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4. RESUMO 

As cidades que se integram (ou se integraram) à rede ferroviária brasileira experimentaram ao 
longo de século XX, especialmente nas primeiras décadas, francos desenvolvimentos econômicos, 
sociais e culturais. Nesse período, a ferrovia era o mais moderno meio de transporte terrestre e 
contribuiu com a inserção do Brasil na nova ordem capitalista mundial de comércio internacional e 
promoveu parte da integração nacional, especialmente das regiões sul e sudeste. 

A implantação da ferrovia contribuiu no processo de transição entre uma sociedade com 
características rurais para uma sociedade em vias de urbanização. As atividades comerciais – 
exportação e mercado interno - dinamizaram-se com o transporte ferroviário e as transformações 
sócio-econômicas desejadas para o país tiveram o seu início.  

Com esta reputação, que começou com a chamada “bela época brasileira”, a importância da 
ferrovia e a sua simbologia foram se mitificando ao longo da história e, mesmo com a diminuição da 
participação do transporte ferroviário com relação ao rodoviário, a notoriedade dos “bons tempos da 
ferrovia” ficou registrada na mídia, na história oficial, na memória social dos habitantes das cidades 
ferroviárias, nas lembranças dos trabalhadores ferroviários e das pessoas e empresas que se 
utilizaram desse transporte. Configurou-se, assim, o patrimônio cultural ferroviário: material e 
intangível.  

Contudo, as cidades ferroviárias, que melhor experimentaram essa condição favorável, passaram 
a apresentar uma situação conflitante com o crescimento do perímetro urbano em torno da ferrovia e 
seus equipamentos: conviver com os trilhos ou retirá-los dos centros das cidades exigia do poder 
público uma ação decisiva de planejamento urbano e cultural. 

O presente estudo apresenta algumas reflexões sobre as possibilidades que esse dilema dispõe e 
propõe uma associação que parece óbvia, a associação entre a manutenção da estrutura ferroviária 
para o transporte urbano de massa e a preservação do patrimônio cultural ferroviário.  

Essa análise foi baseada no estudo de caso da cidade de Ponta Grossa (PR), mas pode ser 
considerada para qualquer cidade ferroviária brasileira.  

 
Palavras chave: ferrovia, patrimônio cultural, transporte urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
. 
  

3 

5. INTRODUÇÃO 

O processo de colonização dos países centrais com os fornecedores de matéria-prima 

apresentou um panorama interessante ao longo do século XIX. Houve a implantação de 

infraestrutura necessária para dinamizar a produção, transporte e comércio desses produtos 

primários – com capital inglês, francês, norte-americano, belga etc., estradas de ferro, portos, 

indústrias básicas foram implantadas. 

Além de favorecer as trocas internacionais, esse novo cenário iniciou os países 

colonizados na nova ordem capitalista – ainda que explorados como meros fornecedores de 

produtos primários e consumidores da industrial que se expandia a partir da Europa e EUA.  

Acompanhando a economia, as sociedades das cidades ligadas a essa rede mundial 

também experimentaram mudanças sociais e culturais significativas. Cidades portuárias, 

industriais e ligadas ao transporte fluvial, de cabotagem e ferroviário experimentaram ao longo de 

século XX, especialmente nas primeiras décadas, francos desenvolvimentos econômicos, sociais 

e culturais. 

Com a ferrovia essas mudanças tiveram uma conotação interessante, pois várias cidades 

distantes dos centros econômicos sofreram significativa influência por estarem conectadas à rede 

de transporte. Muitas dessas cidades ferroviárias experimentaram a transição de uma conjuntura 

com características rurais para aquela da urbanização. Isso foi significativo para a reorganização 

urbana e para a sociedade, pois a ferrovia era o mais moderno meio de transporte terrestre, 

estava contribuindo com a inserção do Brasil na nova ordem capitalista mundial de comércio 

internacional e promovia a inclusão dessas cidades nesse contexto. 

