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RESUMO 

A presente pesquisa aborda como temática central a representação identitária, a partir do seu 

entendimento como um processo complexo representacional do patrimônio territorial, pautado 

na história e memória ferroviária do território, a partir da elaboração do Atlas do Patrimônio 

Territorial e sua análise histórico-estrutural. O processo de representação identitária explicita o 

valor da obra patrimonial na sociedade, ao permitir a reelaboração das memórias e das 

representações históricas, de estruturas permanentes, persistentes e mesmo desaparecidas em 

ciclos de territorialização. Na contemporaneidade, a dificuldade em promover a longevidade do 

patrimônio territorial decorre do desequilíbrio entre as forças de dominação (político-econômica) 

e/ou apropriação (cultural-simbólica) na produção sociedade-espaço; o qual induz ao 

esmaecimento de qualidades e de especificidades dos lugares. Logo, a problemática está no 

estabelecimento de fundamentos conceituais e metodológicos em estratégias de representação 

fortalecedores de territórios simbólicos (da diferença, da multiplicidade, da segurança afetiva) 

com a comunidade agente de sua representação - capazes de garantir a valorização da memória 

e da história na dimensão cultural e política. A representação identitária visa reconstruir e 

comunicar a identidade territorial, destacando sedimentos materiais e cognitivos – invariantes 

estruturais - na duração histórica e memorial. Por sua vez, a utilização de tecnologias 

geoinformacionais neste processo, materializa as informações em novos campos, permitindo sua 

contínua atualização. A partir deste entendimento, objetiva-se elaborar uma representação 

identitária do território em que a comunidade seja agente. Para tanto, o objetivo geral foi 

estruturado a partir de quatro objetivos específicos. Como objetivos específicos, tem-se: a) 

conceituar história e memória e compreender sua contribuição no processo documental; b) 

explorar o conceito de documentação e representação patrimonial, compreendendo o que e 

como documentam/registram; c) estabelecer a metodologia para representação 

geoinformacional; d) realizar experimento da representação identitária histórico-memorial a partir 

do atlas com a participação da comunidade; e) analisar e descrever a conformação do território 

a partir do objeto concreto adotado para a pesquisa. O objeto-concreto adotado é a cidade de 

Colatina, município relevante na colonização e no desenvolvimento econômico do norte do 

Estado do Espírito Santo. A implantação da Estrada de ferro Vitória a Minas, no ano de 1906, é 

considerado um dos investimentos de maior impacto para este desenvolvimento, da cidade e da 

região. Desse modo, adota-se a ferrovia como objeto de recorte espaço-temporal, pois abrange 

sedimentos de valor patrimonial– permanências e persistências inscritas durante os ciclos de 

territorialização - afirmadoras da identidade do território. Para tanto, procede-se a métodos 

qualitativos de âmbito descritivo e analítico, a partir da i) abordagem teórico conceitual relativa 

ao par temático Documentação e Representação; ii) pesquisa documental escrita, iconográfica 

e cartográfica, de acervos públicos e privados, em um âmbito histórico, assim como entrevistas 

junto à sociedade local –no âmbito memorial, para a identificação do patrimônio territorial da 

unidade de estudo; iii) a representação da documentação histórico-memorial, com a utilização 

dos recursos geoinformacionais, na produção do Atlas do Patrimônio Territorial, ancorada em 

três estratégias integrantes no processo de desvelamento de valores identitários dos lugares- 

descrição, interpretação e representação e iv) analisar o experimento, afim de identificar e propor 

um sistema de ferramentas participativas para a elaboração da representação histórico-

memorial. Desse modo, tem-se como resultado, a identificação e proposição de um processo 

representacional participativo, que permita as reelaborações das memórias e representação das 

histórias, com o intuito de reafirmar e preservar a identidade territorial. 

 
Palavras-chave: representação; história e memória; patrimônio territorial; identidade territorial.  
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ABSTRACT 

The present research addresses identity representation as a central theme, based on its 
understanding as a complex representational process of territorial heritage, based on the history 
and railway memory of the territory, based on the elaboration of the Territorial Heritage Atlas and 
its historical-structural analysis. The process of identity representation makes explicit the value of 
heritage work in society, by allowing the re-elaboration of memories and historical 
representations, of permanent, persistent and even disappearing structures in cycles of 
territorialization. In contemporary times, the difficulty in promoting the longevity of territorial 
heritage stems from the imbalance between the forces of domination (political-economic) and/or 
appropriation (cultural-symbolic) in the production of society-space; which leads to the fading of 
qualities and specificities of places. Therefore, the issue lies in establishing conceptual and 
methodological foundations in representation strategies that strengthen symbolic territories 
(difference, multiplicity, affective security) with the agent community of its representation - capable 
of guaranteeing the valorization of memory and history in cultural and political dimension. The 
identity representation aims to reconstruct and communicate the territorial identity, highlighting 
material and cognitive sediments – structural invariants – in the historical and memorial duration. 
In turn, the use of geoinformational technologies in this process, materializes the information in 
new fields, allowing its continuous updating. From this understanding, the objective is to elaborate 
an identity representation of the territory in which the community is an agent. Therefore, the 
general objective was structured from four specific objectives. As specific objectives, we have: a) 
conceptualize history and memory and understand their contribution in the documental process; 
b) explore the concept of documentation and heritage representation, understanding what and 
how they document/record; c) establish the methodology for geoinformational representation; d) 
carry out an experiment of historical-memorial identity representation based on the atlas with the 
participation of the community; e) analyze and describe the conformation of the territory from the 
concrete object adopted for the research. The concrete object adopted is the city of Colatina, a 
relevant municipality in the colonization and economic development of the north of the State of 
Espírito Santo. The implementation of the Vitória-Minas Railroad, in 1906, is considered one of 
the investments with the greatest impact on this development, in the city and in the region. In this 
way, the railroad is adopted as an object of space-time clipping, as it encompasses sediments of 
patrimonial value – permanence and persistence inscribed during the cycles of territorialization - 
affirming the identity of the territory. For this purpose, qualitative methods of descriptive and 
analytical scope are used, based on i) conceptual theoretical approach related to the thematic 
pair Documentation and Representation; ii) written, iconographic and cartographic documentary 
research, of public and private collections, in a historical scope, as well as interviews with the 
local society –in the memorial scope, for the identification of the territorial heritage of the study 
unit; iii) the representation of historical-memorial documentation, with the use of geoinformational 
resources, in the production of the Territorial Heritage Atlas, anchored in three integral strategies 
in the process of unveiling the identity values of the places - description, interpretation and 
representation and iv) analyze the experiment, in order to identify and propose a system of 
participatory tools for the elaboration of the historical-memorial representation. In this way, the 
result is the identification and proposition of a participatory representational process, which allows 
the re-elaboration of memories and representation of stories, with the aim of reaffirming and 
preserving the territorial identity. 

 
Keywords: representation; history and memory; territorial heritage; territorial identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente dissertação visa elaborar uma representação identitária em que a 

comunidade atue como agente colaborador. Para tanto, a pesquisa abrange caráter 

conceitual e metodológico investigativo, a partir da dialética histórico-memorial. O 

âmbito conceitual, apresentado no referencial teórico aborda três eixos principais: 

história e memória, documentação patrimonial e representação identitária. Em seguida, 

são estabelecidos fundamentos metodológicos para que seja realizada a representação 

do objeto concreto.  Por fim, o âmbito investigativo, é conduzido para a representação 

do objeto concreto a partir da metodologia, com intuito de explicitar o valor da obra 

patrimonial na sociedade, ao permitir a reelaboração das memórias e das 

representações históricas, das estruturas que se mostram permanentes, persistentes e 

mesmo as desaparecidas em ciclos de territorialização.  

A dificuldade em promover a longevidade do patrimônio cultural, decorre do 

desequilíbrio entre as forças de dominação (político-econômica) e/ou apropriação 

(cultural-simbólica) na produção sociedade-espaço, o qual induz ao esmaecimento de 

qualidades e de especificidades dos lugares. Consequentemente, há a transformação 

de determinados costumes e tradições. No entanto, a situação se agrava com a 

incorporação da sociedade em um sistema globalizado de interação e comunicação, 

favorecedor de esquecimento provocado por forças políticas e econômicas 

favorecedoras da substituição do valor de uso pelo valor de consumo territorial, 

desencadeando o compartilhamento de culturas e desenvolvimento de 

multiterritorialidades, acarretando em um enlace de culturas e fragmentos de espaço. 

Neste contexto histórico crítico, metodologias de representação identitária são 

investigadas por seu valor cognitivo e potencial normativo, etapa fundamental em planos 

e projetos com perspectiva de salvaguarda patrimonial. 

Logo, a problemática está no estabelecimento de fundamentos conceituais e 

metodológicos em estratégias de representação fortalecedora de territórios simbólicos 

(da diferença, da multiplicidade, da segurança afetiva), incluindo a comunidade na 

documentação participativa, atuando como agente de sua representação identitária, de 

forma a garantir a valorização da memória e da história na dimensão social e política. A 

participação da comunidade nesse processo, estimula o valor identitário a partir da 

conexão das histórias individuais à história da cidade por meio de uma reconstrução do 

“percurso do desenvolvimento histórico e do encadeamento lógico dos acontecimentos” 

(LOPES, 2011, p.187).  

O objeto da presente pesquisa- o que será estudado para atingir o objetivo - (SERRA, 

2006, p.51), consiste na leitura e interpretação do território afim de representar a sua 



  

16 
 

dimensão patrimonial. O objeto-concreto, segundo o mesmo autor, consiste em um 

exemplar a ser observado, medido ou documentado, e o objeto-modelo, sua 

representação. Para tanto, adota-se para análise, o município de Colatina, localizado no 

Estado do Espírito Santo, cuja ocupação é intensificada a partir da implantação da 

Estrada de Ferro Vitória a Minas no início do século XX.   

No ano de 1901, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) investiu na região dando início 

à implantação da Estrada de Ferro Vitória a Minas, obra concluída no ano de 1906, 

considerada um dos investimentos de maior impacto para o desenvolvimento da cidade 

de Colatina e da região, devido ao transporte, principalmente, de passageiros, madeira 

e café.  A partir desta obra, no Vale do Rio Doce, amplia-se a ocupação habitacional e 

a atividade econômica, antes habitado sobretudo por indígenas da tribo Botocudos 

(COM, 1989, p.18). 

A Primeira Estação, inaugurada em 1906, foi construída onde hoje se localiza a Praça 

Municipal da Cidade, sendo ponto de grande movimento devido aos embarques e 

desembarques de pessoas, além da movimentação de cargas (COM, 1989, p.18-19). 

Segundo Teixeira (1974, p. 17), “[...] a fama das terras, a fartura de madeira, o surto 

cafeeiro, a abundância das águas correntes, tudo atraia colonos ambiciosos de 

prosperidade”. Por apresentar uma economia próspera, na década de 1920, a cidade 

foi escolhida pelo então Presidente do Estado, Florentino Avidos, para o projeto de 

expansão da estrada de ferro afim de interligar a margem sul à margem norte do Rio 

Doce com a construção de uma ponte. A ponte foi concluída no ano de 1928, no entanto, 

a expansão da estrada de ferro não teve sequência devido ao fim do mandato do 

presidente (COLATINA, 1987, p.57). 

Apesar da interrupção no projeto de ampliação da estrada de ferro, a ponte facilita a 

ligação entre as margens do rio, o que gerou condições para que os fazendeiros e os 

produtores de café, loteassem as terras ao longo da ES-080 e BR-259, além de atrair 

outros serviços urbanos, como saúde e educação (ALBANI; ASSIS, 2020, p.91). Devido 

ao crescimento da cidade e ao grande movimento gerado pela Primeira Estação, 

localizada agora em uma área consolidada, é necessário um relocamento. Por 

consequência, no ano de 1951, é construída uma Segunda Estação, no bairro 

Esplanada (bairro vizinho), levando a desativação e demolição da Primeira Estação. 

Poucos anos depois, a partir da década de 1960, a “crise do café” acarreta em uma 

grande emigração da população rural para a cidade (ALBANI; ASSIS, 2020, p.94). O 

intenso fluxo de pessoas, associado às obras de duplicação da ferrovia, promove o 

desvio da estrada de ferro para as margens da cidade, exigindo a execução de uma 
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Terceira Estação, construída no bairro Luiz Iglesias (conhecido como Acampamento), 

no ano de 1976, sem a demolição da Segunda Estação, situada no bairro Esplanada. 

A partir desta contextualização, é evidente a influência da estrada de ferro no 

desenvolvimento da cidade de Colatina e da região. Os serviços e oportunidades 

ofertados em virtude da influência ferroviária, intensificam a vida social, a urbanização 

e o desenvolvimento econômico da região. A lembrança da passagem do trem faz parte 

da vida dos habitantes, os apitos acionados em um mesmo horário marcam a vida e a 

rotina dos colatinenses, a principal avenida comercial corresponde ao caminho onde 

antes passavam os trilhos, hoje ressaltados pela delimitação de um canteiro central. 

Apesar da cidade não estar se desenvolvendo no mesmo ritmo do século passado, 

permanece como destaque na centralidade da região (Figura 01), pois concentra 

atividades e comércio que atendem aos municípios vizinhos do norte do Estado. 

Figura 1: Localização do município de Colatina em destaque no Estado do Espírito Santo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

O posicionamento da ferrovia ocorre de forma paralela ao Rio Doce, conduzindo a 

cidade a se desenvolver ao longo do curso do rio. O primeiro deslocamento da estação 

ferroviária também induz o crescimento da cidade em direção ao rio Santa Maria do Rio 

Doce (afluente sul do Rio Doce), abrangendo a região, hoje correspondente aos bairros 

Colatina Velha (polo de expansão), Centro e Esplanada. As margens do rio, em sua 

porção sul, correspondem as áreas com os primeiros indícios de expansão, onde se 
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localizam os sedimentos1 materiais e cognitivos de valor patrimonial, permanências e 

persistências inscritas durante os ciclos de territorialização2, afirmadoras da identidade 

do território. Desse modo, adota-se a estrada de ferro como elemento delineador para 

o recorte espaço-temporal do objeto concreto.  

Em âmbito global, é crescente a busca pelo reconhecimento do bem patrimonial e seus 

valores, ampliando a percepção e a preocupação em salvaguardar a identidade 

territorial. Nesta perspectiva, justifica-se adotar a Estrada de Ferro Vitória a Minas como 

recorte do patrimônio territorial para a representação, a qual visa reconstruir e comunicar 

a identidade territorial, destacando os sedimentos materiais e cognitivos na duração 

histórica e memorial. Este processo representacional, histórico e memorial, é 

fundamental para a salvaguarda da identidade territorial, uma vez que contribui para a 

produção do conhecimento sobre o objeto de estudo, além de reelaborar as memórias 

e estimular as ressignificações, reconhecendo as origens. 

A representação identitária associada às tecnologias digitais materializa as informações 

em novos campos, permitindo sua contínua atualização. Para tanto, adota-se o meio de 

representação geoinformacional que, por meio da produção cartográfica, permite a 

representação do espaço, atuando como forma de organizar os conhecimentos e os 

saberes. Outra contribuição da tecnologia digital, é o compartilhamento em rede do 

banco de dados, expandindo o campo representacional informacional. 

Desse modo, a arquitetura e urbanismo, história e memória e a representação, são 

parâmetros para o processo de identificação, representação e conservação patrimonial, 

uma vez que contribuem para as ressignificações, a reafirmação da identidade e a 

longevidade das informações.  

Assim, tem-se como objetivo geral, reconhecer e representar a história e a memória das 

identidades do município de Colatina a partir do Atlas do Patrimônio Territorial de modo 

que a comunidade seja agente colaborador, como forma de reconhecimento, 

salvaguarda e valorização de sua identidade territorial. Para tanto, propõe-se: a) 

conceituar história e memória e compreender sua contribuição no processo documental; 

b) explorar o conceito de documentação e representação patrimonial, compreendendo 

o que e como documentam/registram; c) estabelecer a metodologia para representação 

                                                           
1 Elementos materiais e cognitivos advindos de um processo histórico, compreendido por 
continuidades e fraturas continuamente reelaborados e reapropriados pela sociedade. É, 
portanto, a sedimentação ocorrida na história que caracteriza os lugares.  
2 Os ciclos de Territorialização Desterritorialização e Reterritorialização (TDR) enfatizam as 
diferentes e articuladas formas de organização do território a partir da análise da sobreposição 
das fases.  A alternância nas fases de estabilidade, identificam as invariantes estruturais como 
regras constitutivas do território que permanecem estáveis na longa duração ou desaparecem 
nestes processos de territorialização e desterritorialização. 
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geoinformacional; d) realizar experimento da representação identitária histórico-

memorial a partir do atlas com a participação da comunidade; e) analisar e descrever a 

conformação do território a partir do objeto concreto adotado para a pesquisa.  

Espera-se como resultado, a identificação e a proposição de um processo 

representacional participativo, que permita reelaborações memoriais e históricas, e 

representação das histórias, com o intuito de dar a conhecer e estimular pactos sociais 

orientados à permanência de sedimentos de identidade territorial. 

Desse modo, procede-se com métodos qualitativos de âmbito descritivo e analítico, com 

intuito de descrever o objeto para conhece-lo profundamente (SERRA, 2006, p.78;81). 

