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As histórias que os trilhos de trem guardam
Em casa, itens que 
recontam histórias

Era festa quando 
passava o trem

Estações eram mais do que 
lugares de partidas e chegadas. 
No entorno, comércio forte, 
venda de itens nos balaios e 
economia aquecida. Idos tempos, 
porém, agora só na memória

Trem pagador
Um trem menor, com três carros 
adaptados para pagamento, além de 
alojamentos para refeição. Pontual, 
costumava passar no fim do mês.

Trem louco
Trem que transportava pessoas 
dementes ao hospital São Pedro, em 
Porto Alegre.

Trem militar
Carregava cavalos e equipamentos, 
além de ter vagões especiais para 
transportar soldados.

Trem socorro
Prestava ajuda a trens e ferrovias com 
problemas.

Trem sucata
Levava máquinas velhas. 

Trem trole
Era um lastre de madeira, tipo caixeta, 
com dois pares de rodas, os tucos 
(pessoas) viajavam sentados na beira do 
trole. Eles faziam pressão no chão com 
grandes varas provocando deslizamento 
pelos trilhos.
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O trem de passageiros não passa mais. 
O comércio forte, a venda dos so-
nhos e do peixe frito não se veem há 

20 e tantos anos. Mas as lembranças ainda 
estão vivas – e bem vivas – na memória de 
quem perto das antigas estações ferroviárias 
mora. Em Rio Pardo, cidade histórica da 
região, são duas que guardam memórias: 
a que leva o mesmo nome do município 
e a de Ramiz Galvão. As estruturas estão 
sucumbidas, sofrem com o abandono. Mas, 
o carinho da comunidade permanece. Tanto 
é que virou estudo de pesquisador, com o 
objetivo de compilar os relatos de um tempo 
que reserva, inclusive, boas risadas.

Luis Felipe Santos Silveira é professor e 
sempre foi um apaixonado pelas histórias 
dos trilhos de trem. Morador próximo da 
Estação de Ramiz, viu muita coisa e sempre 
foi afoito por entender mais. Conversou com 
aqueles que viveram nos áureos tempos 
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“Lá de cima a gente ouvia e descia só 
pra ver o trem. Era uma festa.” O relato é 
de Elio Faleiro, hoje com 63 anos, e resu-
me como a população de Rio Pardo, há 
alguns anos, se divertia com a passagem 
dos trens. Ele, que mora bem próximo à 
Estação de Ramiz, tem na memória as 
badaladas do sino que davam a licença de 
partida para os trens, algo extremamente 
necessário para evitar colisões no percur-
so. Quando tocava, a correria era certa.

Elio também lembra do comércio 
forte no entorno da estação e arrisca 
dizer que o famoso sonho de Rio Pardo 
tem origem ali. Eram dos balaios cheios 
de produtos preparados pela comuni-
dade da cidade histórica que vinham 
o sustento de uma porção de famílias. 
“Como aqui era a metade do trajeto, as 
pessoas desciam pra comprar coisas, 
pra comer”, conta ele, lembrando do 
peixe frito, das rapaduras e tantos ou-
tros produtos, bem como da riqueza que 
isso representou para a região. “Tem 
quem se aposentou com os comércios 
dos balaios”, comenta.

Maria de Lourdes Müller Iserhardt 
tem 77 anos e mora há mais de sete dé-
cadas em Rio Pardo. É em uma casa que 
no passado dava espaço a um armazém 
que guarda uma série de relíquias. Filha 
de agente ferroviário, nutre paixão por 
manter viva as lembranças de um tempo 
que faz a cidade ser lembrada até hoje.

Ela tem planos de dar vida a um mu-
seu contemporâneo. Para isso, guarda 
uma infinidade de peças, não apenas da 
Estação de Ramiz Galvão, mas de todo 
o bairro, que no próximo ano completa 
meio século. Entre os materiais guarda-
dos, uma escrivaninha, uma cadeira e 
pedaços de um relógio encontrado nos 
trilhos. Também guarda com carinho um 
fogareiro (foto) utilizado pelo pai enquan-
to era agente substituto.

A ÚLTIMA PASSAGEM
E talvez o item que mais represente a 

história seja o último bilhete de passa-
gem. Dona Maria de Lourdes tem. E ela 
lembra com detalhes como foi adquiri-lo. 
“A notícia de que cruzaria o último trem dos ferroviários. “Desde pequeno gosto 

de histórias e quando vinha um parente 
em casa, perguntava muito e anotava em 
um caderninho. E quando coordenei a Se-
mana de Ramiz, deu vontade de entender 
mais. Foi então que passei a pesquisar. E 
quem pesquisa sabe como é difícil chegar a 
datas. São muitos documentos e às vezes 
divergências. Levei um ano para 
concluir”, conta ele.