Com esse panorama de desenvolvimento econômico e social, que se iniciou no final do 

século XIX e início do XX, a chamada “bela época brasileira”, a importância da ferrovia e a 

simbologia decorrente disso foram se mitificando ao longo da história e, mesmo com o processo 

de substituição do transporte ferroviário pelo rodoviário (iniciado em meados do século XX), que 

promoveu o sucateamento e erradicação de várias linhas férreas no Brasil, a notoriedade dos 

“bons tempos da ferrovia” ficou registrada na imprensa, na história oficial, na literatura, na 
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memória social dos habitantes dessas cidades, nas lembranças dos trabalhadores ferroviários e 

das pessoas e empresas que utilizaram desse transporte por tantos anos.  

A forte presença da ferrovia na memória social do povo brasileiro, enaltecida com a 

preservação e tombamento de parte do seu acervo material, especialmente as estações 

ferroviárias, pela organização de museus ferroviários permite identificar o patrimônio ferroviário 

como um dos mais importantes patrimônios culturais do Brasil. Condição essa que é 

universalista. 

Contudo, ao mesmo tempo em que se constituía a mitificação da ferrovia, também ocorria 

uma contrariedade com a sua presença e funcionamento em zona urbana. As cidades 

ferroviárias, que melhor experimentaram as condições favoráveis de participar da rede, passaram 

a apresentar uma situação conflitante com o crescimento do perímetro urbano em torno da 

ferrovia e seus equipamentos. As linhas impediam o crescimento natural de bairros e o 

funcionamento de comboios em passagens de níveis atrapalhava cada vez mais o transito de 

veículos e pedestres – principalmente em áreas centrais. Assim, conviver com os trilhos ou retirá-

los dos centros das cidades passou a ser uma preocupação que exigia do poder público uma 

ação decisiva de planejamento urbano e cultural. 

Desta forma, a presente análise propõe algumas reflexões sobre as possibilidades que 

esse dilema dispõe e propõe uma associação que parece óbvia, a associação entre a 

manutenção da estrutura ferroviária para o transporte urbano de massa – o metrô de superfície - 

e a preservação do patrimônio cultural ferroviário. 

 Esse trabalho foi baseado no estudo de caso da cidade de Ponta Grossa (PR), que 

experimentou essa situação e que teve a disposição do Poder Público várias ideias e projetos 

(oficiais e alternativos) de reocupação dos espaços deixados pela ferrovia quando estes 

equipamentos foram transferidos da parte central e bairros para a periferia.  

O estudo não prevê discutir questões técnicas sobre a implantação das linhas, das 

estações, cálculos de volume de transporte etc. – temas específicos da engenharia de tráfego, 

engenharia ferroviária e engenharia civil. O que se propõe aqui é uma discussão, própria da 

Geografia, sobre a possibilidade de viabilizar o aproveitamento da estrutura já existente nas 

cidades ferroviárias: linhas (espaços adjacentes dessas linhas), estações de passageiros, pontes, 
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viadutos etc. e propor uma associação que permita a melhoria do transporte de massa e a 

preservação do patrimônio e da memória ferroviária dessas cidades. 

 Da mesma forma que o exemplo da cidade de Ponta Grossa pode servir de base para as 

demais cidades ferroviárias brasileiras, essa abordagem também permite promover discussões 

sobre outras cidades da América Latina que apresentam essas mesmas características.  

 
 

  
6. OBJETIVO 

a. Promover reflexões e o debate a respeito da implantação de metrô de superfície e 

a manutenção do patrimônio cultural ferroviário em cidades ferroviárias médias e 

grandes. 

 

 

 

7. METODOLOGIA 

A metodologia usada para esse trabalho baseou-se inicialmente nas discussões sobre as 

condições das cidades ferroviárias brasileiras – especialmente aquelas que tiveram implantados 

equipamentos ferroviários no início do século XX – e que ao serem transferidos para a periferia 

permitiram a utilização dos espaços livres1. Também foram considerados os estudos a respeito do 

patrimônio cultural ferroviário: a intenção e necessidade de reconhecê-lo como tal e os 

desdobramentos relativos à sua preservação, conservação e uso2.  