Assim, o trabalho é construído a partir das seguintes etapas: 

1) Abordagem teórica conceitual relativa ao par temático História e Memória, 

desenvolvida a partir da conceituação proposta por Jacques Le Goff (2013), ex 

membro da Escola dos Annales, instituição extremamente conceituada na 

historiografia. Este, associado a outros autores, considerados centrais para a 

abordagem conceitual, contribuem para compreender a influência da história e da 

memória no processo documental;  

2) Abordagem teórica conceitual relativa à documentação patrimonial, visando 

compreender seu estado da arte enquanto disciplina e campo científico patrimonial, 

bem como sua relação com a história e memória do patrimônio, ao realizar uma 

perspectiva histórica sobre os documentos da área; 

3) Abordagem teórica conceitural relativa à representação identitária, abordando sua 

complexibilidade, ao englobar a representação patrimonial (físico, construído e 

antrópico) associada à análise histórico-estrutural territorial. Assim como sua 

abordagem representacional, visando compreender a representação a partir da 

abordagem da Escola Territorialista Italiana (ETI). 

4) Proposição da metodologia para a identificação e representação do patrimônio 

territorial da unidade de estudo. A metodologia de coleta dos dados históricos e 

memoriais é associada ao método representacional identificado pela Escola 

Territorialista Italiana, o Atlas do Patrimônio Territorial- com a utilização de 

tecnologiais geoninformacionais. 

5) Aplicação da metodologia de coleta de dados à representação adotada pela Escola 

Territorialista Italiana. Realizadas pesquisas em documentos escritos, iconográficos 

e cartográficos, em acervos públicos e privados, para a representação patrimonial 

(relativa ao ambiente construído) em um âmbito histórico, assim como coleta de 

narrativas junto à sociedade local, atuantes como agentes para a representação no 
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âmbito memorial. E, posterior união dos Atlas, culminando na representação 

histórico-memorial; 

6) Aplicação da metodologia representacional para análise da conformação 

morfotipológica do território a partir do Atlas do Patrimônio Territorial referente aos 

ambientes físico, construído e antrópico, ancorados em três estratégias a partir de 

Magnaghi- descrição, interpretação e representação - integrantes no processo de 

desvelamento de valores identitários dos lugares; 

7) Correlação da representação histórico-memorial aos Atlas do Patrimônio Territorial, 

culminando na análise histórico estrutural, reconhecendo os processos históricos de 

territorialização e a identidade territorial, descrevendo a estrutura do território a partir 

da ferrovia; 

8) Apresentar uma síntese da representação identitária e analisar o experimento, afim 

de avaliar a proposição do sistema de ferramentas participativas na elaboração da 

representação identitária, na dimensão histórico-memorial, validando o potencial da 

comunidade no processo de representação identitária.  
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2- DOCUMENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO  

Neste capítulo, aborda-se como temática central a documentação e a representação 

patrimonial. Em um primeiro momento, história e memória são apresentadas enquanto 

fontes de dados para a elaboração da documentação, retratando em uma perspectiva 

histórica a evolução do processo documental. Em um segundo momento, a temática da 

documentação patrimonial é apresentada, compreendendo o estado da arte a partir da 

perspectiva da história enquanto disciplina e do campo científico patrimonial. A seguir, 

é abordada a temática da representação identitária, quanto à conceituação e aplicação, 

bem como o seu papel na representação territorial. Por fim, são apresentados os 

métodos adotados para identificar e representar o patrimônio da pesquisa em questão. 

2.1- HISTÓRIA E MEMÓRIA  

Segundo o Dicionário Michaelis, a documentação vem do processo de documentar, do 

ato de registrar, para representar, comprovar ou esclarecer algo. Os registros, em sua 

maioria, estão relacionados à memória e à história, com o intuito de compreender o 

presente correlato ao passado, refletindo sobre a perspectiva do futuro (LE GOFF, 2013, 

p.15). Nesse entendimento, para uma aproximação à origem da documentação, é 

necessário um maior aprofundamento nestes dois temas, memória e história. Para tanto, 

adota-se, como referência central, a 7ª edição (2013) do livro História e Memória, de 

Jacques Le Goff. 

A primeira edição do livro adotado é publicada no ano de 1990, sendo formada por um 

conjunto de ensaios originalmente publicados em diversos volumes da Enciclopédia 

Einaudi, onde o autor busca reconstituir a evolução dos conceitos de história e de 

memória. Os ensaios evidenciados retratam a perspectiva dos temas, sob o olhar de 

Heródoto até os historiadores modernos, sendo percorridos, indagados e confrontados 

pelo autor, para então, em formação cronológica, realinhar a relação entre passado e 

presente e antigo e moderno. Por fim, Le Goff reconstrói a evolução e apresenta, por 

uma nova perspectiva, as principais questões da historiografia contemporânea. 

O livro é escolhido após serem realizadas pesquisas relacionadas ao tema em questão, 

onde este e o historiador são muito evidenciados. Le Goff, em toda sua carreira 

profissional, dedica-se ao campo da história, em especial à análise da era medieval. 

Nesse campo, se sobressai a obra “Para um novo conceito de Idade Média”. O 

historiador também se dedica às áreas da história relacionadas à teoria e à metodologia, 

obtendo como destaque a obra escolhida “História e Memória”. Por seguir essas linhas 

de pesquisa, Le Goff é considerado herdeiro das temáticas e abordagens realizadas por 
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Marc Bloch, um dos principais historiadores fundadores do Annales (TEIXEIRA, 2014, 

p.01). 

Jacques Le Goff foi membro da Escola dos Annales e diretor institucional da terceira 

geração da Revista desta escola, denominada Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations. Essa, extremamente conceituada na historiografia, surge a partir da 

movimentação de jovens historiadores franceses, após a primeira guerra mundial, 

refletindo sobre a história e seus métodos. As correntes ideológicas evoluem com o 

passar das gerações. Na terceira geração, na década de 1970, o movimento é 

denominado de Nouvelle Histoire - História Nova. Considerada um marco na Escola, é 

conhecida como a influência emblemática mais duradoura sobre a Historiografia 

Ocidental (TEIXEIRA, 2014, p.01).  

Le Goff e outros historiadores à frente da direção colegiada reorientam os interesses da 

revista, distanciando-se dos pensamentos marxistas, que consideravam a luta de 

classes privilégio de análise. É ressaltada a história das mentalidades, englobando 

formas coletivas de pensar e sentir, incluindo temas do cotidiano, analisando o que os 

homens e mulheres pensavam em comum, sobre diferentes aspectos. Esta revisão 

provoca ampla produção historiográfica posterior, como história cultural, história das 

práticas e história das representações (TEIXEIRA, 2014, p.01). 

Nesse contexto da história das mentalidades, volta-se aos temas abordados por Le Goff 

em seu livro “História e Memória”. Neste a memória é retratada como um fenômeno 

dotado de virtude, por permitir a conservação de certas informações, concedendo ao 

homem a rememoração de algo passado. O mesmo autor certifica que parte da 

acumulação de informações adquiridas é devida às experiências do cotidiano (LE 

GOFF, 2013, p.387). Em uma mesma linha de raciocínio, outros autores expressam 

suas conceituações de memória. Oliveira (2008, p.13) defende o fato da memória se 

referir às lembranças e às recordações, transformando os homens em indivíduos, bem 

como em comunidades. E Nora (1993, p.09) apresenta a memória como vida, parte de 

grupos vivos que sofrem constantes evoluções, portanto, suscetível às lembranças, mas 

também ao esquecimento. A partir destas considerações, é possível compreender a 

memória como um fenômeno em constante transformação, que, a partir das novas 

experiências e vivências são reelaboradas, acumulando novas lembranças, o que 

acarreta muitas vezes no esquecimento das mais antigas. 

A memória coletiva, ganha destaque apenas na metade do século XX, quando é 

evidenciada a importância do seu papel, ao ser considerada uma conquista, uma 

condição de poder. É componente de relevantes questões ligadas ao desenvolvimento 
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social, devendo servir como instrumento de conhecimento e libertação, pois gera base 

para a história como ciência e culto público e obtém como resultado arquivos 

documentais (LE GOFF, 2013, p.435).  

Para Halbwachs (1990, p.24), criador do conceito memória coletiva e autor do livro “A 

Memória Coletiva” (primeira edição em 1950), não há como remeter às lembranças e às 

rememorações se não forem considerados os quadros sociais da memória, pois esses 

atuam como fundamento para sua reconstrução. As lembranças e as rememorações se 

organizam mobilizadas pelas memórias individuais e coletivas. Nesse entendimento, a 

memória individual pode ser considerada um ponto de vista da memória coletiva, 

“nossas lembranças, permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, 

mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 

objetos que só nós vimos. E porque, em realidade, nunca estamos sós” (HALBWACHS, 

1990, p.26). Neste contexto, é constatado que, para rememorar seu próprio passado, o 

homem tem a necessidade de requerer o passado do outro, seja para despertar ou 

complementar lacunas das lembranças.  

De acordo com Choay (2014, p. 116), os “indivíduos e sociedade não podem preservar 

e desenvolver a sua identidade senão na duração e através da memória”. Para tanto, é 

necessário que o indivíduo faça parte da mesma sociedade, pois ao se afastar do grupo, 

não pensa mais no acontecido e perde o contato com as circunstâncias que o fazem 

rememorar, logo, a memória se torna descontínua. Ao se apoiar não somente nas 

lembranças pessoais, mas também na lembrança dos outros, há maior confiança na 

descrição dos fatos, uma vez que estas se complementam e reafirmam as 

circunstâncias ocorridas (HALBWACHS,1990, p.22). Por corresponder a um fenômeno 

em constante transformação, a memória necessita deste “acontecer” em sociedade, 

para se transformar e renovar. Sem a novidade, não há motivos para a criação de novas 

lembranças, dessa forma, a população estará condenada à repetição e a cristalização. 

Segundo Halbwach (1990, p.80), “a história começa somente no ponto onde acaba a 

tradição, o momento em que se apaga ou se decompõe a memória social”. De fato, 

começa quando a memória não é mais pertencente a um grupo, está perdida para as 

gerações às quais os fatos não interessam mais. Sendo assim, o único modo, conhecido 

naquele momento, para salvar as lembranças, é o ato de as descrever por escrito, 

através de uma narrativa, uma vez que “as palavras e os pensamentos morrem, mas os 

escritos permanecem” (HALBWACH, 1990, p.80), desse modo, representando as 

lembranças elaboradas pela memória por meio da história. Para o autor (p.55), a história 

reestabelece a continuidade interrompida entre passado e presente, através de um 

trabalho minucioso, encontrando e reunindo estes fatos. É possível considerar esta 



  

25 
 

passagem da oralidade para a escrita importante para a memória e para a história, 

assim, preserva-se as descobertas e os costumes, compartilhando todo o conhecimento 

com as gerações futuras. 

A história gerada a partir das lembranças reelaboradas pela memória constitui ao 

mesmo tempo a matéria física documental e sua fundamentação. No entanto, história e 

memória são processos diferentes de acesso ao passado a partir do presente, sendo 

fácil confundi-las, pelo fato de a história aparentar ter se desenvolvido sobre a 

memorização e a rememoração (NORA, 1978 apud LE GOFF, 2013, p.432). A história 

é um relato e uma narração de acontecimentos verdadeiros, os quais sempre estiveram 

diretamente ligados à escrita (LE GOFF, 2013, p.41).  

Le Goff (2013, p.32) afirma existirem duas histórias, a da memória coletiva e a do 

historiador (uma terceira pessoa, não necessariamente envolvida nos fatos), sendo a 

primeira anacrônica, mítica (muitas vezes contém informações fantasiosas/ 

inautênticas) e desestruturada, mas, contudo, a versão do indivíduo sobre o relato do 

vivenciado a partir da história oral. Já sobre a segunda, é esperado o esclarecimento 

das lembranças por parte do historiador enquanto pesquisador, periodizando, 

retificando seus erros e evidenciando a verdade. A partir disto, é possível afirmar que a 

história elaborada a partir de lembranças da memória coletiva é composta em sua forma 

mais pura, descrita tal como vivenciado, desestruturada e com lacunas. Já a história do 

historiador, é reestruturada a escrita, desmitificando e preenchendo as lacunas.  

Desde o primeiro milênio a.C, com o surgimento da escrita (tema a ser abordado mais 

à frente no chamado ‘segundo período’) é possível afirmar que história e memória 

assumem valores equivalentes a despeito de suas especificidades e constituem 

instrumentos de base do trabalho histórico e de objetos simbólicos da memória, com o 

tempo assumindo formas documentais, como arquivos contidos em bibliotecas, 

dicionários, objetos em museus, monumentos, entre outros.  

A sociedade e os historiadores estão voltados a conservar e a produzir arquivos 

documentais e este “dever de memória” induz cada indivíduo a ser historiador de si 

mesmo. Na associação dos dois, a memória ‘dita’ e a história escrita, a memória perdura 

em lugares e a história em acontecimentos (NORA, 1993, p.24). Ao rememorar, as 

lembranças são reelaboradas e narradas conforme são relembradas. De outro modo, 

para escrever a história e os acontecimentos, é necessário um processo de reflexão e 

organização dos dados proporcionando maior facilidade de entendimento por parte do 

leitor. Contudo, na visão de Le Goff (2013, p.104), a história só passa a ser documento 

quando o historiador reconhece o interior de toda a realidade histórica, mas, também, 
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insere seu caráter cinetífico- análise e crítica- a partir de outros documentos e métodos, 

não expressando apenas sua objetividade. A obra do historiador é um agregado 

científico, filosófico e poético, logo, o documento não é objetivo ou “puro”, pois são 

julgados, desestruturados e reestruturados, sendo necessário saber quais questões 

devem ser levantadas e quais problemáticas são ou não relevantes.  

Diante do exposto, é compreendido o papel da história e da memória enquanto fonte de 

dados para a elaboração da documentação. Portanto, para compreender a evolução 

deste processo documental, são delimitados quatro períodos de tempo, delineados por 

seus atributos metodológicos. O primeiro período, até 500 a.C., é caracterizado pela 

documentação individual, realizada a partir do conhecimento pessoal. O segundo 

período, de 500 a. C. até o século XIII, é marcado pelo desenvolvimento da escrita e da 

documentação realizada a partir da coleta de informações. O terceiro período, do século 

XIV até meados do século XX, é caracterizado pela erudição do homem3. E o quarto e 

último período, de meados do século XX até a atualidade, é caracterizado pela 

documentação da “nova história” associada às tecnologias digitais. 

O interesse pelo “o que” e “como” documentar avança de acordo com a evolução da 

sociedade. No primeiro período, na sociedade ainda sem escrita, tem-se como principal 

objetivo perpetuar a memória detentora dos mitos de origem, das genealogias das 

famílias e do conhecimento prático. Com este intuito, muitos objetos e monumentos são 

usados como testemunhos após a morte, para rememorar algum fato denominado 

importante, fatos muitas vezes vivenciados por poucos (LE GOFF, 2013, p.59).  

Com o início da representação iconográfica, o homem registra e arquiva estes fatos. 

Como exemplo, um dos primeiros registros documentais são as epigrafias nas estelas 

da Mesopotâmia, tendo como destaque a Estela dos Abutres (Figura 02), onde o rei 

Eannatum de Lagash faz conservar a lembrança de uma vitória (LE GOFF, 2013, p.395). 

Há também evidencias de registros constantes na Mesopotâmia Antiga, iconografias 

dos imóveis em plantas arquitetônicas (Figura 03), inventariando o imóvel, sem 

finalidades culturais, apenas utilitárias - como documento da disposição funcional 

(OLIVEIRA, 2008, p.14). 

 

  

                                                           
3 O termo erudição aplicado ao longo do texto, faz referência às dimensões analíticas e críticas 
adquirias por meio da leitura ou conhecimentos variados. O homem dotado destas características 
possui a capacidade de aplica-las ao realizar a leitura de documentos. 
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Figura 2: Fragmentos da Estela dos Abutres- Stele of Vultures 

 

Fonte: Hervé Lewandowski- RMN, 1995. 
 

Figura 3: Palais de Zimri-lim, peinture dite de l'Investiture- Painel emoldurado, 
representando por meio da pintura, a distribuição espacial do Palácio evidenciando o poder 

real. Período da Mesopotâmia. 

 

Fonte: Daniel Arnaudet e Christian Jean- RMN, sd. 

Com base nestas considerações, é possível afirmar, neste período, há maior relevância 

para a memória. A sociedade domina a oralidade, mas tem-se início o desejo de 
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perpetuar as lembranças por meio dos registros, início do processo documental. Os 

métodos adotados- epigrafia e iconografia- relatam os acontecimentos e compartilham 

o saber a partir dos conhecimentos e vivências ou atuam apenas como registros.  

No início do segundo período, em meados do último milênio a.C., o homem desenvolve 

a escrita e começa a elaborar documentos ao registrar a história para testemunhar o 

passado a partir da coleta de informações. Na antiguidade greco-romana4, os 

documentos são realizados pelos grandes historiadores. Estes, registram relatos 

referentes ao passado recente, como o século anterior ao que vivem, ou acontecimentos 

dos quais têm testemunhos. A metodologia histórica na qual se baseiam teve início no 

século V a. C., priorizam os testemunhos vivos recolhidos, contudo, mantém a posição 

crítica a respeito das informações, afirmando serem elementos necessários para 

registro da história: as consequências, as circunstancias dos fatos e a causa (LE GOFF, 

2013, p.110). 

No início do século IV d. C., começo da Idade Média5, devido à ascensão do 

Cristianismo, os historiadores eram na sua maioria cristãos, por este fato, até o século 

XIII, os historiadores são em grande parte monges (LE GOFF, 2013, p.114). Neste 

período, a escrita caminha junto ao movimento científico. Neste contexto (do século XV 

fim da Idade Média) surge a documentação impressa em papel, sendo a Bíblia Latina 

(Figura 04) o primeiro livro impresso da cultura ocidental, fato ocorrido no ano de 1455. 