Sua investigação apontou para 
1883 como sendo o ano da 
passagem do primeiro 
trem por Rio Pardo. De 
lá até 1996, quando cru-
zou o último que carregava 
passageiros – hoje é apenas 
para carga – são inúmeros 
os relatos curiosos. O que 
chamou atenção de Felipe 
foram os nomes que os 
trens recebiam. Loucos, 
trole e socorro eram alguns 
deles. Cada um tinha a sua 
explicação e sua frequência de passagem 
por Rio Pardo (veja no quadro).

As memórias também guardam episódios 
tristes. Muitos são os relatos de acidentes. 
Entre eles, lembra Felipe, o atropelamento de 
um rapaz, que ficou com o corpo partido ao 
meio, assim como a degola de outro. “Esse 
subiu na parte de cima do trem e quando 
cruzou pela ponte seca, esqueceu de se 

abaixar, e acabou sendo degolado”, conta o 
pesquisador, que ainda ouviu histórias de 
quem perdeu parte de um braço, de uma 
perna e de outros membros do corpo por 
se arriscar em brincadeiras junto aos trens.

LUGAR PARA FAZER NEGÓCIO
Mais do que o apito do trem, as estações, 

principalmente a de Ramiz, eram lugar de 
comércio aquecido. Como a linha era de Por-

to Alegre a Uruguaiana, Rio Pardo ficava 
na metade do percurso e absorvia 

aqueles que buscavam por 
uma parada no trajeto. Ali, 
então, se desenvolveram 
lojas de gêneros alimentí-
cios, tecido, roupas, eletro-
domésticos, açougue, far-
mácia, enfermagem, entre 
tantas outras. Formou-se, 

também, com isso - e a 
pesquisa de Felipe mostra 
- a Cooperativa, a Asso-
ciação e o Sindicato dos 

Ferroviários, bem como 
clubes sociais, escolas e 

igrejas. Alguns não existem mais. 
O TRANSPORTE HOJE
Eles já transportaram passageiros, arma-

mentos durante a Segunda Guerra Mundial 
e uma porção de histórias. Hoje, as cargas 
são as protagonistas. Pelo menos uma vez 
ao dia, quem mora próximo às estradas de 
ferro pode ver ou ouvir o som característico. 

com passageiros circulava na cidade. 
Então, estávamos todos atentos. Quan-
do se anunciou a data [2 de fevereiro de 
1996], fui para a estação e esperei todos 
comprarem seus bilhetes”, recorda. Após 
isso, Maria de Lourdes disse ao agente:  
“quero comprar a última passagem, mas 
não vou viajar. Quero uma da classe de 
primeira”. O homem emitiu o bilhete, 
escrito a mão, e entregou à senhora, que 
guarda em uma das tantas gavetas com 
documentos em sua casa.

LEMBRANÇAS
Na casa de Elio, diversos são os quadros 

que guardam as fotografias dos idos tem-
pos das estradas de ferro. Hoje, apesar de 
ver uma que outra vez o trem passar - e 
não é o das 11 horas, como na música do 
Demônios da Garoa -, o cenário é diferente. 
Não há circulação de pessoas, de venda 
de mercadorias, de chegadas e partidas de 
amigos e familiares. É um novo tempo, um 
novo ciclo. Mas ele não esconde o sorriso 
quando alguém lhe indaga: e se os trens 
voltassem? “Mas credo”, arremata, feliz. 

Mas é preciso acordar mais cedo do que o 
habitual para muita gente. Isso porque o 
trem costuma passar por volta das 5h30min. 
Em alguns dias, ainda, há uma segunda 
passagem, por volta das 19 horas.

Dentro dos vagões estão carvão, soja e 
outros produtos. Havia um tempo, lembra 
o pesquisador, que a ideia era de que hou-
vesse o transporte do tabaco, planta que 
sustenta boa parte da economia da região. 
No entanto, os planos não avançaram. Caso 
fosse realidade, observa Felipe, as estradas 
estariam mais desafogadas, sobretudo pela 
diminuição significativa das carretas. Além 
disso, preservaria uma história construída ao 
longo dos séculos: o transporte ferroviário.

Essa história, aliás, que aos poucos vai se 
perdendo. Os dois prédios das estações de 
Rio Pardo foram devolvidos à União, confor-
me o assessor técnico da Secretaria Munici-
pal de Turismo, Ernesto Machado. Porém, 
segundo ele, não significa que o Município 
deixou de ter interesse na conservação das 
estruturas. “No momento, não há plano de 
revitalização das estações. Mas, a administra-
ção já têm reuniões agendadas para discutir 
o futuro dessas edificações”, informou.

Atualmente, elas sofrem com o abandono, 
com a vegetação tomando conta e se degra-
dando dia após o dia. Os estragos não foram 
consertados, a pintura não foi renovada, 
mas um colorido ainda está muito presente 
na Estação de Ramiz e com uma frase que 

provoca reflexão: “Se a saudade é passageira, 
sou um trem com vagões lotados! A vida é 
trem, não estação.”

Estações de Ramiz Galvão e de Rio Pardo foram devolvidas à União, mas Prefeitura diz que não deixou de ter interesse na conservação das estruturas. Reuniões estão agendadas para definir o futuro