Neste sentido buscou-se analisar os projetos e ideias apresentados para a reocupação 

dessas áreas livres da cidade de Ponta Grossa (PR), que ocorreu na década de 1980, mas que 

                                              
1 MONASTIRSKY, L.B. Cidade e ferrovia: a mitificação do pátio central da RFFSA, em Ponta 

Grossa (PR). Dissertação de Mestrado. Florianópolis: UFSC/CFH/PPGGeo, 1997. 
2 MONASTIRSKY, L.B. Ferrovia: patrimônio cultural do Brasil: estudo sobre a ferrovia brasileira 
a partir da região dos Campos Gerais (PR). Tese de doutorado. Florianópolis: UFSC/CFH/PPGeo, 
2006. 
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geram discussões até hoje, especialmente quando atualmente se experimenta um considerável 

aumento de veículos nas ruas das cidades brasileiras, o que se torna urgente a discussão sobre a 

viabilidade e melhoria do transporte público de massa. 

 

 

7.1 o contexto da cidade de Ponta Grossa e os projetos apresentados. 

Depois da desativação e transferência dos equipamentos ferroviários da área central e 

de alguns bairros da cidade de Ponta Grossa foi efetivada, a área do pátio central da Rede 

Ferroviária de Ponta Grossa (PR), com aproximadamente 135.000 metros quadrados, e as faixas 

das linhas de acessos tornaram-se espaços a serem reaproveitados, vários projetos oficiais e 

alternativos foram criados (Figuras 1 e 2).  

Por um lado houve os interesses dos empresários em reestruturar o espaço vago para 

atividades comerciais e por outro, havia os que defendiam o reaproveitamento da área para o uso 

público. 
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Figura 01: Pátio Central da Ferrovia e acessos – Ponta Grossa (PR)  

 

 

 

Org: Monastirsky, 1996. 
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Figura 02: Vista parcial do Pátio Central Ferroviário de Ponta Grossa (PR) 

 

 
 

Org: Monastirsky, 1986. 
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8.  RESULTADOS 

O aumento da frota de veículos no Brasil - bastante significativo nos últimos cinco anos, em 

função do aumento do poder de compra da sociedade brasileira e de incentivos institucionais no 

setor – associado ao aumento vegetativo positivo da população brasileira mantém em evidência um 

importante tema que compõe a pauta de discussões do poder público das cidades médias e 

grandes: o tráfego de veículos e a circulação de pessoas. 

Quando a infraestrutura da ferrovia da cidade de Ponta Grossa (PR) foi retirada da parte central 

e das vias de acessos, um espaço com área total de 368.816 m2 ficou a disposição do poder público. 

Muitas das carências apontadas pela sociedade organizada, empresários e cidadãos apontavam 

para questões sociais (hospitais, biblioteca, museu, arenas esportivas, escolas etc.), comerciais 

(centro de compras, feiras, lojas, hotéis etc.) e estruturais (terminal de ônibus, parques verdes, 

espaços para manifestações culturais etc.). 

O planejamento urbano teve em mãos um espaço nobre, central, que poderia ser arranjado 

para atender as necessidades mais emergentes da cidade, sem, contudo, aniquilar a simbologia 

histórica do lugar. Neste sentido é que acredito que, ao analisar todos os projetos apresentados 

nesse episódio, àquele que contempla o aproveitamento da infraestrutura da ferrovia para o 

transporte de massa associado à preservação do patrimônio cultural ferroviário seja interessante e 

possa subsidiar essa discussão em outras cidades que experimentam esse processo na atualidade 

ou que venham a fazê-lo no futuro. 