A partir de então, tem início a dissipação da documentação e a Europa analfabeta se 

alfabetiza, pois, os livros se tornam mais acessíveis, alcançando a todo tipo de gente 

(RESTREPO, 2011, p.86). 

  

                                                           
4 Período datado entre o século V a.C. até IV d. C. 
5 Período entre os séculos V e XV. 
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Figura 4: Bible de Gutenberg. Página da Bíblia de Gutenberg, primeira bíblia impressa. 
Texto impresso em tinta e ornamentos pintados à mão. 

 

Fonte: Ruth Schacht- RMN, sd. 

O Ocidente medieval empenha-se em registrar o passado, a historiografia urbana e as 

genealogias. O caráter político das cidades enseja a importância da documentação 

histórica de núcleos citadinos, por meio da valorização da antiguidade, apontando suas 

origens e a origem dos fundadores. E, as genealogias das grandes famílias (Figura 05), 

como a monarquia e nobreza, são registradas para enaltecer a reputação da linhagem 

(LE GOFF, 2013, p.68). 
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Figura 5: Genealogia Deorum Gentilium. Manuscrito do século XIV. 

 

Fonte: Beaux- Arts de Paris- RMN, sd. 

É evidente a predominância da escrita e a intensificação documental. Monges e filósofos 

retratam a divindade, mas também fatos do passado e do cotidiano, história e memória 

se fazem presentes nas bases dos documentos, ao se apresentarem por meio das 

lembranças elaboradas a partir de experiências vivenciadas, além do acúmulo de 

informações dos registros históricos. 

O terceiro período inicia-se no Renascimento, compreendido entre os séculos XIV e XVI, 

e representado pela ideia de uma história nova, referente às diferenças do passado, 

mas também à relatividade das civilizações. Há o início das críticas à documentação 

com ajuda da filologia, estudando o já escrito, eliminando os mitos e as lendas, 

estreitando a relação com a erudição- enquanto estudo e análise dos textos- 

referenciando com base em outras fontes (LE GOFF, 2013, p.115).  

Os estudos e registros referentes à memória continuam em expansão, até o século XVI 

quando nasce a história propriamente dita, e o indivíduo se afirma. O “interesse no 

passado está em esclarecer o presente” (LE GOFF, 2013, p.15), e, por sua vez, 

descobrir o lugar do passado na atual sociedade, denominando o acontecimento como 

função social da história. Este período é considerado o “nascimento” da história, pois é 

marcado pelo aprimoramento e aplicação das análises e críticas aos dados que formam 

os documentos, assinalados pela história renovada de interesse global (LE GOFF, 2013, 

p.x119). 

No século XIX, os métodos de erudição iniciados anteriormente são refinados, 

constituindo bases da documentação histórica, tornando a história mais científica e 
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menos filosófica. Este período une história e erudição, fundindo as críticas dos 

documentos apoiadas nas ciências auxiliares (arqueologia, filologia, epigrafia, 

genealogia, diplomática, entre outras) com a dissipação do conhecimento por meio do 

ensino e da publicação. Este século não reconhece o saber como no século anterior, 

ele o direciona para o sentimento, para a verdade e para a educação. Os registros são 

voltados para a memória popular, os indivíduos, os acontecimentos, as obras e 

monumentos, gerando grande volume de documentação, a ser organizada apenas no 

século seguinte (LE GOFF, 2013, p.121).   

A aproximação da erudição ocorrida neste período é um salto para a proximidade da 

história da atualidade. São evidentes as evoluções e transformações ocorridas desde o 

período anterior, nos quesitos dos assuntos documentados e das formas de registro. No 

segundo período é notória a predominância da memória sobre a história enquanto base 

documental, no entanto, devido ao número de documentos produzidos no período 

anterior, neste terceiro período, a história ganha destaque ao fornecer base para a 

documentação. Esse período amplia o campo documental para a história universal, 

documentando o passado, mas também as questões relativas à civilização, utilizando 

como fonte os documentos produzidos anteriormente, relatando os fatos a partir de 

análises e críticas das informações. Também é neste período que surgem as primeiras 

academias destinadas à história, tornando-a mais científica.  

No quarto e último período, iniciado em meados do século XX (aproximadamente na 

década de 1960), ocorre uma ampliação no campo do historiador para além dos 

pesquisadores, fato desencadeado pela revolução documental, abordada mais à frente. 

Neste período, há uma substituição da história narrativa pela história do presente, com 

novos problemas, abordagens e objetos. Além do mais, a revolução documental 

possibilita que as histórias deixem de ser registradas apenas pela escrita, sendo 

expressadas por meio da culinária, teatro, filmes e festas (LE GOFF; NORA, 1974 apud 

LE GOFF, 2013, p.126). Há diferenças explícitas entre a antiga história e a nova história. 

A primeira “voltada para o passado, a segunda para o presente; a primeira para os 

documentos pré-xistentes, a segunda para investigação direta; a primeira para 

explicação dos acontecimentos, a segunda para os caracteres gerais das instituições 

sociais” (LEWIS, 1968 apud LE GOFF, 2013, p.127).  

Por muito tempo, os historiadores consideram documentos apenas o registro escrito 

como fonte esclarecedora da história do homem, arquivos representativos de grandes 

acontecimentos. Todavia, na nova história, o pensamento muda devido à proximidade 

com o campo técnico e científico. A história nova relacionando-se ao passado com 

nostalgia ou referindo-se à conservação social, e remetendo ao futuro com temor ou 
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esperança. Essa nostalgia ao passado faz surgir o interesse pela história, pelas 

memórias e recordações, o apreço pela fotografia e o prestígio ao patrimônio (LE GOFF, 

2013, p.126).  

Verifica-se que a história nova adota uma abordagem apoiada em registros analíticos, 

direcionando-se a uma perspectiva baseada na ideia de processo civilizatório. Na 

evolução da sociedade e dos costumes, ao invés de focar apenas nos grandes 

acontecimentos. Claramente, a evolução do processo técnico e científico altera a forma 

de documentar, o homem muda o seu olhar para com a história, valorizando também as 

pequenas causas, não somente os fatos dos grandes acontecimentos. O anseio pelo 

saber, induz às pesquisas e aos questionamentos, contudo, em toda história permanece 

a escolha realizada pelas forças (política-econômica-cultural) relacionadas ao 

desenvolvimento do mundo e da humanidade.  

Em princípio, documento é sobretudo considerado um texto impresso, contudo, os 

pioneiros de uma história nova, fundadores da revista Annales d’Historie Économique 

et Sociale (1929), insistem sobre a necessidade de ampliação da noção do mesmo. 

Conforme exemplificado por Bloch (1942 apud LE GOFF, 2013, p.489), os historiadores 

religiosos consultam os registros da teologia, entretanto, sabem que as imagens 

pintadas ou esculpidas nos santuários, a disposição das tumbas e as crenças podem 

conter informações tanto quanto muitos escritos. Neste mesmo período, os registros 

paroquiais sobre casamento, nascimento e morte, inauguram a era da documentação 

em que tudo pode ser documentado. Estes episódios em conjunto, dão início a 

revolução documental (LE GOFF, 2013, p.490), que ocorre a partir da década de 1960, 

movida por historiadores e pesquisadores, atestando que assim como o documento 

escrito, os objetos e a iconografia também possuem caráter documental.  

A revolução documental associada à revolução tecnológica contribui na ampliação do 

sentido de documento, abordando outras fontes documentais, como a imagem, o som 

e a ilustração (SAMARAN, 1961 apud LE GOFF, 2013, p.490). Em associação, o 

computador surge como instrumento de registro e induz a reprodução de uma história 

quantitativa, informativa de dados (LE GOFF, 2013, p.491).  

Além de ampliar o sentido de documento, a revolução documental aperfeiçoa também 

a sua definição. O documento é definido como um objeto simultaneamente material e 

conceitual de caráter informativo, pois conserva, transporta e reproduz o conteúdo. É 

construído a partir de uma perspectiva que abrange posicionamentos sociais, políticos 

e culturais, possuindo relação com o autor, interlocutor e o contexto, onde a apropriação 
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do conteúdo pelo usuário reafirma o caráter de documento como instrumento informativo 

(ORTEGA; LARA, 2010 apud ORTEGA; SALDANHA, 2017, p.01).  

Neste quadro tecnológico, em um curto período de tempo, houve um salto no 

procedimento ao elaborar a documentação. O avanço da tecnologia somado à cultura 

do saber, transformou a documentação, em suas dimensões metodológicas e de 

suporte. No entanto, este avanço tecnológico é contínuo. Em meados da década de 

1990, é intensificado o uso da internet, compartilhando as informações por meio de rede. 

Já a partir dos anos 2000, é notado que o novo meio de documentar, acompanhado das 

tecnologias e dos novos modos da comunicação contemporânea (web e redes sociais), 

adquire uma nova denominação, a “neodocumentação”, ainda em processo de 

amadurecimento. Apesar de o termo fazer parte das pesquisas científicas, foram 

analisadas proposições neodocumentalistas propostas por vários autores (LUND, 2009; 

BUCKLAND, 1991 e DAY, 2001; DAY 2005 apud ORTEGA; SALDANHA, 2017, p.01), 

concluindo que o assunto necessita de estudos mais aprofundados. De acordo com os 

autores, as correntes teóricas dos neodocumentalistas são distintas e a visão 

fragmentada não contribui com o desenvolvimento do assunto (ORTEGA; SALDANHA, 

2017, p.01). 

A pesquisa e o aprofundamento sobre o conceito da documentação se tornam 

constantes, sendo possível afirmar que sua evolução ocorre em paralelo ao avanço 

tecnológico, visto os relatos e o avanço do último século. À medida que novas memórias 

são processadas, a sociedade acumula novas imagens, testemunhos, discursos e sinais 

do passado. Para tanto, recorre-se aos meios tecnológicos de reprodução disponíveis, 

conservando e respeitando os vestígios do passado (NORA, 1993, p.25). Entretanto, o 

aparecimento da mídia e da tecnologia pode ser classificado como regressão do 

acontecimento, pois a população registra o momento de forma desconexa ao presente 

e ao passado. Evidencia-se ser cuidadoso ao se envolver com os novos meios de 

comunicação, devendo ser garantida a validação da verdade, pois influenciam na 

criação da memória que é a base da história, e, por sua vez premissa do documento. 

Diante do exposto, é possível compreender o documento como um meio de registro, 

portanto, independentemente de sua forma o documento é elaborado para perpetuar 

um acontecimento ou o conhecimento, contudo, por vezes obtém unicamente a função 

de registro. Ao analisar a contextualização histórica retratada por quatro períodos, é 

notória a evolução de todos os aspectos abrangidos no processo documental. É 

evidente que, desde os primórdios, os assuntos documentados buscam perpetuar os 

fatos reelaborados pela memória, seja de conhecimentos adquiridos ou episódios 
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ocorridos, e, a partir da aproximação com a erudição, há o aumento da produção dos 

documentos, evidenciando a história como base de dados a serem documentados.  

História e memória trabalham paralelamente, no entanto, são processos distintos de 

acesso ao passado a partir do presente. A memória é um fenômeno que permite a 

conservação de certas informações a por meio da elaboração subjetiva da experiência, 

portanto, permite relembrar um acontecimento. Enquanto a história reúne e reestrutura 

os fatos, reestabelecendo a lacuna existente entre as informações, o que permite 

resgatar a continuidade interrompida entre o passado e o presente, a partir de uma 

narrativa objetiva das ocorrências.  

2.2 DOCUMENTAÇÃO PATRIMONIAL 

Ao identificar a história e a memória como premissas do documento, é realizada uma 

perspectiva histórica na documentação patrimonial com o intuito de compreender o 

estado da arte enquanto disciplina e campo científico patrimonial, bem como os 

procedimentos desta documentação. Para tanto, seguindo a estratégia temporal 

adotada no tópico anterior, é proposta uma periodização segundo dois períodos para a 

documentação patrimonial. O primeiro período é referente ao final do século XVIII até a 

década de 1960 e o segundo período a partir dessa década até a atualidade.   

Inicialmente, o primeiro período faz referência à Revolução Francesa (1789-1799), um 

importante marco na trajetória da constituição de noção da história do patrimônio. O 

conceito e a necessidade de aplicação do termo são elaborados nesta época 

revolucionária. A guerra civil, as destruições, a evolução industrial e a modernização, 

acionam um alerta sobre os bens em desaparecimento e a inexistência de identificação 

e registro (CHASTEL, 1990, p.02). No ano de 1792 é instituído um dos primeiros atos 

de proteção ao patrimônio, intitulado decreto, anunciando ser “preciso destruir os 

símbolos do despotismo, mas preservar e conservar honradamente as obras primas das 

artes, tão dignas de ocupar o ócio e embelezar o território de um povo livre” (CHASTEL, 

1990, p.02) 

O momento histórico marcado pela tragédia promove a percepção da importância da 

documentação para a salvaguarda do monumento, tornando a França referência na 

guarda de documentos públicos e, em simultâneo, acarretando no cunho arquivístico, 

futuramente nominado Arquivo Nacional, o registro daquele período de transição da 

sociedade. No ano de 1794, é aprovado um decreto ordenando a publicidade dos 

arquivos, permitindo acesso aos documentos de história nacional (MERLO; KONRAD, 

2015, p.26). Um trecho da Convenção de 1794 (apud CHASTEL, 1990, p. 02), aborda 

a importância da preservação e da documentação, visto que: 
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Os monumentos e as antiguidades, poupados e consagrados pelo 
tempo, conservam interesse para que a história consulte, as artes 
estudem, os filósofos observem, os nossos olhos apreciem ver, com o 
tipo de curiosidade que inspiram as coisas, velhas, bem como tudo o 
que confere uma espécie de existência ao passado. 

Neste momento histórico, os franceses visam identificar e proteger as obras e os imóveis 

para simbolizar o Estado- Nação em formação (MOTTA; REZENDE, 2016, p.07). Na 

busca de conservar e perpetuar o conhecimento sobre os monumentos e antiguidades, 

os historiadores investigam soluções para identificar, classificar e ilustrar os edifícios e 

objetos. No entanto, os métodos não se firmam. Anos depois, na década de 1870, 

Chennevières6 retoma a operação, classificando os bens ao acaso e realizando um 

fichamento arqueológico, contudo, mais uma vez o projeto é abandonado, sendo 

retomado anos mais tarde (CHASTEL, 1990, p.03).  

Ao preservar e documentar os monumentos é possível perpetuar a história e rememorar 

as lembranças reafirmadoras do valor de identidade de um território. Neste contexto 

histórico, é possível afirmar, os registros iniciados na França, exerceram grande 

influência sobre a documentação do patrimônio mundial. E, correlato a estes registros, 

no início do século XX, são concebidas Cartas patrimoniais reafirmadoras de tais 

iniciativas. Resultantes de congressos e conferências mundiais promovidas a partir do 

início do século, as cartas patrimoniais recomendam os processos de documentação, 

abordando a necessidade de envolvimento da população para documentar e preservar 

o bem cultural.  

O interesse das nações em documentar e preservar os bens, somado à necessidade da 

constante atualização dos registros, induz a criação de instituições com estas 

finalidades por todo o mundo. No Brasil, no ano de 1937, é criado o SPHAN7 (Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN- Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), constituído por um quadro de profissionais empenhados 

em documentar os valores históricos e artísticos (MOTTA; REZENDE, 2016, p.16). 

No Brasil, o principal instrumento adotado para a preservação do patrimônio é o 

tombamento e consequente inscrição do “bem” em um dos quatro Livros de Tombo. 

Para tanto, a tutela pressupõe documentação elaborada e registrada, com o objetivo de 

reconhecer os valores patrimoniais do bem em nível nacional. A relevância da 

documentação como fundamento da preservação remonta aos primórdios da instituição 

federal, por iniciativa do então presidente, Rodrigo Melo Franco de Andrade (1937-

                                                           
6 Chennevières-sur-Marne é uma comuna francesa localizada no subúrbio de Paris.  
7 SPHAN, de 1937 a 1946. DPHAN, de 1946 a 1970. IPHAN, de 1970 a 1979. SPHAN, de 1979 
a 1990. IBC, de 1990 a 1994. Novamente IPHAN, desde 1994 até a atualidade. 
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1967), na solicitação de realização de inventários precedentes às propostas de 

tombamentos, com o intuito de conhecimento prévio sobre bens a constituírem o 

conjunto de bens patrimoniais do país (MOTTA; REZENDE, 2016, p.16).  

A atuação institucional na área da preservação patrimonial vincula os bens identificados 

aos fatos memoráveis da história do Brasil, havendo um esforço em conjunto para 

documenta-los. Há um vasto levantamento fotográfico realizado por todo o país, além 

de serem realizados inventários e fichamentos sistematizados destes bens (MOTTA; 

REZENDE, 2016, p.17). O inventário, já aplicado nesta época, é considerado uma 

ferramenta importante para a consolidação de uma política de preservação do 

patrimônio; no entanto, não havia uma definição metodológica dos procedimentos a 

serem adotados. A partir da interpretação de Pessôa (1999, p.17) sobre os documentos 

de trabalho de Lucio Costa8, entende-se que o Diretor considera o inventário um 

“registro das informações sobre determinado bem no Arquivo Central, que por isso 

dispõe de um variado panorama fotográfico de arte popular e arquitetura”.  

A documentação do patrimônio a partir dos inventários ganha ênfase na década de 

1960, data estipulada para início do segundo período da documentação patrimonial.  No 

ano de 1962, na França, é retomado o projeto de registro dos bens, tantas vezes 

abandonado, instituindo a comissão nacional encarregada de realizar o chamado 

Inventário Geral dos Monumentos e Obras de Arte da França9. O projeto torna o país 

desbravador da metodologia de documentação patrimonial. Não existiam trabalhos 

semelhantes em outros países, garantindo a França um lugar a frente deste tipo de 

programa, se comparada a todo o mundo (CHASTEL, 1990, p.06).  

