ou local de baldeação (MATOS, 1990, p.197). 

 

Lessa destaca que 

 



A Linha Centro da Central do Brasil participa, também, do processo de 

urbanização na medida em que será a primeira via de ligação por terra do Rio 

de Janeiro e de São Paulo com o interior de Minas e Bahia. Sua construção 

viabilizaria o acesso da administração central a essas regiões, dificultado 

pelas precárias condições dos meios de comunicação disponíveis (LESSA, 

2007, p.17). 
 

Possas
4
 (2001) afirma este fato quando explica as mudanças que se 

desencadearam na cidade de Bauru com a introdução da ferrovia:  

 

Até os anos 20, a ferrovia foi quase que ímpar na propulsão das mudanças na 

vida da cidade. O transito da economia e de sua diversidade foi instrumento 

materializado do capital e dos negócios que se interiorizam. Agiu como fluxo 

das novas idéias e dos novos valores neste “chão de passagem” [...] E foi 

responsável pela vinda de muita gente, homens e mulheres de todos os níveis 

sociais, das mais diferentes etnias e culturas. [...] Essa presença feminina no 

espaço urbano, com mais freqüências e assiduidade levou a cidade a rever 

valores até então muito arraigados sobre o lugar de permanência das 

mulheres – o lar (POSSAS, 2001, p.193-196). 

 

Segundo Possas (2001) a ferrovia interferiu de maneira contundente na 

forma de pensar e definir o seu traçado pelo espaço urbano, bem como as vias de acesso 

à principal estação da cidade, por meio das construções das estações e prédios ao longo 

da linha. A presença cada vez maior de viajante, caixeiros e comerciantes tinha exigido 

a construção de uma rede de pensões e hotéis, desde 1908, edificações até hoje, segundo 

Possas (2001), no centro urbano da cidade, como testemunho de um movimento intenso 

de pessoas e de exigências. 

A ferrovia participa do processo dede urbanização, uma vez que será a 

primeira via de ligação por terra do Rio de Janeiro e São Paulo com o interior de Minas 

Gerais e Bahia. Sua construção tornaria viável o acesso da administração central a essas 

regiões, dificultado pelas precárias condições dos meios de comunicação então 

disponíveis. O deslocamento rápido e eficiente proporcionado pela ferrovia o ampliou a 

mobilidade das pessoas e das mercadorias. As limitações geográficas foram transpostas, 

o capital, os fazendeiros e os trabalhadores não mais estavam confinados em um local 

ou região. O impacto foi sentido nas cidades e povoados que passaram a ser servidos 

pelas ferrovias.       

Segundo Saes (1989), a década de 1870 foi um momento fundamental para 

transformação da economia da cidade de São Paulo. A inauguração da linha férrea de 

Santos a Jundiaí (passando por São Paulo) em 1867 serve como marco dessa 

transformação. De 1872 a 1875 outras linhas são estabelecidas de Jundiaí em direção a 

Campinas e a Mogi-Mirim e ainda de São Paulo em direção a Sorocaba e a Itu. Embora 

sua construção estivesse vinculada à expansão cafeeira e, portanto, à ocupação de novas 

áreas no oeste paulista, há importantes transformações da cidade de São Paulo que 

decorrem da introdução da estrada de ferro.  

Um fato que pode ser destacado é “[...] o fato de muitos fazendeiros de café, 

antes residentes em suas propriedades agrícolas ou em núcleos urbanos do interior, 

                                                 
4
 Possas (2001) enfoca o universo dos trens e trilhos da Ferrovia Noroeste Brasil, a autora retoma os 

espaços conhecidos na infância, mas sob a ótica das experiências sociais femininas minimizadas e/ou 

silenciadas nos registros e referências sobre a ferrovia e seu significado na história do país. 
 



terem transferido sua residência para a capital da então província” (SAES, 1989, p.32). 

A estrada de ferro possibilitaria chegar à fazenda com rapidez e conforto, o que permitia 

ao fazendeiro gerir os negócios agrícolas mesmo residindo em São Paulo. Mesmo que 

os fazendeiros fossem de maiores posses, Saes (1989) explica que para um núcleo 

urbano pequeno, como era São Paulo à época, deve ter produzido efeitos formidáveis 

pelas necessidades que gerava: construção civil, bens de consumo, meios de transporte, 

serviços em geral.  