Desta forma será apresentada a seguir uma breve explanação sobre a importância da 

preservação do patrimônio cultural ferroviário e, em linhas gerais, a implantação do transporte de 

massa – o metrô de superfície. 
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8.1 Ferrovia: patrimônio cultural  

A implantação da ferrovia no Brasil, a exemplo de outros países colonizados, ocorreu em 

meados do século XIX – num tempo relativamente curto em relação aos países centrais3. 

A presença da ferrovia e demais infraestruturas significavam que o país estava entrando na 

nova ordem capitalista de produção industrial associada à ciência/tecnologia e ao mercado mundial. 

As mudanças que se operaram no Brasil criaram um clima ufanista e nacionalista que afetou a 

ordem e as hierarquias sociais. A participação na revolução científico-tecnológica, associada à 

implantação da República, proporcionou a chamada bélle époque brasileira que aconteceu entre 

1900/20, com aumento das exportações e início da substituição de importações por indústrias 

nacionais (SEVCENKO, 2003). 

Ainda que o Brasil fosse uma pequena engrenagem da produção mundial, a sociedade 

brasileira entendia que esses equipamentos implantados no país seriam os responsáveis pelas 

mudanças que estavam ocorrendo – “determinismo tecnológico” (OFFNER, 2002). Esse 

entendimento foi reforçado pela propaganda estatal pró-república do início do século XX.  

Com isso, a ferrovia, uma das mais importantes tecnologias de vanguarda, transformou-se 

facilmente num símbolo de progresso para o Brasil, pois apresentava características convincentes e 

inapeláveis: foi praticamente implantada simultaneamente aos países ricos; era considerado um dos 

principais elementos para o desenvolvimento econômico nacional, dinamizando as exportações e a 

concentração financeira das atividades voltadas ao transporte; promoveu modificações do espaço 

urbano das “cidades ferroviárias” com a implantação de equipamentos ferroviários; estabeleceu o 

surgimento de uma classe trabalhadora privilegiada; possibilitou o transporte rápido, seguro e 

confortável para carga e pessoas4; acelerou os processos de integração regionais e nacional. 

Apresentou-se, assim, como uma inovação paradigmática para a sociedade, pois além de substituir 

formidavelmente os precários carroções e “lombo de mulas” em estradas irregulares e implantar 

equipamentos modernos e de grandes proporções, a ferrovia delineou um novo cenário para as 

                                              
3 Alguns exemplos: Inglaterra (1825), França (1827), Alemanha e Bélgica (1835), Rússia (1836), 

Cuba (1837), Peru (1849), Brasil (1854) e Argentina (1857) (SCHOPPA, 2004, p. 19). 
4 A ferrovia foi um dos principais elos entre os grandes centros urbanos e o interior alienado – os 

dois Brasis, nas palavras de Euclydes da Cunha (NEVES, 2003). 
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relações humanas (MONASTIRSKY, 2007). “O apelo popular do trem era muito grande, sobretudo 

nas localidades do interior brasileiro. Ir à estação era, antes do advento do rádio e da televisão, o 

contato humano mais importante com as pessoas, com o novo” (SCHOPPA, 2004, p.09).  

A implantação das estradas-de-ferro, modernização dos portos e criação de meios de 

comunicação atribuiu nova fluidez potencial ao Brasil. (SANTOS, 2005).  

Por influência dos centros maiores houve a disseminação de referências entre as cidades. As 

cidades conectadas à ferrovia, e, neste caso, conectadas ao mercado interno e externo5, 

experimentavam a interação muito mais eficaz aos fluxos de pessoas, cargas, notícias (jornais, 

correios e telégrafo) e cultura (filmes, moda, grupos de teatro etc.). Havia, assim, nas cidades 

assistidas pela ferrovia, diversificação e efervescência econômica e cultural, que não se reproduzia 

da mesma forma além do alcance dos trilhos.  

Essa condição favorável contribuiu para a consolidação da simbologia da ferrovia como agente 

transformador da economia e da sociedade brasileira ao longo da primeira metade do século XX, 

quando houve a diminuição do uso do transporte ferroviário em função do rodoviário (um grave erro 

estrutural do Brasil que não ocorreu na maioria dos países desenvolvidos).    