Nesta década, têm-se o início o culto patrimonial, em razão da mundialização de valores 

por efeito das atitudes solidárias da França, compartilhando a documentação modelo 

para a preservação do patrimônio. Neste momento, o patrimônio deixa de ser 

monumento isolado para se tornar fragmento de um contexto. A atualização de métodos 

de preservação amplia a noção de patrimônio para além do objeto construído e obras-

primas, passando a incluir produtos relacionados aos saberes e conhecimentos, à malha 

urbana e ao ambiente. Esta expansão de valores reflete-se em uma convenção relativa 

à proteção e a preservação do patrimônio mundial, a Recomendação de Paris (1972), 

apresentando um valor universal de pertença comum, acompanhada de deveres em 

identificar, documentar, preservar e transmitir os patrimônios culturais, junto aos seus 

                                                           
8 Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos do DPHAN.  
9 A proposta para a comissão foi elaborada no ano de 1962, no entanto, foi publicada apenas em 
1964. O principal objetivo do Inventário Geral, era identificar, estudar e classificar os itens 
relevantes para a memória nacional, de forma a sensibilizar a população. 
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valores e saberes, para as gerações futuras (CHOAY, 2014, p.183; UNESCO, 1972, 

p.03). 

A documentação patrimonial no Brasil, manifestada pelo inventário material, revela não 

apenas dados sobre a edificação, mas também informações sobre uma diversidade de 

itens correlacionados ao bem. Tem como principal função registrar, no entanto, se bem 

explorada, pode constituir um diagnóstico multidisciplinar, tornando-se uma 

documentação passível de auxiliar nos processos de preservação e valorização 

patrimonial, assessorando o planejamento urbanístico da cidade e sensibilizando a 

sociedade (CARVALHO; AMARAL, 2011, p.05). 

Para a documentação do patrimônio imaterial, o INRC - Inventário Nacional de 

Referências Culturais de bens imateriais, há quatro dimensões: saberes, celebrações, 

formas de expressão e lugares, denominados Livros do Registro. Esta documentação 

possibilita a leitura e o conhecimento dos espaços e dos grupos sociais, adotando 

procedimentos de campo e fichamentos específicos (MOTTA; REZENDE, 2016, p.25). 

Este procedimento produz conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais 

são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e referências de 

identidade para determinados grupos sociais (BRASIL, 2000, parágrafo 2º). 

Até a atualidade, é possível afirmar, os inventários são instrumentos de documentação, 

constituidos por fotografias, plantas, imagens, cartografias, entre outros, com intuito de 

identificar, valorizar e proteger os bens patrimoniais. Todo o bem patrimonial a ser 

registrado faz parte de uma cidade ou um território, situado em área de interesse de 

diferentes disciplinas. Por se tratar de um documento multidisciplinar, envolve 

pesquisadores de diversas áreas, como historiadores, arquitetos e urbanistas, 

geógrafos, entre outros. Estes se interessam pela história das “representações, 

idealizações, materializações e transformações ao longo do tempo (GOMES, 2011, 

p.295). 

O método de arquivamento dos dados coletados por pesquisadores, acompanha a 

transformação da concepção do patrimônio e o desenvolvimento das tecnologias de 

informação. Por exemplo, as tecnologias evoluíram no método de representação das 

gravuras e cartografias e de análise dos dados de forma manual, até os recursos da 

fotografia digital, sistemas de georreferenciamento e utilização e armazenamento em 

bancos de dados (MOTTA; REZENDE, 2016).  

O desejo em preservar bens patrimoniais constituintes da identidade territorial iniciada 

pelos revolucionários franceses no decorrer de um processo de transformação política, 

se expandiu mundialmente. Por sua vez, o enraizamento institucional, acompanhado 
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dos avanços metodológicos e dos pesquisadores multidisciplinares reafirmaram o papel 

da documentação como instrumento de conservação e proteção, preservando a história 

da nação e a identidade territorial para as futuras gerações; e associado enriquecimento 

no estudo historiográficos, em razão do aumento da produção documental, do acesso e 

da revisitação aos arquivos do passado. 

A importância da coleta e documentação patrimonial é frisada por Lucio Costa (COSTA, 

1949, p.83), devido ao estado ruinoso dos bens e da documentação referencial. Para 

Costa, a situação decorre da ação do tempo, mas também da falta de recursos para a 

preservação e manutenção, além do descuido da população e das autoridades. Arivaldo 

Amorim ressalta outras questões como os fatores de crescimento urbano desordenado 

e as “bruscas mudanças sócio-culturais” (2008, p.01), reafirmando a impossibilidade de 

preservação física de todos os exemplares, e a necessidade da documentação precisa 

e detalhada. A relevância da documentação se amplia ao exercer um papel decisivo na 

preservação do patrimônio em seu duplo valor de rememoração, histórico e memorail, 

ao contribuir na formação e estímulo à consciência social  

Neste contexto, é possível afirmar que os bens patrimoniais constituem base para a 

reelaboração das histórias e memórias, por sua vez, premissas do documento. Os bens 

patrimoniais possuem uma forte relação entre o período vivenciado e as lembranças, 

pois atuam como vínculos de memória. E, ao registrar as lembranças reelaboradas 

sobre o patrimônio, é possível reestruturar a história, o que possibilita a propagação do 

conhecimento às gerações futuras, preservando a identidade territorial.  

É notório o empenho dos envolvidos (como pesquisadores, instituições, entre outros) 

para a coleta das informações e criação de documentos referentes ao patrimônio e a 

representatividade territorial. No entanto, a imensa escala do espaço geográfico, a 

complexidade e a diversidade da sociedade e, sobretudo, a fragilidade das políticas 

públicas orientadas à salvaguarda patrimonial, no Brasil, os esfoços de documentação 

resultam frágeis e incompletos, impossibilitando uma análise e uma contextualização 

aproximada da realidade nacional. Entretanto, apesar desta carência, a documentação 

preserva a sua essência, o seu objetivo principal, o objetivo de compartilhar o 

conhecimento para as gerações futuras, perpetuando a memória e a história. 
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2.3 REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA 

Vinculada à abordagem territorialista italiana, corrente de pensamento de caráter 

pesquisa-intervenção fundada pelo Arquiteto e Urbanista, Alberto Magnaghi10, 

estruturante teórico e metodológico da Escola Territorialista Italiana11, a aproximação à 

problemática da representação adota o território como patrimônio. Nesta perspectiva 

conceitual, a identidade do território é o objeto central da representação, pois orienta-se 

por sua capacidade de descrever e interpretar sedimentos materiais e cognitivos de 

longa duração reconhecidos como permanências e persistências territoriais de valor de 

identidade.  

Segundo a Escola Territorialista Italiana (ETI), o patrimônio territorial consiste em um 

sistema de relações entre o ambiente físico (clima, flora, fauna, aspectos 

geohidromorfológicos), o ambiente construído (permanências e persistências de longa 

duração, técnicas e materiais, características da paisagem, arquitetura, morfologia 

urbana, infraestruturas) e o ambiente antrópico (saberes e conhecimento ambiental, 

modelos socioculturais; peculiaridades linguísticas, características do meio social). A 

representação adotada para este sistema de relações, consiste na elaboração de um 

Atlas do Patrimônio Territorial, revelador do ponto de vista analítico, da identidade de 

um território por meio de cartografias (MAGNAGHI, 2005, p. 10-11). 

Segundo Carta (2011, p.23), ao retratarem o termo ‘representação’, pesquisadores se 

referenciam “especificamente ao resultado dos processos cognitivos, simbolizados em 

imagens precisas”, e não simplórias, devido à complexidade implícita à elaboração de 

imagens. Neste sentido, insere-se a elaboração do Atlas, uma forma de organizar os 

quadros cognitivos, representando e equilibrando componentes multidisciplinares. 

Cada Atlas corresponde a uma forma densa de retratar o território, pois descreve, 

interpreta e representa os elementos cognitivos que o constituem, extraindo novos 

conhecimentos e apresentando suas identidades, desta forma, resultando em uma 

representação identitária (MAGNAGHI, 2005, p.11). A construção do Atlas do 

Patrimônio Territorial consiste em uma representação patrimonial de cada ambiente: 

                                                           
10 Alberto Magnaghi (Torino, 1941) é professor emérito em Planejamento Territorial, na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Florença. É coordenador do Laboratorio di 
Progettazione Ecologica degli Insediamenti (LaPEI). 
11 A Escola Territorialista é criada por Alberto Magnaghi e coordenada por uma rede de 
universidades italianas, com participação de diversos laboratórios das universidades, com 
diferentes campos disciplinares direcionados para a investigação da problemática da 
insustentabilidade no território, a fim de elaborar projetos direcionados ao desenvolvimento local 
e autossustentável. 
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físico, construído e antrópico. E, quando analisados de forma cruzada, identificam os 

sedimentos territoriais, resultando na representação identitária territorial.  

Nesta perspectiva, manifesta-se enquanto representação identitária ao atuar conforme 

um sistema informativo contenedor da representação das características identitárias 

cognitivas, dos elementos construídos e das paisagens, sejam eles permanentes e 

persistentes ou mesmo desaparecidos, invariantes estruturais, estrutura e operações 

dos sistemas ambientais, a sociedade local, seus atores, entre outros elementos que 

caracterizem um determinado local (MAGNAGHI, 2001, p.5). Vale salientar, o território 

passa por constantes transformações, devido aos processos de Territorialização, 

Desterritorialização e Reterritorialização (TDR), condição que leva Magnaghi (2010, p. 

98), a classificar o território-patrimônio como um sistema vivo e, consequentemente, 

dotado de regras de crescimento e produção que constituidoras das invariantes 

estruturais do território (MAGNAGHI, 2010, p. 98). 

Neste contexto, o autor aponta a necessidade de um meio representacional capaz de 

realizar constante atualização, apresentando o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), integrado a uma metodologia que permita diferentes etapas de processamento 

de dados, com inovações na representação do território- sub-representado nas 

cartografias tradicionais- e do carater dinâmico no processo de construção das 

informações (MAGNAGHI, 2005, p.14)  

Além da perspectiva visual, o Atlas apresenta uma forma seletiva e interpretativa das 

estruturas cognitivas, visto que representarem elementos complexos (MAGNAGHI, 

2005, p.11). E, apesar de resultar em um mapeamento, não é chamado de mapa ou de 

imagem, devido à complexibilidade da análise agregada ao mesmo, caracterizando-se 

como uma espécie de hiper-texto integrador de processos de representação à sistemas 

informatizados (CARTA, 2011, p.23; MAGNAGHI, 2001, p.5). 

A representação identitária dos lugares por meio do Atlas, pode fazer o uso de 

abordagens perceptivas e holísticas: a imagem pintura, fotografia, 
contação de histórias, poesia, biografia; pode articular na descrição 
gramatical e sintática dos elementos que compõem a estrutura 
linguística da paisagem que vemos. No entanto para efeitos uma 
interpretação ativa e operativa da identidade de um lugar é necessária 
um processo de decomposição analítica que nos permite interpretar o 
que vemos (ou, mais geralmente, percebemos com os sentidos) como 
um resultado complexo, estratificada, dinâmica de um processo 
histórico em que há uma sucessão de processos coevolutivos entre a 
sociedade estabelecida e o meio ambiente. (MAGNAGHI, 2001, p.6- 
tradução nossa) 

Neste entendimento, é compreensível a contribuição da correlação dos documentos 

referentes ao território (independente do seu suporte) na construção do Atlas, que, a 
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partir de uma análise complexa, reconhece a identidade do lugar, e possibilita estudos 

dos processos históricos de territorialização. Segundo Magnaghi (2001, p. 6-7), estes 

estudos revelam os ciclos sucessivos de civilizações, a relação do assentamento 

humano com o ambiente e suas estruturas sociais, se “alimentando” dos atos 

territorializantes contidos nos ciclos anteriores, reinterpretando e os estruturando de 

outras formas (MAGNAGHI, 2001, p.6-7). Esta abordagem representacional, permite 

uma leitura que destaque os valores locais e as dinâmicas de formação territorial 

(CARTA, 2011, p.23-24). 

Esta leitura dá existência a conhecimentos que possibilitam um replanejamento das 

metas e práticas adotadas para o desenvolvimento local autossustentável, e que 

fundamentam a produção de riqueza local duradoura, específica de cada lugar 

(MAGNAGHI, 2005, p.10). Por sua vez, atuam como base de projetos e planos de 

transformação do território para a sustentabilidade do desenvolvimento (MAGNAGHI, 

2001, p.5) 

Desse modo, a representação identitária é compreendida como um recurso complexo 

de apresentar o conhecimento, devido aos processos de descrição, análise e 

representação em constante atualização. Por consistir em uma base integradora de 

vários recursos, entende-se a representação como lócus de reunião de várias formas 

de documentos patrimoniais e histórico-memoriais, como vídeos, imagens, textos, 

cartografias, capazes de evidenciar informações complexas do território, revelando seus 

valores. Desse modo, identifica e apresenta os sedimentos do patrimônio territorial 

inseridos nos ambientes físico, construído e antrópico. 

Pelo fato da representação identitária apresentar elementos de um território vivo, em 

constante transformação, utiliza-se um sistema representacional geoinformacional 

passível de atualização, o que favorece a inserção de novos documentos históricos, 

conforme descobertos e documentos de premissa memorial, reelaborados em períodos 

diversos. Além desta característica no processo de atualização, as informações contidas 

na representação identitária atuam na elaboração de instrumentos direcionados ao 

planejamento territorial, visando um desenvolvimento do patrimônio territorial, bem 

como um desenvolvimento local autossustentável. 
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2.4 REPRESENTAÇÃO PATRIMONIAL HISTÓRICA E MEMORIAL 

Como a principal temática da pesquisa se articula na tríade patrimônio, território e 

representação, com foco no reconhecimento da Ferrovia Vitória a Minas como 

patrimônio territorial do município de Colatina, este subcapítulo se dedica a apresentar 

os métodos adotados para a coleta dos dados, assim como os procedimentos de 

identificação e representação do patrimônio territorial. Em seguida, no terceiro capítulo, 

as técnicas representacionais são aplicadas ao objeto-concreto para posterior análise 

dos resultados.  

Segundo Poli (2001, p.01), na posição de historiador, o arquiteto individualiza o contexto 

subjetivo referente à memória- as interpretações e o pertencimento- dos elementos 

físicos, identificados pela história -elementos históricos persistentes. E, a partir desta 

dupla, descreve a história material de um território, representando a sedimentação 

ocorrida e caracterizadora dos lugares. Logo, para a identificação dos sedimentos a 

partir da história e da memória, são apresentados os processos metodológicos adotados 

para a coleta das informações.  

Pelo fato de a história persistir em documentos existentes, e seus sedimentos serem 

identificados por meio de consulta, leitura e interpretação dos mesmos, faz-se 

necessária a pesquisa documental escrita, iconográfica e cartográfica, de acervos 

públicos e privados. Dessa forma, será apresentada apenas o método de coleta das 

narrativas elaboradas por meio das lembranças contidas nas memórias. Este, apresenta 

a metodologia estruturada a partir de autores que se complementam ao descrever o 

processo metodológico, que consiste na coleta de narrativas junto à comunidade local. 

Em seguida, são apresentados os meios de representação patrimonial- através dos 

recursos cartográficos- pautados na metodologia identificada a partir da Escola 

Territorialista Italiana.  

2.4.1 Os recursos narrativos 

A metodologia adotada para reelaborar as memórias e conhecer a história que 

compreende o patrimônio territorial a partir do ponto de vista da comunidade, é a 

narrativa por meio da técnica da oralidade. É possível considerar a narrativa como uma 

fonte primária, visto que as informações são repassadas pelos indivíduos que habitam 

o território em questão.  

A narrativa consiste em um instrumento de comunicação social que possibilita descrever 

as diversas conformações históricas do passado, os diversos modos de uso do território, 

apresentando os valores culturais das civilizações (POLI, 2001, p.02). Ao iniciar o 

procedimento metodológico, o indivíduo é conduzido ao reconhecimento espacial como 
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um todo, pois o patrimônio não se limita a edificação, mas se estende por todo o 

território. Neste procedimento de reconhecimento espacial, a percepção é considerada 

o método de conhecimento imediato, Tuan (2015) define a percepção como 

[...]a resposta dos sentidos aos estímulos externos - mas também -
como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente 
registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são 
bloqueados. Muito do que percebemos tem valor para nós, para a 
sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações que estão 
enraizadas na cultura. (TUAN, 2015, p.16)  

Assim como a memória, a percepção de cada indivíduo é particular devido às questões 

culturais e pessoais. Apesar de duas ou mais pessoas estarem inseridas no mesmo 

ambiente, estes aspectos interferem na leitura final do território, resultando em 

perspectivas diferentes.  

O processo de percepção possibilita a reelaboração das memórias, a rememoração dos 

acontecimentos e sentimentos relacionados ao local em questão por parte do narrador, 

alimentando a história oral. Ao rememorar, o indivíduo reelabora informações passadas 

de um fenômeno individual inserido em uma vida social, neste aspecto, a memória se 

transforma em memória coletiva (HALBWACHS, 1990, p.36). A memória que contribui 

para a construção da narrativa não é a reconstrução do passado, é a reconstrução do 

que se passou com base nas “questões que nós fazemos, que fazemos a ele, questões 

que dizem mais de nós mesmos, de nossa perspectiva presente, que do frescor dos 

acontecimentos passados” (GONDAR; DODEBEI, 2005, p. 18). E, a partir dos 

acontecimentos externos da relação com o mundo e as experiências vividas, ela se 

torna um fator de construção e revelação da história e da identidade (ARAÚJO, 2016, 

p.53). 