O crescimento da cidade foi impulsionado pela construção de estradas de 

ferro, que encontram sua expressão no interior da urbe. Por um lado, favoreceram o 

povoamento da cidade estimulando a vida econômica e por outro incentivou a 

formação, nas proximidades de suas estações, de bairros operários. As ferrovias 

redimensionaram a economia da região, muitos agentes catalisadores que estavam 

infiltrados na cidade estavam prontos para dar vazão às forças do crescimento. As 

transformações ocorridas na cidade tanto do ponto de vista econômico como cultural, 

alterando os hábitos paulistanos estiveram ligados com a ferrovia (SILVA, 1989).            

Segundo Lessa (1993) a linha do centro também provocou mudanças; 

constituindo-se num dos principais corredores migratórios do Brasil, facilitando o êxodo 

dos fugitivos da seca e da pobreza do sertão para os grandes centros urbanos. A linha 

férrea possibilitou o transporte de produtos de subsistência do sertão para os centros 

urbanos em crescimento, os produtos dos centros urbanos para o sertão. O advento das 

construções ferroviárias configurou-se como símbolo maior do poder econômico. 

Reduziu consideravelmente o tempo de comunicação com a capital e o porto de 

escoamento da produção. Sua instalação engendrou uma dinâmica nos núcleos urbanos 

por onde passou.     

Para exemplificar o processo de urbanização ocasionado pela introdução da 

ferrovia no Norte de Minas Gerais podemos citar o exemplo de uma cidade que 

contornou as diversas fases do crescimento usual das cidades, não passando pelo estágio 

de vila ou arraial, mas saindo diretamente da etapa de fazenda à de cidade: Capitão 

Enéas. O seu processo de urbanização foi acelerado, ocasionando uma rápida mudança 

das estruturas rurais para a urbana e pela grande introdução de indivíduos oriundos de 

outras localidades ou regiões. 

O seu fundador, Capitão Enéas, trouxe do nordeste aproximadamente 100 

homens (oriundos dos Estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Sergipe) para 

realizarem trabalhos particulares dele. Além desses, trouxe mais 1.000homens para 

construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, todos subordinados a ele. Os 

trabalhadores se dividiam em no trabalho de construção de barracões de abrigo, e os 

outros trabalhadores ajudavam na abertura da estrada para os trilhos. 

Segundo Cabral (1985), com a organização dos povoados e das cidades 

atendidas pela ferrovia, inúmeras pessoas (especialmente comerciantes) de Minas 

Gerais e também do Nordeste deslocaram-se para a região, atraídos pela expectativa de 

obter lucro. A cidade de Capitão Enéas, na época uma fazenda, foi palco deste processo; 

a chegada dessas pessoas desencadeou a necessidade de organizar e estabelecer um 

traçado planejado para o povoado.  

Preocupado com o saneamento básico e a infraestrutura, a proposta era 

elaborar uma planta que organizasse sistematicamente o povoado. Projetando largas 

avenidas e distribuição espacial das estruturas arquitetônicas, as quais caracterizam a 

cidade nos dias de hoje como a cidade das avenidas.  

O processo de povoamento de Capitão Enéas se deu pela introdução da 

ferrovia, o fundador da cidade introduziu uma serralheria com o objetivo de fornecer 

dormentes para construção da linha férrea, desta maneira atraindo pessoas para o local 



que se resumia a apenas uma fazenda. O deslocamento populacional ocasionado pela 

ferrovia desencadeou uma rápida concentração de pessoas em um espaço delimitado, 

logo gerando a necessidade de organização deste espaço (CABRAL, 1985). 

A locomotiva proporcionou igual efeito na criação do município de Várzea 

da Palma, originada com a chegada dos trilhos da Estada de Ferro Central do Brasil,em 

1910, no local onde hoje existe a sede municipal. Com a instalação da estação férrea, 

verificou-se o fenômeno de transferência paulatina, dos habitantes do povoado de 

Palmas, localizado as vargens do rio das velhas, para o novo povoado que tomou o atual 

topônimo “Várzea da Palma” em virtude da sua configuração topográfica. 