Assim com a erradicação e sucateamento de parte significativa do sistema férreo brasileiro as 

funções sociais dos espaços se modificaram com o passar do tempo. No entanto, mesmo que os 

espaços da ferrovia possam ser reinterpretados como elementos de um novo modelo de signos, não 

devem, contudo, perder a continuidade histórica, sobretudo, com relação à memória coletiva. 

Os espaços e equipamentos ferroviários são lugares de memória e contém, além da sua 

essência mnemônica, o resultado do embate entre o saber institucional, o poder público e os vários 

segmentos da sociedade – especialmente aqueles que tiveram a sua história conjugada à da 

ferrovia. É a memória coletiva - com as individuais associadas a ela -, que distingue os espaços 

ocupados pela ferrovia como “lugares de memória”.  

 

                                              
5 Tratando-se das ferrovias do Sul e Sudeste, havia conexão por terra com a Argentina e Uruguai, 

e através dos portos, com outros países.  



 
 
 
 
 
 
. 
  

12 

A ferrovia constitui-se em patrimônio cultural, pois assim é a ferrovia no contexto universal e universalista. 
Sobre a ferrovia brasileira, esta constatação se dá através dos impactos econômicos, sociais e culturais 
causados à sociedade, desde a sua implantação, durante o período de franco desenvolvimento e, também, 
na fase de estagnação (erradicação em alguns casos) por várias razões: por ter sido uma inovação 
tecnológica usada nos discursos ideológicos pró-capitalismo, pró-República (e Paranismo) e pró-governos 
locais; por sua participação nos processos de integração regional, ocupação populacional e expansão das 
fronteiras agrícolas; por sua participação no crescimento da econômica brasileira ao longo do século XX; por 
sua contribuição nos processos de urbanização e industrialização do país; pela amplidão, imponência e 
monumentalidade dos seus espaços, equipamentos e edifícios; pela sua marcante presença na 
configuração urbana das cidades ferroviárias e no cotidiano das pessoas; pela imaterialidade da sua solidez 
ferruginosa, dos seus sons, dos seus odores, das suas cores, dos seus horários, das suas histórias; por 
seus trabalhadores ferroviários; pelo charme e romantismo das suas gares e das viagens de trens e, 
sobretudo, e associado a tudo isto, pela memória daqueles que vivenciaram a ferrovia. (MONASTIRSKY, 
2006, p.147). 

 

 

 

8.2 ferrovia e a (re)organização urbana 

Quando a ferrovia foi implantada no Brasil, as primeiras linhas ligavam a cidade central de uma 

área produtora de matéria prima a um porto exportador. Eram linhas isoladas, sem conexão interna. 

No início do século XX, houve maior integração das ferrovias, especialmente nas regiões 

Sudeste e Sul. Os trajetos foram construídos em função da produção, da topografia e da localização 

de algumas cidades. No Paraná, por exemplo, muitos quilômetros da ferrovia acompanharam o 

percurso da “Rota dos Tropeiros”6. 

Nas cidades existentes, a estrutura férrea foi instalada ao longo da periferia. Em várias delas os 

centros urbanos deslocaram-se do seu ponto original para o entorno das estações ferroviárias, que 

passaram a orientar a formação de um novo centro, com a concentração das atividades de 

produção, comércio e serviços ligados à rede (GHIRARDELLO, 2001). Nas cidades que surgiram em 

função da ferrovia, o crescimento urbano foi a partir dos equipamentos da ferrovia. 

A aglutinação em torno da estação principal apresentou organização destinada ao transporte 

de cargas, como galpões, depósitos de cargas e pequenas fábricas, e ao transporte de passageiros, 

                                              
6 Caminho utilizado pelo comércio de muares. Importante atividade econômica do Brasil durante 

os séculos XVIII e XIX.   
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com hotéis, pensões, bares, restaurantes, lojas de varejo, carros de aluguel etc. - além de atividades 

informais: prostituição e vendedores ambulantes - (MONASTIRSKY, 2006). 