Portanto, a reelaboração da memória a partir da percepção e do reconhecimento 

espacial, ocasiona em uma narrativa conectiva entre passado e o presente, uma vez 

que a reconstrução do que se passou também está relacionada às questões subjetivas 

da atualidade. A partir de então, o processo narrativo auxilia na identificação dos 

sedimentos materiais, reafirmando ou não, os elementos identificados a partir da 

documentação histórica, além de contribuir para a compreensão das conformações 

históricas e dos valores culturais com base nas questões subjetivas do narrador. Para 

o registro dos dados coletados a partir da narrativa, é adotada a técnica digital, uma vez 

que apresenta uma variedade de suportes e ferramentas para o registro. No entanto, o 

suporte será identificado na etapa de coleta de dados, sendo necessário um suporte 

que registre o momento, visto que a narrativa está diretamente relacionada à memória, 

transmitindo por meio da oralidade a reelaboração das lembranças a partir das vivências 

culturais e pessoais.  
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Conforme descrito por Araújo (2016, p.51), “a narrativa testemunhal, tem a capacidade 

de lidar com memórias ao permitir diversos pontos de vista e dar voz aqueles que não 

teriam outro canal de expressão”. A reelaboração das memórias no processo da 

narrativa, permite reviver as experiências, o que viabiliza a expressão das emoções por 

meio das palavras. Apesar das lembranças surgirem de forma não linear, o narrador 

correlaciona as questões do passado com o presente e o futuro, resultando em uma 

lógica subjetiva. E, assim como a memória, a narrativa pode ser contagiada por 

lembranças de um outro, consistindo em um relato de experiências intersubjetivas que 

expressam a pluralidade e diversidade, muitas vezes desconstruindo a “verdade” 

(CARDONA; SALGADO, 2015). 

Apesar da narrativa ser uma reconstrução do que se passou e estar sujeita ao 

esquecimento, no ato de descrever um fato ocorrido são escolhidos “com inteligência 

os mais fecundos achados que irão contribuir para compor e revelar o testemunho” 

(ARAÚJO, 2016, p. 51). A realidade obtida é entendida como um processo de 

construção social, não apenas a reconstrução dos fatos vivenciados. É aceito como 

verdade o que os sujeitos pensam, sentem ou fazem, pois, as pessoas e suas relações 

geram visões diferentes sobre uma mesma questão, impossibilitando a existência de 

uma só maneira de ver e habitar o mundo (CARDONA; SALGADO, 2015, p.174).  Assim 

como Cardona e Salgado (2015), Tuan (2015, p.78) aceita como verdade tudo o que faz 

parte das experiências pessoais e da perspectiva global do indivíduo. Portanto, é 

possível compreender a narrativa como a representação da verdade subjetiva de cada 

indivíduo, um meio de expressão individual que configura a realidade de acordo com o 

contexto sociocultural. 

Para este procedimento metodológico, a partir do reconhecimento espacial como um 

todo, o pesquisador convida o sujeito a narrar uma história sobre a área de interesse. 

Segundo Flick (2013, p.62), na metodologia narrativa, os indivíduos são escolhidos 

propositalmente a partir do interesse do pesquisador, conforme a relevância e tópico do 

tema. Para nortear o narrador, o autor traz como ponto importante a elaboração de uma 

pergunta inicial envolvendo as questões relevantes que devem ser inclusas no discurso, 

como o período em questão e as áreas abrangentes, salientando a objetividade, 

conservando o elo em todo o processo. Bastos (2002, p.8), por sua vez, considera 

importante construir uma matriz de dados, ou lista de indicadores, envolvendo conceitos 

e relações de casualidade, posteriormente sendo utilizada para a comparação entre 

sujeitos. Portanto, entende-se, por se tratar de um método mais livre, o entrevistado não 

se sente pressionado, permitindo maior leveza e clareza no processo de criação da 

realidade, desse modo, expondo confortavelmente o seu ponto de vista.  
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A partir do expoto, é considerado pertinente o método em que se inicia a conversa com 

uma pergunta de contextualização a respeito da situação como um todo, acompanhada 

de tópicos a serem percorridos ao longo da narrativa, orientando o discurso de forma 

objetiva. Este procedimento associado à linguagem coloquial, conduz a narrativa por 

meio de um diálogo, estreitando a relação entre as partes.  

Pelo fato de serem narradas no presente ocorrências contidas no passado, pode haver 

anacronismo, falta de informações ou trechos não conectivos. Desta forma, é aceito o 

anacronismo, por ser composto pelo o que o sujeito consegue reelaborar ao se associar 

à noção subjetiva da “realidade vivida”. Além do mais, o discurso sempre é parcial, pois 

o indivíduo revela os fatos úteis ao seu objetivo, simplificando a realidade em função 

dos seus limites cognitivos representados (BASTOS, 2002, p.4).  

A princípio, as narrativas são realizadas face a face, entretanto, com o avanço da 

tecnologia e das novas formas de comunicação da internet, elas também podem ser 

realizadas por meio plataformas digitais. Em um primeiro omento, ao coletar os dados, 

ocorre a transcrição do conteúdo enquanto material documental. No caso das 

entrevistas in loco, podem ser registradas por meio de gravadores de mp3 e vídeos, 

permitindo consulta aos arquivos a qualquer momento na íntegra, sem filtros. Já as 

observações e anotações realizadas em campo registradas por meio da escrita, podem 

fichar um protocolo de memória da entrevista (FLICK, 2013, p.126).  

Associado ao procedimento de diálogo e registro das informações, ocorre a etapa de 

avaliação das narrativas. Essa consiste na interpretação da complexidade narrativa e 

dos personagens. As características desta técnica se aproximam da ciência 

hermenêutica, que estuda a interpretação dos textos e procura o sentido das palavras, 

pois a narrativa busca a aproximação da vida social com os fenômenos; a compreensão 

do objeto e a si mesmo; a compreensão do valor do conhecimento que isto proporciona, 

renunciando a generalidade explicativa e direcionando a profundidade do interesse 

compreensivo. Neste processo metodológico é de extrema relevância a relação entre 

sujeito e pesquisador, pois a interpretação e o conhecimento surgem a partir da relação 

intersubjetiva sujeito-pesquisador, através da linguagem e dos significados da conversa 

(CARDONA; SALGADO, 2015, p.173).  

A conexão entre as partes é mencionada por Yi-Fu Tuan (2015, p.17) ao ressaltar a 

importância de o pesquisador se posicionar como o sujeito, observar e pensar o 

ambiente assim como os habitantes, compreender como ele é percebido e vivido, 

sempre levando em consideração as tradições e valores culturais. Estas considerações 

possibilitam compreender a necessidade de se abrir para a experiência, absorver as 
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palavras e imaginar o momento, tentar vivenciar as palavras do narrador para 

compreender o que ele tem a compartilhar a partir da subjetividade narrativa.   

Após as etapas de coleta e análise das narrativas, é importante realizar o cruzamento 

dos dados coletados, conduzindo à uma discussão dos resultados. Ao correlacionar as 

informações e interpretá-las, é possível identificar os elementos constituintes do 

patrimônio territorial além de melhor compreender as conformações históricas e os 

valores culturais a partir do ponto de vista subjetivo dos narradores. Portanto, é possível 

considerar a narrativa uma fonte significativa de informações contribuintes para a 

elaboração da representação histórico-memorial, visto que a reelaboração da memória 

é um fator de contribuição para a elaboração da história. Além do mais, este método 

participativo envolve a comunidade e permite serem exploradas questões, regiões e 

fenômenos, desvendando as relações sociais durante o processo de coleta e análise de 

dados.  

2.4.2 Os recursos cartográficos 

A representação patrimonial, confronta os documentos históricos e os elementos que 

permanecem ao longo do tempo no território, resistindo às transformações. Apesar das 

constantes modificações (POLI, 2001, p.03), o conceito da evolução histórica incorpora 

o sentido da transformação, representando os sedimentos permanentes no todo ou em 

partes. O ato de representar reconstrói o “saldo histórico” de um território, e esta 

representação patrimonial apresenta os sedimentos permanentes e persistentes, 

enfatizando os elementos e as estruturas que compõem o território, definindo a trajetória 

histórica territorial. 

Para tal representação, adota-se a estratégia da Escola Territorialista Italiana (ETI), a 

elaboração de um mapeamento denominado Atlas do Patrimônio Territorial. Magnaghi 

(2005, p.11) apresenta este mapeamento para a elaboração da representação 

identitária, a partir da metodologia de interpretação e representação dos quadros que 

evidenciam os elementos constituintes do território. O autor evidencia o Atlas do 

Patrimonio Territorial por seu caráter seletivo e interpretativo dos quadros cognitivos 

territoriais, uma vez que visam representar e descrever a formação histórica territorial, 

de bens comuns, podendo ser tratados como recursos em projetos de transformação, 

mantendo ou aumentando o seu valor. A representação diz respeito ao patrimônio 

ambiental -ambiente físico (água, identidade bioregionais, redes ecológicas), ao 

patrimônio territorial paisagístico -ambiente construído (morfotipos, infraestrutura 

urbana) e ao patrimônio socioeconômico -ambiente antrópico (modelos socioculturais 

duradouros, saberes). O mapeamento de cada um destes âmbitos do patrimônio, 
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constituem o Atlas do Patrimônio Territorial, o qual representa os elementos locais 

dotados de valores patrimoniais, como os bens comuns. Consiste em um inventário de 

informações e recursos de interesse histórico, artístico e cultural, estabelecendo uma 

representação do material em forma iconográfica apresentada de maneira complexa, 

contendo técnicas geralmente visuais (MAGNAGHI, 2005, p.11), como a iconografia 

(desenhos, pinturas, cartografias), mas também textos, hipertextos multimídia e música. 

Portanto, para representar o território a partir da ETI, é necessário adotar este 

mecanismo síntese, a produção do Atlas do patrimônio, observando estruturas 

persistentes de longa data, com o intuito de revelar a identidade do lugar. Consiste em 

uma representação reveladora da evolução histórica e de suas relações com o 

ecossistema natural local, por meio da observação e leitura, e do olhar interpretativo na 

estrutura dos sedimentos do território (POLI, 2017, p. 46). No entanto, a representação 

necessita de uma construção progressiva, visto ser uma abordagem da sobreposição e 

da contínua reelaboração das dinâmicas ambientais, estruturais e socioeconômicas do 

território.  

Para tanto, Magnaghi (2005, p.14) aponta a construção do atlas a partir das tecnologias 

SIG (Sistema de Informação Geográfica), instrumentos que possibilitam constante 

atualização dos dados e consequentemente, dos resultados. As tecnologias SIG são 

instrumentos metodológicos que oferecem diferentes processamentos referentes aos 

dados cognitivos, como seleção, projeção e adequação, o que conduz a uma 

representação do patrimônio territorial. Disponibilizam um grande nível de informação e 

comparação interdisciplinar, permitindo alcançar um alto grau interpretativo e 

assumindo, nos processos de comunicação, um meio de informação que torna possível 

decifrar o material, mesmo se analisado por um não especialista (CARTA, 2011, p. 18). 

Segundo Carta (2011, p.17), a representação do atlas pode variar de acordo com as 

escolhas da metodologia, a escala, a finalidade e a construção coletiva com a 

comunidade local. Para dar seguimento a presente pesquisa, a metodologia adotada 

para a representação identitária é fundamentada na proposição metodológica 

representada por Daniela Poli (2017, p.42) em consonância com a metodologia 

identificada por Alberto Magnaghi, na qual a história interage com as necessidades do 

presente, com o intuito de compreender as dinâmicas da longa duração e identificar as 

regras invariáveis da construção, manutenção e reprodução do patrimônio territorial. 

Para tanto, são aplicadas ferramentas operacionais e cartográficas para interpretação 

morfotipológica e histórico-estrutural do território, organizada em duas partes: a) a 

representação morfotipológica a partir da elaboração dos mapas, e; b) a análise 
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histórico-estrutural, para a identificar os processos de territorialização e formar as 

sínteses patrimoniais. 

Para a representação morfotipológica, Poli (2017, p.44) apresenta a representação dos 

morfotipos12 elaborados pela ETI. São eles: o urbano com relações morfotipológicas 

entre edifícios, ruas e praças; o de assentamento, com relações morfotipológicas entre 

núcleos urbanos, infraestrutura (nós e redes) e contexto geofísico; o rural com relações 

entre hidrogeomorfologia, tramas agroflorestais e infraestruturas rurais e o ambiental, 

com relações entre hidrogeomorfologia e ecologia. A partir do mapeamento elaborado 

com a composição e articulação das descrições morfotipológicas, é constituída a figura 

territorial, que integra os diferentes sistemas de relações (morfotipo urbano, de 

assentamento, rural e ambiental). As figuras territoriais são identificadas a partir da 

ocupação histórica, que ao longo do tempo, seleciona os recursos locais, readequando 

e reutilizando as conformações existentes de acordo com as necessidades de cada 

fase.  

Com o intuito de representar os sedimentos materiais a partir dos dados históricos, 

adota-se o morfotipo urbano, uma vez que esse morfotipo possibilita a avaliação da 

cidade, das relações morfotipológicas entre os edifícios, praças e ruas, bem como as 

relações antropológicas e de infraestrutura. Para melhor compreender a forma de 

representação identitária, apresenta-se o fluxograma (Figura 06) elaborado por Carta 

(2011, p. 37). Este corresponde à trajetória percorrida para a elaboração do Atlas do 

Patrimônio Territorial de Circondario Empolese Valdelsa. Os itens inseridos na 

“descrição analítica” são referentes às relações morfotipológicas representadas e 

analisadas. Cada análise origina uma descrição sintética que, por sua vez, forma as 

representações patrimoniais (ambiental, territorial-paisagística e socioeconômica), 

consideradas os recursos básicos para auxílio na elaboração das regras estatutárias. 

  

                                                           
12 Descrição da relação transescalar do edifício com o território, onde são estudadas as 
estruturas, formas e transformações do terriótiro. 
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Figura 6: Fluxograma de construção e articulação do Atlante Territoriale Circondario Empolese 
Valdelsa. 

 

Fonte: CARTA, 2011, p. 37. Traduzido por Nossa, 2020, p. 47. 
 

Apesar de construir um repertório descritivo do Atlas do Patrimônio Territorial de 

Circondario Empolese Valdelsa, Carta (2011) não oferece um sistema operacional a ser 

seguido para representar e analisar os recursos. Neste ponto, vale ressaltar que, apesar 

de abordar o fluxograma como referencial, não serão adotadas estas estruturas, 

contudo, faz-se pertinente uma análise pontual na síntese de assentamento e síntese 

socioeconômica, visto a proximidade com o morfotipo urbano. Sendo assim, somente 

no momento de aplicação metodológica, a partir da coleta de informações, serão 

identificados os elementos de descrição e representação. No entanto, a estrutura do 

fluxograma apresentado demonstra os modos de compor os quadros que, sobrepostos 

em um período temporal, possibilitam a descrição e reconhecimento do território. 

Esta sobreposição temporal resulta em um atlas que representa um longo processo de 

territorialização. Para identificar as regras constitutivas e de transformação, que 

garantem a conservação e a evolução ao longo do tempo, é necessária uma análise 

estrutural em perspectiva histórica a partir do ciclo TDR (Territorialização- 

Desterritorialização- Reterritorialização). A partir dessa leitura que interpreta a evolução 

nos diferentes ciclos de territorialização, revelam-se os sedimentos permanentes, 

persistentes ou desaparecidos (POLI, 2017; MAGNAGHI, 2017). 

A reconstrução dos processos de territorialização recorre a uma metodologia 

interdisciplinar com fontes integradas a partir da identificação das diferentes fases de 

periodização. Para tanto, são previstas quatro etapas principais: (POLI, 2017, p.6).  

 “O estudo da posição da estrutura do assentamento que requer 
comparação entre a estrutura de assentamento histórico e o 
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substrato geomorfológico para colocar em evidência a coerência 
estrutural e fundacional do produto da coevolução; 

 O estudo dos processos estruturantes que mostra os processos 
políticos e socioeconômicos que subjazem às formas físicas do 
território, destacando hierarquias e pesos de povoamento; 

 O estudo das formas do território no qual se reconstituem os 
arranjos das diferentes paisagens a partir dos vários processos; 

 Uma representação de síntese das diferentes fases para colocar 
em evidência as grandes permanências históricas” (POLI, 2017, 
p.6- tradução por Beatriz Mourão Barcelos). 

As etapas apontadas se referem a mapeamentos elaborados para cada período da 

análise para, por fim, realizar uma síntese evidenciadora das permanências históricas. 

A representação das fases de territorialização reconstrói as configurações territoriais, 

constituindo-se em uma representação que reestabelece a temporalidade espacial. O 

Atlas do Patrimonio Territorial evidencia os valores do território que agregam valor ao 

lugar, apontando a lenta construção das diversas fases de territorialização e 

identificando as conformações morfotipológicas especificas resultantes dos processos 

de territorialização. 

Portanto, neste capítulo, o enfoque se encontra na representação do patrimônio 

territorial, no formato de mapeamento em software de tecnologia da geoinformação, com 

a utilização da metodologia italiana para a descrição, interpretação e visualização dos 

sedimentos patrimoniais identificados no ambiente físico. Para tanto, é adotado o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), que possibilita a representação gráfica do 

território e a visualização das inter-relações do mesmo. Este tipo de sistema ajuda na 

compreensão e análise dos elementos representados com os dados fornecidos 

digitalmente pelos institutos. A alternativa de software SIG identificada para a pesquisa 

é o Quantum GIS13, por se tratar de um programa de fonte aberta capaz de processar e 

gerar informações georreferenciadas.  