A cidade de Várzea da Palma passou por um processo de formação urbana 

com a chegada da ferrovia. O povoado foi praticamente criado com o prolongamento da 

ferrovia, a Estrada de Ferro Central do Brasil possibilitou um crescimento rápido que 

elevou o povoado a distrito de 1910 a 1948, depois, em um tempo mais curto, a cidade 

em 1953. Segundo o Recenseamento de 1950 possuía uma população de 5012 pessoas 

no município, 1597 vivendo na sede administrativa e 3415 concentradas na zona rural. 

A cidade de Lassance, localizada na Zona do Alto Rio São Francisco, entre 

as cidades de Corinto de Pirapora, a ferrovia contribuiu igualmente para sua criação e 

urbanização. Durante a primeira metade do século XIX, Lassance era um local aonde os 

tropeiros, vindos de Montes Claro, Brasília de Minas, Pirapora e Coração de Jesus, 

faziam ponto de descanso de viagem. Em meados de 1847 que um tropeiro chamado 

Liberato Nunes Azevedo, se fixou nessa região, construindo um racho que serviria para 

seus companheiros se abrigarem ao rigor do clima local. Anos seguintes, foram se 

estabelecendo outras famílias, aumentando assim o numero das moradas da localidade 

(ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 1959). 

Com o prolongamento da Central do Brasil, atingindo a localidade muito 

contribuiu para seu desenvolvimento, principalmente depois da construção de um 

estacionamento, edificando-se em torno dele várias dependências necessárias ao 

serviço, bem como residências para seus trabalhadores. No ano de 1908, o engenheiro 

Antônio Tertuliano da Fonseca Lessa ergueu outras moradias e uma escola, que teve 

como primeira professora Stela Saraiva, além de um salão para exibições artísticas, que 

recebeu o nome de ”Grêmio Dr Lessa”. A ferrovia teve tamanha influencia neste local 

que quando a Estação Ferroviária foi inaugurada, em homenagem ao engenheiro 

Antonio Lassance Cunha, foi denominado “Lassance” o povoado. 

 

 

5 - Conclusão 

 

O processo de desenvolvimento proposto pela ferrovia não foi homogêneo 

com todos os povoados por onde passou. A lógica da ferrovia não possibilitou o 

desenvolvimento dos povoados de Porto Faria, Buritis das Mulatas e Aarão Reis. Pelo 

contrário, o resultado foi a estagnação; o local por onde era um posto de abastecimento 

das tropas que faziam o translado de mercadorias, passou a ser somente um local de 

passagem da locomotiva.  

O novo meio de transporte pode ter apresentado um progresso inicial, mas 

não foi um beneficio a longo prazo. Desta maneira, podemos afirmar que a promessa de 

modernidade e progresso não atendeu a todos que apostaram na ferrovia, mas aos que 

tivessem como suprir as necessidades do capital.   

Podemos concluir que a ferrovia proporcionou o processo de urbanização 

aos lugares onde passou; no Norte de Minas ele foi responsável pela aceleração da 

urbanização. Mesmo que os eventos tenha sido diferentes em cada cidade, o impacto 



resultou em ponto em comum que foi a capacidade da locomotiva de fornecer recursos 

que possibilitem mudanças no meio urbano que outros meios provavelmente não 

poderiam fazer.  

A conclusão do trabalho demonstrou que o prolongamento da Ferrovia 

Central do Brasil na região do Norte de Minas proporcionou uma dinamização, 

modernização dos meios de transportes e ampliando as relações comerciais. O processo 

de urbanização evidenciou o surgimento de novas cidades, diretamente ligadas a 

construção da ferrovia. Por outro lado, deslocou e concentrou em um eixo a importância 

de todo transporte da região. O resultado foi que antigos povoados, que anteriormente 

possuíam certa importância, como postos de parada para os tropeiros, responsáveis 

pelos transportes pré-ferrovia, perderam seu lugar para cidades que possuíam as 

estações ferroviárias. Logo, estas passaram a ficar a margem do desenvolvimento, 

excluídas dos benefícios trazidos pela promessa de progresso da ferrovia. 
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