Mas não foi somente na implantação e durante o seu pleno funcionamento que a ferrovia 

influenciou a organização urbana. Nas últimas décadas do século passado as cidades ferroviárias 

tiveram o complexo ferroviário absorvido pela expansão da malha urbana e, em muitas delas, houve 

a necessidade de transferência desta estrutura da área central para a periferia da cidade.    

Esta mudança, no entanto, não é uma ação simples, pois devido à complexidade do sistema 

ferroviário a transferência requer do planejamento urbano capacidade de vislumbrar as várias 

possibilidades de reaproveitamento das amplas áreas desocupadas, das edificações e do material 

ferroviário instalado, além da reimplantação da estrutura em novos espaços. 

Várias cidades ferroviárias experimentaram ou experimentarão essa situação. Com a cidade de 

Ponta Grossa esse processo se deu na década de 1980. No entanto, passados mais de trinta anos 

da implantação de um parque Ambiental na parte central e de se constituir corredores viários nos 

antigos leitos das linhas férreas, as discussões sobre o melhor aproveitamento dessas áreas e 

equipamentos ainda são frequentes, especialmente agora que se experimenta o maior déficit de vias 

para o fluxo de veículos e de passageiros.  

 

 

 8.3 Retirada (ou não) dos trilhos e os projetos de reurbanização 

Considerando-se que as instalações da rede ferroviária e as linhas de acesso localizavam-se em 

meio à malha urbana, um dos primeiros problemas enfrentados com a expansão urbana foi com 

relação à circulação - ruas e avenidas tinham os seus fluxos dificultados com a movimentação dos 

comboios – e com o estoque de vagões e locomotivas nos pátios próximos às estações ferroviárias, 

depósitos de mercadorias e oficinas de manutenção.  

Diante deste quadro, o desvio do tráfego pesado novamente para a periferia da cidade requer 

planejamento conjugado entre a empresa ferroviária e o poder público municipal. Na área livre surgiu 

a necessidade da ação do poder público com relação aos projetos de aproveitamento das áreas e 

equipamentos ferroviários. 
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8.3.1 O caso de Ponta Grossa (PR) 

 

Entre os projetos apresentados, quatros mereceram destaque: o projeto do Arquiteto Jaime 

Lerner que enaltecia a histórica e a memória da ferrovia; a proposta do Prefeito Pedro Wosgrau 

Filho; a proposta do Arquiteto Forte Netto (implantado)7; e uma proposta, que foi discutida em 

alguns círculos da sociedade, especialmente ligados à Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

apresentada pelo Arquiteto Arlindo J. Kohlrausch (que não entrou no processo de licitação), que 

propôs a utilização das linhas existentes para a implantação de um metrô de superfície – integrado 

ao transporte viário. 

O projeto do arquiteto Jaime Lerner previa o aproveitamento de toda a área até então 

ocupada pela Ferrovia em que a faixa da ferrovia (linhas de acessos ao Pátio Central) seria ocupada 

por moradias e serviços, num assentamento habitacional linear. Um trem “Maria Fumaça” (turístico) - 

um veículo moderno -, sobre os trilhos faria o percurso pendular ao longo de um itinerário na área 

central. A harmonia da nova função do espaço com o resgate da sua história, através da 

preservação de vários equipamentos ferroviários do Pátio Central eram as principais características 

da proposta. Mesmo sendo considerado pela maioria das pessoas e instituições públicas como o 

melhor projeto apresentado, ele não foi considerado pelo Poder Público.  

O projeto elaborado por engenheiros da Prefeitura, visando apenas a ocupação do 

Pátio Central, com destaque a construção de um centro de compras, previa também a implantação 

de um terminal de transporte coletivo urbano – que utilizaria as vias de acesso da ferrovia par ao 

fluxo dos ônibus. Com o conhecimento geral do projeto, iniciou-se uma divisão de opiniões que 

promoveu um enfrentamento político ante os interesses de grupos financeiros, apoiados pelo 

Governo Municipal, contra alguns segmentos da comunidade preocupados com o patrimônio 

histórico8. 