  

                                                           
13 O QuantumGIS (QGIS) é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de código aberto, 
gratuito, projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). 
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Ferrovia e porto seco em Maria Ortiz 
Acervo do autor, 2022 
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3 APLICAÇÃO REPRESENTACIONAL: A ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS 

A metodologia se orienta no campo da pesquisa científica em arquitetura e urbanismo, 

onde o “[...] método implica, antes de tudo, atividades ordenadas, tarefas colocadas 

sequencialmente e a partir de um plano de ação racional” (SERRA, 2006, p.59). Para 

tanto, procede-se a métodos qualitativos de âmbito descritivo e analítico com propósito 

de descrever o objeto-concreto e conhecê-lo apropriadamente, afim de representar o 

seu patrimônio territorial (SERRA, 2006, p.78;81).  

O capítulo consiste na aplicação dos métodos de identificação e representação do 

patrimônio territorial do objeto-concreto, a partir da história e da memória, desvelando a 

identidade territorial. Para tal finalidade, é realizada pesquisa documental escrita, 

iconográfica e cartográfica, de acervos públicos e privados, em um âmbito histórico, 

assim como a coleta de narrativas junto à sociedade local –no âmbito memorial, para a 

identificação do patrimônio territorial da unidade de estudo.  

A técnica representacional adotada para a história e a memória é a técnica digital, uma 

vez que o suporte digital integra as demais técnicas, a oralidade e a escrita, o que 

possibilitando uma representação versátil, com textos, imagens, iconografias, entre 

outros. Portanto, a representação do patrimônio territorial adota a técnica 

geoinformacional, tendo como principal fonte para a elaboração da cartografia 

representacional, a abordagem da ETI (Escola Territorialista Italiana), uma metodologia 

específica quanto à representação iconográfica do patrimônio territorial, delineada a 

partir de Magnaghi (2005) e Poli (2017). Esta representação iconográfica consiste na 

elaboração do Atlas do Patrimônio Territorial, um mapeamento do patrimônio a ser 

realizado a partir da leitura do território. 

Com base em Poli (2001), a modalidade documental apresenta a história e a modalidade 

narrativa possibilita a proximidade com a memória, ambas permitem a identificação dos 

sedimentos territoriais para, posteriormente, haver a representação e a interpretação 

histórico-memorial com base em Magnaghi (2005). Dessa forma, a partir dos dados 

coletados por documentos históricos e por narrativas orais, são elaboradas as 

cartografias representacionais referentes aos sedimentos materiais do território, 

elaboradas a partir das lembranças adquiridas por meio das vivências ou dos 

conhecimentos transmitidos por gerações.  

Tem-se como produto dois Atlas referentes ao Ambiente Construído, um elaborado a 

partir da leitura do território baseada na interpretação dos documentos históricos pré-

existentes- a representação histórico-documental, e um outro, elaborado a partir da 

leitura do território identificado por meio das interpretações das narrativas- a 
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representação narrativo-memorial. Estes, compilados em um único Atlas do patrimônio 

territorial, a representação histórico-memorial, ancorado em três estratégias: descrição, 

interpretação e representação, integrantes no processo de desvelamento de valores 

identitários dos lugares. 

3.1 REPRESENTAÇÃO HISTÓRICO-DOCUMENTAL 

A elaboração do Atlas histórico-documental, se inicia com o levantamento da 

documentação histórica, realizado por pesquisa bibliográfica em arquivos históricos 

relacionados ao recorte da pesquisa- a Estrada de Ferro Vitória a Minas. São 

consultadas instituições públicas e privadas, como o Arquivo Público do Estado do 

Espírito Santo- APEES, o Instituto Jones dos Santos Neves- IJSN, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística- IBGE, o Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a 

Minas- Museu da Vale, sites relacionados à história das ferrovias brasileiras, entre 

outros. 

O primeiro Atlas da Estrada de Ferro Vitória a Minas é elaborado com o intuito de 

representar sedimentos territoriais do ambiente construído no Estado do Espírito Santo, 

para que em um segundo momento haja a aproximação do objeto concreto da pesquisa- 

o território do município de Colatina. Ao correlacionar a Estrada de Ferro ao ambiente 

construído, identifica-se o elemento arquitetônico - as Estações Ferroviárias, 

identificadas como sedimentos territoriais para o mapeamento. 

Apesar da vasta pesquisa bibliográfica, é notório a restrita documentação relativa às 

estações, a despeito da existência do Centro de Memória criado pela própria 

companhia. Entende-se a dificuldade de registro da época e a falta de conhecimento 

para preservar e conservar os arquivos, e consequente situação. Além da carência 

documental, os arquivos encontrados são obsoletos e desatualizados, dificultando o 

percurso desta etapa. 

Devido às circunstancias impostas, os arquivos são compilados de modo a serem 

complementares.  Inicialmente, são analisadas duas cartografias do Centro de Memória 

da Estrada de Ferro Vitoria a Minas, uma datada de 1903 e a outra de 1948, que 

permitem a identificação do traçado da ferrovia e estações correspondentes. Em 

sequência, são analisados livros elaborados pela própria companhia, ou pelas 

instituições públicas, bem como dissertações. Com base no cruzamento dos dados, são 

listadas as estações existentes e as que existiram. 

Frente a este procedimento, segue-se o desafio de mapeá-las. Nesta atividade, a 

dificuldade é a inexistência de correlação entre informações espaço-temporais diversas. 

Por exemplo, em Araripe (1954, p.67), há a indicação da existência da Estação de 
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Colatina no ano 1903, situada km 153,3814; contudo a cartografia da época impede a 

geolocalização da estação e da linha férrea (Figura 07; anexo 1). Situação semelhante 

refere-se ao mapeamento da estrada e das estações ferroviárias datadas de 1948 

(Figura 08; anexo 2). Entende-se não haver cartografias que registrem cada alteração 

na linha férrea, em vista das constantes atualizações devido à evolução e modernização 

das máquinas locomotivas associadas à estudos mais viáveis para o traçado.  

Figura 7: Mapeamento da linha férrea, 1903. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 (b) 
 

 

  

                                                           
14 A quilometragem começa a ser contada a partir do Porto de Vitória. 
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Figura 8: Mapeamento da linha férrea, 1948. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 (c) 

Contudo, sem um traçado adequado, não há como mensurar em escala a posição das 

estações, exigindo um aprofundamento nos dados e pesquisas individuais. As estações 

ativas, ou com estrutura ainda existentes são prontamente mapeadas, a partir de dados 

de geolocalização. A dificuldade maior se dá na localização de estações não mais 

existentes. Algumas pesquisas culminam no acesso de websites locais, contendo 

informações gerais e descrição da localização que, confrontadas com as informações 

em livros, resultam em definição conjectural. 

Como resultado, é elaborado o mapeamento histórico-documental dos sedimentos 

territoriais (Mapa 01). Utiliza base de dados fornecida pelo GEOBASES- Sistema 

Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo e o CAR- Cadastro 

Ambiental Rural, com dados sobre o território. Os dados possibilitam a elaboração da 

base do mapa, sobreposto à ortofoto aérea e a inserção de dados como as massas 

d’água (de maior influência) e o percurso atual da Estrada de Ferro. Com a base física 

do território, são geolocalizadas as estações identificadas por meio do Google Maps- 

um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite que abrange 

grande parte do planeta. Nesta etapa, adota-se o Sistema de Referências de 

Coordenadas (SRC) aplicando o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 

2000 (SIRGAS 2000), como unidades de grau decimal através da latitude e longitude.  

O Mapa 01 identifica as estações na atual linha férrea, diferenciadas por cores a partir 

da sua classificação. A cor amarela representa as estações existentes: com uso original, 

ou seja, as estações que foram construídas para tal finalidade e permanecem com o 
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seu uso. A cor laranja clara representa as estações existentes: com novo uso, estas são 

as que permanecem construídas, no entanto sua edificação já possui uma nova 

finalidade. A cor laranja escura representa o porto/ pátio ferroviário existente: com uso 

original, apesar de não serem estações, são considerados pontos ativos importantes 

para o funcionamento da ferrovia por se tratar de pátios de manutenção e/ou portos de 

exportação do minério. O vermelho representa as estações demolidas, que já não 

existem mais.  

Vale salientar que foram levantadas apenas as estações e pátios/portos, e não os 

pontos de parada15, de estribo16 ou postos telegráficos17- a não ser que algum destes 

itens estejam em pleno funcionamento. Para melhor compreensão deste mapeamento, 

foi elaborado o Mapa 02, uma ampliação do Mapa 01, possibilitando a numeração das 

estações, bem como a identificação com as nomenclaturas. A partir desta ampliação, 

também é possível visualizar as distribuições das estações ao longo dos municípios de 

Vila Velha (01), Cariacica (05), Vitória (01), Serra (03), Santa Leopoldina (02), Fundão 

(02), Ibiraçu (04), João Neiva (06), Aracruz (01), Colatina (10) e Baixo Guandu (02) - 

cidade na divisa com o Estado de Minas Gerais. 

 

 

                                                           
15  Pontos de parada para embarque ou desembarque de passageiros sem pessoal para 
atendimento ao público – Glossário dos termos ferroviários- DNIT. 
16 Ponto da linha onde a parada de certos trens é facultativa por depender da existência de 
passageiros ou pequenas expedições de cargas – Glossário dos termos ferroviários –DNIT. 
17  Destinado ao controle de trens em um sistema de bloqueio manual, podento ter ou não 
características de estribo ou parada – Glossário dos termos ferroviários- DNIT. 
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Para organizar as informações sobre as estações, é elaborado o Quadro 01, contendo 

o nome da estação, o município a qual pertence e o período de funcionamento com as 

datas de inauguração e desativação ou demolição. O quadro também contém 

fotografias, bem como uma avaliação quanto ao estado de conservação a partir dos 

critérios adotados pela Carta de Veneza (1964) e Carta de Burra (1980). Sendo 

classificadas em condição ruim -edificações sem conservação ou manutenção dos 

elementos de fachada, descaracterizadas em forma, cor e textura, com entornos 

afetados, e/ou conterem demolição de partes estruturantes ou aplicação de elementos 

prejudiciais à harmonia estética; condição regular- edificações que atendem a função à 

qual foram destinadas, estando conservadas de modo a ser possível serem utilizadas, 

caracterizadas por construções do final do século XX; e em boa condição -edificações 

conservadas mas com alterações nas relações volumétricas e cromáticas, além de se 

manterem o uso pré-estabelecido, ou serem favorecidas por um novo uso, útil à 

sociedade.  
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Quadro 1: Estações Ferroviárias da Estrada de Ferro Vitória a Minas no Espírito Santo. 

ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Estação Município 

Inaugurada/ 

desativada- 

demolida 

Situação de uso 
Situação de 

conservação 
Imagens Referências 

1- São Carlos- Pedro 

Nolasco 
Vila Velha 1905/1970 

Existente: com novo 

uso 
BOM 

 
Estação São Carlos- Pedro Nolasco, atual Museu da Vale. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

ARARIPE, 1954, p.67 

MINISTÉRIO DA CULTURA; 
VALE, 2018, p.21 

2- Pedro Nolasco Cariacica 1980/2022 
Existente: com uso 

original 
BOM 

 
Estação Pedro Nolasco em Cariacica 

Fonte: NUNES, E., 2015. 

MINISTÉRIO DA CULTURA; 
VALE, 2018, p.21 

3- Porto Velho Cariacica 1903/- Demolida - 

 
Estação de Porto Velho no ano de 1904. 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA; VALE, 2018. P.18. 

ARARIPE, 1954, p.66 

 

4- Flexal Cariacica 1946-56/2022 
Existente: com uso 

original 
REGULAR 

 
Plataforma ferroviária em Flexal no ano de 2013. 

Fonte: Google Maps, 2013. 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 
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5- Vasco Coutinho Cariacica 1946-56/- Demolida - 

 
Estação Vasco Coutinho, data desconhecida. 

Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 
(a). 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

6- Cariacica Cariacica 1904/1946-56 
Existente: com novo 

uso 
RUIM 

 
Estação Cariacica, no ano de 2019. 

Fonte: Acervo de Érika Gavina, 2019. 

ARARIPE, 1954, p.66 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

7- Porto Tubarão Vitória 1966/2022 

Porto/ pátio ferroviário 

existente: com uso 

original 

BOM 

 
Porto Tubarão no ano de 2008. 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA; VALE, 2018.p.372. 

MINISTÉRIO DA CULTURA; 
VALE, 2018, p.24 
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8- Capitania Santa Leopoldina 1946-56/- Demolida - 

 
Estação Capitania na década de 1940. 

Fonte: GIESBRECHT, R. 2017 (a) 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

9- Pátio Aroaba Serra 2018/2022 

Porto/ pátio ferroviário 

existente: com uso 

original 

BOM 

 
Pátio Aroaba, data desconhecida. 

Fonte: NAJA, 2019. 

NAJA, 2018. 

10- Relógio Serra 1946-56/- Demolida - - 
IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

11- Alfredo Maia Santa Leopoldina 1904/1946-56 Demolida - - 

ARARIPE, 1954, p.66 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

12- Itapocu/ Caloji Serra 1904/- Demolida - 

 
Estação Caloji na década de 1950. 
Fonte: GIESBRECHT, R. 2016 (a). 

ARARIPE, 1954, p.66 
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13- Timbuí Fundão 1904/- 
Existente: com novo 

uso 
RUIM 

 
Antiga Estação Ferroviária em Timbuí no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

ARARIPE, 1954, p.66 

 

14- Fundão Fundão 1905/2022 
Existente: com uso 

original 
BOM 

 
Estação Fundão no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

ARARIPE, 1954, p.66 

 

15- Pedro Palácios Ibiraçu 
1946-56/ década 

de 90 
Demolida - 

 
Estação Pedro Palácios no ano de 1972. 

Fonte: Memórias de Ibiraçu, 2019 (a) 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

MEMÓRIAS DE IBIRAÇU, 2019 
(a). 

16- Pendanga Ibiraçu 1905/1946-56 Demolida - 

 
Estação Pendanga no ano de 1935. 

Fonte: FRAGA, C. 2021. 

ARARIPE, 1954, p.66 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 
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17- Lauro Muller Ibiraçu 1905/déc. 1940 Demolida - 

 
Estação Lauro Muller no ano de 1910. 

Fonte: GIESBRECHT, R. 2021. 

ARARIPE, 1954, p.66 

VALE S.A, 2012, p.41 

18- Aricanga Ibiraçu 

1947/1990 

(demolição da 

estação e 

construção da atual 

plataforma) 

Existente: com uso 

original 
REGULAR 

 
Plataforma ferroviária em Aricanga no ano de 2016. 

Fonte: LOPES, L, 2016 (a). 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

MEMÓRIAS DE IBIRAÇU, 2019 
(b) 

19- João Neiva João Neiva 1905/1946-56 Demolida - 

 
Estação João Neiva na década de 40. 

Fonte: GIESBRECHT, R. 2017 (b). 

ARARIPE, 1954, p.66 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

20- Caboclo Bernardo João Neiva 1946-56/- Demolida - 

 
Estação Caboclo Bernardo na década de 1950 

Fonte: LOPES, L, 2016 (b). 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 
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21- Piraqueassu João Neiva 1947/2022 
Existente: com uso 

original 
RUIM 

 
Estação Piraqueassu no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

TEIXEIRA, 2013 

22- Cavalinho João Neiva 1921/- Demolida - 

 
Plataforma ferroviária em Cavalinho, na década de 90. 

Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 
(d). 

TEIXEIRA, 2013 

23- Porto Barra do Riacho Aracruz 1978/2022 

Porto/ pátio ferroviário 

existente: com uso 

original 

BOM 

 
Porto Barra do Riacho no ano de 2018. 

Fonte: PORTOCEL, 2018. 

PORTOCEL, sd. 

24- Treviso João Neiva 1946-56/- Demolida - - 
IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

25- Acioli João Neiva 1906/1946-56 Demolida - - 

ARARIPE, 1954, p.66 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

26- Taboal Colatina 1947/1975 Demolida - - 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

LINHARES, 1958, p.10 

27- Baunilha Colatina 1906/1948 
Existente: com novo 

uso 
RUIM 

 
Antiga Estação de Baunilha no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

ARARIPE, 1954, p.66 

BATISTA, 1990,p.18 
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28- Maria Ortiz Colatina 1947/1975 Demolida - - 

IBGE, 1948, p.95 

IBGE, 1956, p. 112 

LINHARES, 1958, p.10 

29- Barbados Colatina 1932/1975 Demolida - - 

CAVALCANTI, 2011 

Org. Prefeitura Municipal de 
Colatina, 2008 

30- Colatina- 1ª estação Colatina 1906/1951 Demolida - 

 
Primeira Estação de Colatina no ano de 1908. 

Fonte: Fotógrafo Eutychio D’Oliver Vasconcellos (1880-1949) em PIZZOL, J. 
2018. 

ARARIPE, 1954 

COM, 1989 

31- Colatina- 2ª estação Colatina 1951/1975 
Existente: com novo 

uso 
BOM 

 
Segunda Estação de Colatina no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

 

 

COM, 1989 

Org. Prefeitura Municipal de 
Colatina, 2008 

 

32- Colatina- 3ª estação Colatina 1975/2022 
Existente: com uso 

original 
BOM 

 
Terceira Estação de Colatina no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Org. Prefeitura Municipal de 
Colatina, 2008 

 

33- Santa Joana Colatina 1922/1975 Demolida - 

 
Estação Santa Joana, data desconhecida. 

Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 
(e). 

 
 

CAVALCANTI, 2011 

DUTRA, 2021 



  

67 
 

34- Porto Belo Colatina 1907/1975 Demolida - - 

ARARIPE, 1954 

Org. Prefeitura Municipal de 
Colatina, 2008 

35- Itapina Colatina 1919/2022 Existente: sem uso  RUIM 

 
Plataforma ferroviária em Itapina no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

CAVALCANTI, 2011 

 

36- Mailasky/ Mascarenhas Baixo Guandu 1907/2022 
Existente: com uso 

original 
REGULAR 

 
Estação Mascarenhas no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

ARARIPE, 1954 

 

37- Baixo Guandu Baixo Guandu 1908/2022 
Existente: com uso 

original 
BOM 

 
Estação Baixo Guandu no ano de 2022. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

ARARIPE, 1954 

 

Legendas:  

Situação de uso: Existente: com uso original Existente: com novo uso 
Porto/ pátio ferroviário existente: 

com uso original 
Demolida 

Situação de conservação: RUIM - REGULAR - BOM 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



68 
 

A avaliação do estado de conservação é realizada em meio a visitas locais e análises 

fotográficas. Dentre estas, são classificadas em um estado ruim as estações Cariacica,- 

com destaque para a falta de conservação dos elementos de fachada, além de ser 

notória a demolição de trechos que compõem a mesma; Fundão, com falta de 

manutenção e remodelação da fachada para o imóvel ser ocupado por dois usos 

(residencial e comercial); Piraqueassu, com falta de manutenção das texturas de 

fachada, Baunilha- descaracterização da forma devido ao acréscimo de uma cobertura, 

além dos tamanhos desproporcionais das placas de comunicação visual, e Itapina- falta 

de conservação e manutenção, impossibilitando o uso da edificação, sendo necessária 

a construção de uma plataforma lateral para atender aos usuários ferroviários.  

As estações classificadas como regulares, são Flexal e Aricanga, com plataformas 

ferroviárias de estrutura metálica e Mascarenhas- uma construção convencional de 

alvenaria que comporta funcionários, auxiliando na venda de passagens, todas em 

funcionamento como pontos de parada ferroviária. As estações classificadas com um 

bom estado de conservação são, Pedro Nolasco (antiga São Carlos), Pedro Nolasco 

em Cariacica, Fundão, Colatina Segunda Estação, Colatina Terceira Estação, Baixo 

Guandu, o Porto Tubarão, Porto Barra do Riacho e o Pátio Aroaba. Todas as estações, 

portos e pátios estão conservadas preservando suas características arquitetônicas, 

além de estarem em pleno funcionamento, seja com sua finalidade pré-estabelecida ou 

com um novo uso.  

Ao analisar as estações nos mapeamentos históricos e no quadro 01, verifica-se uma 

concentração maior de estações no município de Colatina, o objeto concreto da 

pesquisa. No município, constam duas estações ainda ativas, a Terceira Estação de 

Colatina e a Estação de Itapina; duas estações existentes com novo uso, a Estação de 

Baunilha e a Segunda Estação de Colatina; e há o registro de seis estações não mais 

existentes: Estação Taboal, Estação Maria Ortiz, Estação Barbados, Primeira Estação 

de Colatina, Estação Santa Joana e Estação Porto Belo. O grande número de estações 

localizadas em Colatina, em relação aos demais municípios, pode ser consequência da 

extensão do município e da implantação da linha férrea ao longo do curso do Rio Doce, 

pois, devido a extensão do trecho, exige maior número de paradas. 

3.2 REPRESENTAÇÃO NARRATIVO-MEMORIAL 

O Atlas narrativo-memorial é produzido com base nos dados coletados durante as 

narrativas elaboradas nas rememorações da Estrada de Ferro Vitória a Minas no 

município de Colatina. Estas identificam, reafirmando ou não, os sedimentos presentes 

na documentação histórica, contribuindo na compreensão das conformações históricas 
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e dos valores culturais do narrador. A princípio, é elaborada uma lista de pessoas 

conhecidas do pesquisador (neste caso o pesquisador é o autor), que, pela idade (faixa 

etária de idosos), podem ter vivenciado o período em que o trem transitava pelo centro 

urbano. Este primeiro contato possibilita a criação de uma rede de cidadãos, uma vez 

que um indivíduo indica um outro, e assim por diante. No entanto, muitos não podem 

contribuir com as narrativas devido à idade e condições de saúde debilitada e mesmo 

falecimento. Em outras situações o narrador não pode contribuir, pois, no período em 

que a ferrovia percorria o centro da cidade, habitava na zona rural, frequentando pouco 

o centro urbano. 

Estas ocorrências impulsionam o anseio de encontrar narradores da região em que 

existem/ existiram as estações, o que leva a visitas in loco. São visitados os bairros 

Maria Ortiz, Barbados, Centro, Luiz Iglesias e os Distritos de Baunilha e Itapina. Antes 

de cada visita, é realizado o contato com um morador, seja ele conhecido ou indicação 

de um terceiro e, a partir deste contato local, é elaborada uma nova rede de cidadãos 

concentrada em indivíduos da região. Há vezes em que um narrador indica o primeiro 

contato de um outro bairro. Apenas a visita ao distrito de Itapina foi realizada sem a 

identificação de um possível narrador. Neste caso, ao chegar no Distrito, a primeira visita 

é realizada na Escola Maria Ortiz, onde o contato com a diretora dá início a rede local.  

Ao encontrar com o indivíduo (possível narrador) há uma breve apresentação da 

pesquisa, expondo o anseio em adquirir conhecimentos sobre a influência do trem no 

cotidiano e na vida das pessoas no período em que a ferrovia percorria o centro urbano, 

além do intuito de obter maiores informações sobre as estações ferroviárias, como a 

localização, a rotina dos passageiros e a vida no entorno. Após esta apresentação, o 

indivíduo é convidado a narrar suas lembranças, acompanhado pelo pesquisador e uma 

ficha de orientação. Esta ficha de orientação da narrativa (Anexo 03) auxilia na coleta 

dos dados citados ao longo do processo. A princípio, há uma sequência de dados 

pessoais do narrador a serem preenchidos, como nome e idade. Em seguida, há um 

parágrafo de informações para nortear e delinear a narrativa. Logo abaixo, há frases de 

acompanhamento, que, ao serem mencionadas pelo narrador, são assinaladas, e, caso 

não sejam mencionadas, o pesquisador às menciona para o assunto ser comentado. 

O processo de coleta das narrativas não é simples ou direto. Com frequência, é 

necessário mencionar as frases de acompanhamento, visto que os narradores se 

entregam à suas memórias, narrando cada lembrança de suas vidas que emergem no 

momento. Em poucas narrativas há a presença dos familiares de outras gerações e, 

quando presentes, se surpreendem ao ouvir as lembranças. É possível que a rotina 

turbulenta, somada aos problemas do cotidiano que ocupam o primeiro plano no 
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pensamento, dificultem a criação de momentos amenos para compartilhar as 

lembranças do passado, o que contribui com a perda do conhecimento. 

Ao solicitar e proporcionar este momento de narrativa para a pesquisa, é notória a 

combinação dos sentimentos expressa pelo narrador. Iniciam os contos com certa 

timidez, mas logo adquirem confiança e se manifestam com entusiasmo, tornando 

evidente a felicidade e a empolgação em suas falas. É possível que estes sentimentos 

se revelem devido à ativação de afetos impulsionada pelas lembranças, mas também 

por corresponder a um momento em que são ouvidos ao narrar as suas vidas, um 

momento de atenção plena para o que falam, um momento em que se sentem 

valorizados.  

Este entusiasmo, faz com que compartilhem lembranças de suas profissões, da vida 

pessoal- como casamentos ou história dos filhos- para de fato citar algum momento que 

envolva a ferrovia. Esta necessidade de compartilhar as lembranças gera narrativas 

extensas. Muitas cheias de detalhes e conteúdos ricos para a pesquisa, outras nem 

tanto, pelo fato de se perderem em seus pensamentos, mesmo o pesquisador 

apresentando as frases de acompanhamento da ficha de orientação. 

Com o intuito de captar todos os detalhes, antes de iniciar a narrativa é solicitada ao 

narrador a possibilidade de registro, seja por áudio (gravador) ou vídeo (filmagem). Além 

de registrar a ocasião, com a preservação dos arquivos é possível o acesso posterior 

ao conteúdo. Para o pesquisador, contribui com anotações mais precisas sobre os fatos 

narrados.  

Ao fim da narrativa, é solicitada a elaboração de um mapa mental (Anexo 04). Um mapa 

que descreva o território narrado com foco na ferrovia. Muitos não elaboram o mapa por 

julgarem incapazes- alguns dos narradores são analfabetos, outros possuem as mãos 

tremulas e não se arriscam a desenhar. Em um destes casos, o narrador deseja 

contribuir, mas não tem controle sobre as mãos, então, aponta com o dedo sobre a folha 

em branco o caminho a ser percorrido pelo lápis sustentado pelo pesquisador. Alguns 

narradores elaboram mapas representando o território- apontando os pontos de 

destaque; outros representam uma paisagem ou um elemento vinculado à ferrovia.  

Para melhor compreender as informações sobre os narradores, alguns dados são 

organizados no Quadro 02, onde constam o nome do narrador, a idade e o bairro/distrito 

de moradia, além de registros do momento e outras contribuições, como a elaboração 

do mapa mental e o fornecimento de fotos ou documentos referentes à época. 
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Quadro 2: Dados sobre os narradores 

DADOS SOBRE OS NARRADORES 

Nº Narrador Id. 

Bairro/ 

Distrito de 

Colatina 

Vínculo com 

a estrada de 

ferro 

Meio de registro Forne

-ceu 

docu-

mento 

Mapa 

mental 
Foto Grav. Vid. 

1 Luiz Rissi 79 
Luiz 

Iglesias 
Trabalhador X X - SIM NÃO 

2 
Filomena 

Rissi 
75 

Luiz 

Iglesias 

Esposa de 

trabalhador 
- X - NÃO NÃO 

3 
Aylton do 

Amaral 
85 

Luiz 

Iglesias 
Trabalhador X X - NÃO NÃO 

4 
Tereza do 

Amaral 
83 

Luiz 

Iglesias 

Esposa de 

trabalhador 
X X - NÃO NÃO 

5 

Tonico- 

Antônio de 

Oliveira 

71 
Luiz 

Iglesias 
Trabalhador X X - NÃO NÃO 

6 
Vanderli 

de Oliveira 
70 

Luiz 

Iglesias 

Esposa de 

trabalhador 
X X - NÃO SIM 

7 
Alzira 

Lima 
62 Barbados 

Esposa de 

usuário/ 

morador 

- X - NÃO NÃO 

8 
Maria 

Baiana 
68 Barbados 

Usuário/ 

morador 
- X - NÃO NÃO 

9 
Djalsse 

Liberato 
89 Baunilha 

Usuário/ 

morador 
X X X SIM NÃO 

10 

Níni- 

Fiorino 

Bolzan 

89 Baunilha 
Usuário/ 

morador 
X X X NÃO NÃO 

11 

José 

Zeferino 

do Amaral 

71 
Res. 

Nobre 
Trabalhador - X - SIM SIM 

12 

Rosa 

Martim do 

Amaral 

66 
Res. 

Nobre 

Esposa de 

trabalhador 

- 

 

 

X - NÃO NÃO 
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Nº Narrador Id. 

Bairro/ 

Distrito de 

Colatina 

Vínculo com 

a estrada de 

ferro 

Meio de registro Forne

-ceu 

docu-

mento 

Mapa 

mental 
Foto Grav. Vid. 

13 

Jair 

Fernandes 

Gomes 

80 

Comunida

de Beira 

Rio 

Trabalhador X X X NÃO SIM 

14 
Aristides 

Maim 
56 Centro 

Usuário/ 

morador 
X X - NÃO NÃO 

15 
Dalto 

Gava 
74 Centro 

Fotógrafo/ 

morador 
X X - SIM NÃO 

16 Irvanira 76 Vila Lenira 
Usuário/ 

morador 
X X X NÃO SIM 

17 
Angelo 

Spalenza 
69 Vila Lenira 

Usuário/ 

morador 
X X - NÃO SIM 

18 Norilda 69 Vila Lenira 
Usuário/ 

morador 
X X - NÃO SIM 

19 

Jaime 

Ferro 

Velho 

89 Itapina 
Usuário/ 

morador 
X X - NÃO NÃO 

20 

Sebastia-

na 

Machado 

74 Itapina 
Usuário/ 

morador 
X X - NÃO SIM 

21 

Tininho- 

Ilton 

Ponche 

84 
Maria 

Ortiz 

Pescador/ 

morador 
X X - SIM NÃO 

22 
Edicléia 

Ponche 
76 

Maria 

Ortiz 

Pescador/ 

morador 
X X - NÃO SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

O quadro possibilita uma análise geral e o levantamento do quantitativo de narradores 

por localidade. Foram coletadas 06 narrativas no Bairro Luiz Iglesias- identificado com 

o maior número de trabalhadores ferroviários; 02 narrativas em Barbados; 02 narrativas 

em Maria Ortiz; 08 narrativas no Centro e região; 02 narrativas no Distrito de Baunilha 

e 02 narrativas em Itapina. Apesar do número de narradores, apenas 05 possuem 

documentos a serem compartilhados, e apenas 08 elaboram o mapa mental. Por fim, a 

busca resulta no encontro de narradores idosos, na faixa etária entre 60 e 90 anos. Entre 

estes, destacam-se trabalhadores ferroviários, como operário destinado à manutenção 
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da linha, operário de sinalização, marceneiro e cozinheiro dos alojamentos e telegrafista 

das estações. Uma parcela de narradores corresponde às esposas dos ferroviários, que, 

por outra perspectiva, presenciaram o período de trabalho. Outros narradores abrangem 

a população dos moradores locais, os quais tinham o trem em suas rotinas, além de 

usuários do trem como meio de transporte. 

Em um segundo momento, associado ao procedimento de diálogo e registro das 

informações, ocorre a etapa de avaliação das narrativas, a interpretação de sua 

complexidade. Na análise das anotações- registros de áudio e vídeo- as fichas 

individuais de cada narrador (Anexo 05) sintetizam e viabilizam a interpretação do 

conteúdo. Nelas são listados os sedimentos territoriais, referentes ao ambiente 

construído, elaborando desta forma o Atlas narrativo-memorial (Mapa 03). Como o Mapa 

Histórico-documental, para a geolocalização dos sedimentos territoriais, utiliza-se a 

base de dados do GEOBASES, o CAR, e o SIRGAS 2000.  

No mapeamento, há destaque para a área urbanizada, demarcada em vermelho e as 

massas d’água representadas em azul. São identificados e geolocalizados 99 

sedimentos territoriais listados anteriormente, e classificados em quatro categorias. A 

cor roxo-escuro representa os sedimentos relacionadas à estrada de ferro não mais 

existentes (14un); a cor roxo-claro representa os sedimentos relacionados à estrada de 

ferro existentes (25un), a cor azul-escuro representa os sedimentos territoriais de valor 

afetivo existentes (39un) e a cor azul-claro representa os sedimentos de valor afetivo 

não mais existentes (21un). Há pontos identificados como conjecturais, em razão de 

evidências incompletas no processo das narrativas. 

Devido à extensão do território, são delimitados sete quadrantes correspondentes aos 

bairros e distritos visitados, para serem ampliados de modo a ser possível analisar os 

sedimentos. Dessa forma, no Mapa 04, constam os quadrantes 01 Itapina e 02 Santa 

joana; Mapa 05: quadrante 03 Luiz Iglesias; Mapa 06: quadrante 04 Colatina-centro; 

Mapa 07: ampliações do quadrante 04; Mapa 08: quadrante 05 Barbados; Mapa 09: 

quadrante 06 Maria Ortiz e Baunilha e por fim, o Mapa 10: quadrante 07 Taboal. 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

81 
 

 

 

 

 

 

 

  



82 
 

Em todo o território são identificados 39 sedimentos do ambiente construído 

relacionados à estrada de ferro constituídos por estruturas construídas em suporte à 

linha férrea- estações, pontes, viadutos, galpões de armazenamento de mercadorias, 

galpões de alojamento para ferroviários, residências para os ferroviários, casa de bomba 

para abastecimento de água da locomotiva a vapor, pátios destinados à cargas, 

associação dos ferroviários, postos telegráficos, postos de abastecimento para 

caminhões dos funcionários e cortes de pedra para passagem da ferrovia. Também são 

identificados 60 sedimentos territoriais de valor afetivo, representantes do ambiente 

construído ligados à linha férrea de forma indireta, mapeados a partir das narrativas, 

muitas vezes, como ponto fundamental para abordar a ferrovia. Apresentam-se como 

igrejas, hospitais, escolas e residências, locais que ao serem frequentados, possibilitam 

o contato com a ferrovia. 

3.3 REPRESENTAÇÃO HISTÓRICO-MEMORIAL 

Ao correlacionar os mapeamentos histórico-documental e narrativo-memorial, elabora-

se o Atlas histórico-memorial com os sedimentos territoriais do ambiente construído no 

território de Colatina (Mapa 11). É evidente a contribuição das narrativas frente à 

documentação. Ambas contribuem para a identificação dos sedimentos, no entanto, por 

estar voltada ao território como um todo, a história documental privilegia acontecimentos 

registrados em fontes, primárias ou secundárias; enquanto a narrativa memorial, ao 

atualizar o passado, contribui para o preenchimento de lacunas, para trazer à luz outros 

fragmentos históricos, distintos.  