                                              
7 Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas. 
8 Estação Paraná (1894), Estação Ponta Grossa (1900) e o Depósito de Cargas (1910). 
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O terceiro projeto, do arquiteto Forte Netto, apresenta como ideia central romper com 

a característica represadora que os equipamentos da RFFSA, sobretudo as linhas férreas, 

determinavam ao avanço da cidade naquela direção.  

Assim foi implantado um parque ambiental com quadras esportivas, lâminas d´águas e 

espaços para circulação e eventos da cidade (feiras, shows etc.).O referido projeto não faz nenhuma 

referência ao patrimônio ferroviário, não valoriza e não protege as edificações ferroviárias tombadas 

e os equipamentos urbanos relacionados à ferrovia. 

 

O projeto do Arquiteto Arlindo J. Kohlrausch, realizado a partir de reflexões 

acadêmicas (Arquitetura da UFSC) propõe o aproveitamento da infraestrutura das linhas férreas 

para o transporte de massa, com articulação ao transporte viário, que possui seu terminal central 

próximo à estação ferroviária central. As vias de acesso seriam utilizadas exclusivamente para o 

transporte urbano e atenderiam a aproximadamente 60% da população, já que essas vias suprem a 

área central e alguns dos principais bairros de Ponta Grossa.  

 

 

 

8.3.1.1. Projeto Transporte ferroviário de massa (metrô aberto) 

 

O ponto mais interessante desse projeto é o aproveitamento da infraestrutura das linhas 

férreas para o transporte de massa. As vias de acesso - desativadas com a construção do desvio 

periférico - seriam utilizadas exclusivamente para o transporte de massa com comboios de trens 

urbanos leves. Segundo estimativa do autor esse modal de transporte poderia atender a 

aproximadamente 60% da população9 (contada a população das áreas compreendidas: a zona 

central e três dos principais bairros da cidade). Considerando-se a possibilidade de associar essa 

estrutura com um terminal viário, anexo à estação de trens, essa percentagem seria maior. 

Complementando o transporte urbano as linhas de acesso poderiam ainda atender ao Distrito 

                                              
9 187.000, de um total de 311.611 habitantes de Ponta Grossa. (IBGE, 2010). 
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Industrial, o Parque Estadual de Vila Velha (que apresenta significativo fluxo de turistas) e a represa 

do Alagado (Figura 1).  

O aproveitamento da infraestrutura férrea, associado ao terminal viário (que foi 

implantado em anexo à Estação Ferroviária) apresenta considerável economia com a 

desapropriação de áreas urbanas, a implantação das linhas e de algumas das estações de 

passageiros.  Além do aproveitamento da estrutura já instalada, a associação com o transporte 

coletivo viário, o projeto prevê a diminuição imediata do fluxo de veículos, barateamento das 

passagens, maior rapidez dos deslocamentos e maior segurança para os passageiros e pedestres.  
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Figura 3. Perímetro urbano de Ponta Grossa e a proposta do Metrô de Superfície 

 

 

Org: Monastirsky, 2006. 
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9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a crescente expansão da malha urbana, algumas das cidades ferroviárias brasileiras 

viram-se obrigadas a transferir ou erradicar os equipamentos ferroviários dos centros urbanos. Tanto 

o processo de transferência quanto o de reutilização dos espaços vagos foram conduzidos 

isoladamente pelos governos municipais sem orientação dos governos estadual e federal e das 

instituições ligadas ao tema (transporte ferroviário, transporte urbano, planejamento urbano, 

patrimônio cultural etc.).  

Com a falta de orientação e, em muitos casos, com a falta de competência técnica relacionadas 

à questão, projetos equivocados foram implantados e parte do patrimônio secular ferroviário perdeu-

se irreversivelmente.  

A diversidade de propostas apresentadas pelos projetos supracitados demonstra que, quando 

são associados critérios técnicos e culturais e confrontados interesses sociais, econômicos e 

políticos, a reocupação desses espaços tornam-se processos intricados. Os critérios técnicos 

avaliam o melhor aproveitamento das áreas livres dos pátios de manobras e das faixas de acessos 

ao pátio principal10, orientados pelo desenho e fluxo viário da cidade, pelas normas do Plano Diretor 

e por interesses do capital (setor imobiliário, comercial etc) e do poder público. Os critérios culturais 

consideram as preservações históricas, simbólicas e mnemônicas do local, a manutenção e o uso do 

patrimônio edificado através da orientação e dos interesses de segmentos organizados da 

sociedade, das instituições ligadas ao patrimônio histórico-cultural e também dos interesses do 

capital (setor de lazer, turismo etc) e do poder público. Os critérios sociais consideram a fluidez do 

tráfego urbano, a mobilidade e qualidade do transporte de massa e a segurança de passageiros e 

pedestres.   

Há, portanto, um conflito de opiniões e de interesses a respeito do reaproveitamento dos 

espaços e patrimônio deixados pela ferrovia: preservação histórica, potencialidade e valorização do 

uso do solo urbano, os gastos públicos e os interesses políticos e capitalistas dos agentes 

envolvidos em tal intervenção. 

                                              
10 Geralmente com 25 metros de largura para cada margem do leito dos trilhos. 
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Durante a gestão de três prefeitos municipais, a cidade de Ponta Grossa discutiu a 

melhor forma de ocupação do antigo pátio, confrontando-se idéias utópicas, interesses econômicos, 

estratégias políticas, pareceres técnicos e concepções emotivas sobre este espaço público. A 

ocupação definitiva do pátio, com a implantação de um projeto que não valoriza o centro histórico 

formado pela presença da Ferrovia, demonstra que o Governo Municipal perdeu a oportunidade de 

melhor aproveitar a área em questão: inicialmente quando ainda existia a infraestrutura ferroviária, 

que poderia ser utilizada no transporte de massa, numa harmoniosa conjunção entre as demandas 

sociais de transporte e enaltecimento da importância mnemônica da ferrovia.  

Há, portanto, uma via de duas mãos entre a técnica e a cultura. Um processo de 

transferências que conduzem às transformações sociais, econômicas e tecnológicas, ou seja, é 

necessário considerar o transporte – e, neste caso, a ferrovia - como um suporte de ações, que não 

deve ser descontextualizado das condições políticas, sociais e econômicas. Como indica Claude 

Harmelle, citado por Offner (1993), a estrada e os meios de transporte não estão no fundamento da 

mudança e da riqueza de um dado espaço, mas eles aparecem como inovações e/ou adaptações, 

quando preexistem os motivos de mudanças. 

Assim, a intenção desse trabalho é contribuir com a discussão de temas que são 

importantes para o planejamento urbano: a falta de fluidez do trânsito de cidades médias e grandes, 

o déficit de quantidade e qualidade do transporte público e a importância da preservação do 

patrimônio cultural urbano das cidades ferroviárias.  

O projeto do metrô de superfície não é uma novidade – cidades brasileiras como Rio de 

Janeiro, São Luiz, Manaus, Florianópolis e sul americanas como Cuenca (EQU) e Lima (PER) são 

alguns exemplos de cidades que possuem ou projetam ter implantados esse modal de transporte. O 

uso desse modelo apresenta êxito em muitas cidades do mundo, da mesma forma que há soluções 

geniais para a preservação e uso do patrimônio cultural urbano. No entanto, percebe-se também que 

os governos municipais, da maioria das cidades com essas características, perdem a oportunidade 

de implantar ideias simples que contemplem os interesses sociais e econômicos e ao mesmo tempo 

proporcionem a manutenção da memória social. Uma ação harmoniosa que eleva a qualidade de 

vida dos cidadãos. 
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