Frente a uma análise dos sedimentos territoriais relacionados à linha férrea, evidencia-

se esta contribuição das narrativas com relação à documentação em virtude da 

quantidade de sedimentos identificados, sobretudo sua contribuiçao qualitativa, relativa 

à ferrovia. A análise dos sedimentos territoriais identificados aponta para uma 

concentração na região central do município, em particular na área urbana da margem 

sul, e para uma localização dispersa ao longo da linha férrea (infraestrutura) e do curso 

do Rio Doce (ambiente físico).  
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As narrativas reafirmam os sedimentos do ambiente construído identificados pela 

documentação e contribuem com uma localização mais precisa das Estações 

Ferroviárias, no entanto, por não haver vestígios de edificações próximas às localidades 

indicadas, algumas geolocalizações continuam sendo conjecturais. Uma das Estações 

identificadas pela documentação não foi mencionada pelos narradores, a Estação Porto 

Belo e apenas um narrador (Ilton Ponche) faz relatos sobre a Primeira Estação de 

Colatina. Poucos são os narradores com conhecimentos sobre as Estações de Santa 

Joana e Taboal. Apesar de poucas informações sobre determinadas Estações, ainda é 

possível afirmar a contribuição qualitativa sobre as mesmas devido ao valor atribuído ao 

conteúdo. 

Além destes, as narrativas possibilitam a identificação de outros sedimentos materiais 

diretamente correlacionados à estrada de ferro. São geolocalizadas estruturas 

existentes de apoio à ferrovia, viadutos para a passagem das máquinas na linha férrea 

sobre a estrutura, ou por baixo da estrutura; pontes de ferro caracterizadas por 

estruturas treliçadas cobrindo trechos curtos, executadas para dar suporte à linha férrea 

e possibilitar a travessia de rios. Excessão para a Ponte Florentino Avidos, ponte sobre 

o Rio Doce, contruída para ampliar a linha férrea ao Norte do Estado, no entando, não 

houve a expansão da ferrovia.  

São identificadas construções que serviram como galpões de armazenamento de 

mercadorias para o carregamento dos trens em mais de uma localidade, destinados à 

mercadorias variadas; edificações simples com trechos de pintura contendo as iniciais 

da E.F.V.M, destinadas à moradias de ferroviários da mecanizada responsáveis pela 

manutenção dos trilhos- encontardas em bairros distintos; localizados galpões – 

existentes ou não- destinados à moradia dos trabalhadores volantes, também 

responsáveis pela manutenção dos trilhos, além de serem localizadas áreas que 

exerceram a função de pátio de cargas. 

Apesar de haver lacunas e confusões ao longo do discurso do narrador, não há 

questionamento sobre a veracidade dos dados, uma vez que estas falhas são 

consideradas menos graves do que a falta de conhecimento pela história. Outro fator 

importante a ser considerado, é que, apesar dos fatos se apresentarem desordenados 

por um narrador, há vezes em que são complementados e reafirmados em falas de um 

outro narrador. 

A memória possibilita a reelaboração dos acontecimentos a partir das lembranças. Em 

razão de a faixa etária dos narradores corresponder à idosos, conclui-se que suas 

lembranças constituídas e constituidoras de uma rede mais complexa e dinâmica. E, ao 
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apresentar a linha férrea como fator de rememoração, realiza-se esta conexão com o 

passado, de forma que uma lembrança possibilite a rememoração de outra, 

reelaborando fatos da infância, mocidade e vida adulta, o que acarreta na riqueza dos 

dados identificados. 

Logo, é notória a contribuição da memória frente à história, contudo, ao associar as 

modalidades histórico-documental e narrativo-memorial, ocorre a reafirmação e 

complementação dos fatos, o que contribui para a ampliação do reconhecimento e 

representação territorial. Assim, ambas trabalham de forma paralela e se cruzam em 

algum momento, uma vez que a história faz o uso dos dados das narrativas – que possui 

a memória como base- para confrontar as informações e apresentar os dados gerais do 

meio social. Já a memória, consiste na reelaboração das informações mais complexas, 

abrangendo o conhecimento das minorias e dos pequenos acontecimentos. 
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Casa da mecanizada em Barbados 
Acervo do autor, 2022 
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4 O TERRITÓRIO A PARTIR DA FERROVIA 

O presente capítulo realiza o reconhecimento do território colatinense em uma 

perspectiva representacional e analítica a partir de suas dimensões morfotipologicas e 

histórico-estruturais. Quando combinadas, apresentam uma leitura dinâmica do território 

quanto aos processos de territorialização e reterritorialização, bem como a identificação 

das rupturas dos sedimentos territoriais. Para tanto, é aplicada a metodologia abordada 

pela Escola Territorialista Italiana na elaboração da Representação Sintética do 

Patrimonio Territorial de Colatina (representação morfotipológica), com posterior análise 

histórico-estrutural, culminante na apresentação da ferrovia como eixo estruturante do 

território. 

4.1 MORFOTIPO TERRITORIAL  

Segundo Poli (2017), a representação morfotipológica do território se fundamenta em 

uma leitura territorial a partir do campo analítico morfológico dos sistemas vivos (uma 

forma específica) e tipológico (a repetição desta forma). Esta análise interpreta as 

características dos sistemas territoriais em contínua evolução e verificáveis nas 

configurações espaciais. A análise estendida a todo o território colatinense, não analisa 

de forma exaustiva os ambientes: físico, construído e antrópico. São identificados e 

analisados os itens da descrição analítica, que, correlacionados ao recorte da pesquisa, 

definem as figuras territoriais ao formar a descrição sintética, de forma a ser possível 

interpretar o papel da Estrada de Ferro Vitória a Minas no desenvolvimento territorial. 

4.1.1 Ambiente Físico 

Para o reconhecimento do Ambiente Físico, são elaborados os mapeamentos referentes 

a hidrografia, altimetria e hillshade (sombreamento do território).  

a) O mapa Hidrográfico (Mapa 12) apresenta as massas d’água e os rios secundários 

presentes no território elaborados a partir das bases de dados fornecidas pelo Geobases 

e CAR. As massas d’água, representadas por manchas azuis, destacam o curso do 

principal rio do município, o Rio Doce. Este possui nascente no Estado de Minas Gerais 

e foz no município de Linhares- ES. No Estado do Espírito Santo, alcança os municípios 

de Baixo Guandu, Colatna e Linhares. No território em questão, alarga-se em seu eixo 

transversal, constituindo uma bacia de extrema importância no abastecimento de água 

municipal. O mapeamento também destaca as lagoas enquanto massas d’água, estas, 

se concentram na porção oeste do território, próximas à divisa com o município de 

Linhares. Os cursos dos rios secundários, representados por um traçado em azul claro, 

se apresentam –em muitas das vezes- como afluentes do rio principal. Ao analisar as 
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áreas urbanas em relação ao mapeamento hidrográfico, nota-se a localização destas 

nas proximidades de um curso d’água. É evidente a grande concentração urbana às 

margens do Rio Doce, em sua porção norte e sul. Também são identificados núcleos 

menores ao longo do curso do rio, nas proximidades do Distrito de Itapina, Bairros 

Colúmbia e Barbados. Outros núcleos isolados, são situados nas margens dos rios 

secundários. Ambas as situações expressam a importância dos recursos hídricos para 

os desenvolvimentos locais, seja para o consumo próprio e para as diversas atividades 

econômicas. 

b) O mapeamento Altimétrico (Mapa 13) apresenta o estudo do relevo em sua 

configuração altimétrica, elaborado a partir das bases de dados fornecidas pelo 

Geobases, CAR e TOPODATA- Banco de dados geomorfométricos do Brasil. Este, 

fornece a camada raster de altimetria correspondente à altura do terreno relativa ao 

nível do mar. A partir de então, é adotado um gradiente de cores, correspondentes às 

suas cotas altimétricas. O gradiente é representado pela variação das cores verde com 

cotas mais baixas, branco com cotas medianas e vermelho com as cotas mais altas, 

definido em um intervalo de 250 m. O verde escuro faz referência ao nível zero, o verde 

claro ao nível de 250m, o branco ao nível de 500m, o laranja ao nível de 750cm e o 

vermelho com nível de 1.000m. 

Ao analisar o território como um todo, é notória a predominância dos níveis até 500m 

distribuídos de forma proporcional entre mesclas do verde ao branco, o que corresponde 

a um território acidentado com vales situados entre morros e montanhas. A presença de 

colorações alaranjadas e vermelhas é verificada na porção noroeste, próxima à divisa 

com o município de Baixo Guandu, e nordeste, próxima à divisa com os municípios de 

Governador Lindenberg e São Domingos do Norte. Ao avaliar o limite urbano, é 

perceptível a implantaçãos destes núcleos no tom verde escuro, próximo ao nível zero. 

c) O mapa Hillshade (Mapa 14) apresenta uma leitura de sombreamento do território, 

elaborado a partir das bases de dados fornecidas pelo Geobases, CAR e TOPODATA- 

Banco de dados geomorfométricos do Brasil. Fornece uma leitura intuitiva do terreno 

por meio de sombreamento 3D, ao representar a superfície do terreno. Para tanto é 

utilizada uma graduação da iluminação, representada por luz e sombra em uma escala 

de cinza. O mapa, possibilita o entendimento de elementos quanto à salubridade da 

ocupação bem como uma melhor visualização topográfica, quando associado ao 

mapeamento altimétrico. 
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d) O mapa Síntese do Ambiente Físico (Mapa 15) apresenta uma leitura integrada da 

hidrografia, altimetria e do sombreamento, elaborado a partir das bases de dados 

fornecidas pelo Geobases, CAR e TOPODATA- Banco de dados geomorfométricos do 

Brasil. Ao articular os mapeamentos de altimetria e hillshade, é possível realizar uma 

leitura topográfica intuitiva devido à volumetria do sombreamento associada às cores 

dos níveis. Dessa forma, é possívela reafirmar, a localização dos núcleos urbanos nas 

áreas de níveis príximos ao zero- verde escuro- possíveis áreas de vale. E, ao associar 

a hidrografia à topografia intuitiva, é perceptível o posicionamento dos rios em 

contraponto com o relevo, característicos por suas curvas, sempre em busca das áreas 

mais baixas.   
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4.1.2 Ambiente Construído 

Para o reconhecimento do Ambiente Construído, são elaborados os mapeamentos 

referentes aos núcleos habitados, estradas históricas e rodoviárias. 

a) O mapa dos Núcleos Habitados (Mapa 16) apresenta as áreas urbanas e as 

comunidades rurais, elaborado a partir das bases de dados fornecidas pelo Geobases, 

CAR e Incaper. Com a identificação destas áreas, é possível apontar os distritos do 

município. São eles: A- Angelo Frichiani fundado em 1963; B- Baunilha fundado em 

1917; C- Colatina fundado em 1899; D- Boapaba fundado em 1895 como Mutum, 

adquirindo seu nome atual entre os anos de 1944 e 1948; E- Graça Aranha fundado em 

1963; F- Itapina fundado em 1923 como Lage, adquirindo seu nome atual entre os anos 

de1944 e 1948 (COLATINA, 1959). Também há destaque para as cinco comunidades 

rurais com maior número de sócios nas organizações rurais, situadas no município: 01- 

São João Pequeno, pertencente à sede distrital de Colatina; 02- Córrego de São 

Salvador, pertencente à sede distrital de Colatina; 03- Córrego Jacarandá, pertencente 

à sede distrital de Itapina; 04- Córrego Cascatinha, pertencente à sede distrital de 

Colatina; 05- Córrego Senador, pertencente à sede distrital de Boapaba. O mapeamento 

evidencia a maior concentração urbana na região central do município, com destaque 

para outros cinco núcleos urbanizados, sendo apenas os dois mais novos (datados de 

1963- A e E) localizados na margem Norte do Rio Doce. As principais comunidades 

rurais se distribuem na porção Norte do território, próximas aos distritos A, C e F, apenas 

uma (05) está localizana na margem Sul do Rio Doce próxima ao distrido D. Nota-se 

que apenas o distrito C está localizano na zona urbana do município, todos os outros 

distritos estão situados na zona rural municipal. 

b) O mapa das Estradas Históricas (Mapa 17) apresenta os três principais trajetos da 

linha férrea mais relevantes no município de Colatina, elaborado a partir das bases de 

dados fornecidas pelo Geobases e CAR e da correlação dos dados históricos e 

narrativos. Identificados de forma descritiva ou cartográfica em documentos históricos, 

são reafirmados e complementados mediante as narrativas, o que permite reconstruí-

los. Como resultado, tem-se: o primeiro traçado, da década de 1906, representado na 

cor vinho por uma linha contínua; o segundo traçado, da década de 1946, representado 

na cor laranja por uma linha pontilhado, com alterações significativas na região sudeste 

do município (em relação ao primeiro traçado) ao deslocar-se para a direita; e o terceiro 

traçado, da década de 1975 até a atualidade, representado na cor amarela com linha 

tracejada, com alterações significativas na região central urbana (em relação ao 

segundo traçado) decorrentes do deslocamento da via férrea do centro urbano para 

áreas situadas ao sul da cidade. 
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c) O mapa das Estradas Rodoviárias (Mapa 18), relativo à infraestrutura urbana de 

transporte, representa, no sentido transversal e longitudinal, as principais estradas do 

município responsáveis pelas conexões com os estados vizinhos. O mapeamento é 

elaborado a partir das bases de dados fornecidas pelo Geobases e CAR. Na cor 

vermelha, é destacada a BR 259, única Rodovia Federal que atravessa o município no 

eixo transversal, interligando o Estado do Espírito Santo ao Estado de Minas Gerais. 

Em laranja, na seção longitudinal Norte-Sul, é destacada a Rodovia Estadual, ES-080, 

interligando os municípios de São Domingos do Norte (norte) à São Roque (sul). Em 

amarelo, na seção transversal leste-oeste, é destacada a Rodovia Estadual ES-248, 

que interliga os municípios de Marilândia (leste) a Itaguaçu (oeste), passando por 

Colatina. Outras duas rodovias estaduais, situadas ao norte do município são 

destacadas: em amarelo, a ES-436 interliga o município de Marilândia à Governador 

Lindenberg, em verde, a ES-341 interliga a ES-080 em Colatina ao município de Pancas. 

Em cinza, são identificadas as demais estradas, sejam elas asfaltadas ou estradas 

vicinais, sem pavimentação. 
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d) O mapa síntese do Ambiente Construído (Mapa 19) articula os núcleos habitados, as 

estradas ferroviárias históricas e as rodovias, elaborado a partir das bases de dados 

fornecidas pelo Geobases, CAR e INCAPER, além dos dados históricos e narrativos. 

Ao articular os mapeamentos anteriores, é possível notar que a BR-259, sentido João 

Neiva- Minas Gerais, possui traçado semelhante à primeira etapa da linha férrea, até o 

incício do zoneamento urbano, onde ambas atravessam a área urbanizada situada no 

distrito de Baunilha (B). Ao atravessar a segunda ponte construída no município, cruza 

para a margem Norte, e se localiza às margens da área urbanizada do distrito de 

Colatina, acompanhando o percurso do Rio Doce rumo à Minas Gerais. Na margem Sul 

do Rio Doce próximo à divisa com Minas Gerais, em oposição à BR-259, está situado o 

distrito de Itapina. Este, por não ter relação com a rodovia, era acessado exclusivamente 

pela estrada de terra que interliga a zona urbanizada do distrito C ao distrito F, seguindo 

as margens do rio. Na atualidade, parte deste percursso corresponde à ES- 248. Apesar 

de não possuir uma boa infraestrutura de acesso rodoviário, o distrito F sempre esteve 

em contato com a ferrovia. Os três traçados seguem o mesmo curso na região, desde 

a implantação. Apesar de Itapina estar separada por uma barreira física da BR-259, 

nota-se que os distritos mais antigos, B, C e F (com exceção de Boapaba), estão 

situados nas proximidades da rodovia federal. 

O distrito D (Boapaba), datado de 1895, está situado nas margens da ES-080 na porção 

Sul do município. Já a ES-080 na região Norte, permite acesso direto à comunidade 02 

(Córrego de São Salvador) e ao distrito A (Ângelo Frechiami, ano1963), considerado 

mais novo, se comparado aos outros. Devido ao posicionamento longitudinal, a 

comunidade 02 e os distritos D e A, não possuem relação com a estrada de ferro. 

Apenas a ES-080 cruza com o atual traçado da linha férrea, em uma área urbana do 

distrito C, quando esta passa por debaixo de um viaduto ferroviário.  

O distrito E (Graça Aranha), se localiza às margens da ES-436, não possui ligação direta 

com as rodovias transversais e longitudinais do estado, e devido ao seu posicionamento, 

também não possui relação com a ferrovia. Assim como este distrito, as comunidades 

rurais (com exceção da comunidade 02) não possuem relação com a ferrovia ou com 

as principais rodovias do estado, sendo acessadas pelas demais vias, muitas vezes 

caracterizadas por estradas de terra. A rodovia estadual ES-248, não possui relação 

direta com as áreas urbanizadas dos distritos, ou com as principais comunidades rurais. 

Quando situada na margem Norte do Rio Doce, também não possui relação com a linha 

férrea. Já na margem Sul, ao sair da área urbanizada do distrito C, acompanha o curso 

da linha férrea (equivalente às três etapas) até a comunidade de Santa Joana, sentido 

Itaguaçu.  
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4.1.3 Ambiente Antrópico 

Para o reconhecimento do Ambiente Antrópico, é elaborado o mapeamento referente 

aos usos do solo. 

a) O mapa de Uso do Solo (Mapa 20) apresenta a cobertura da terra, elaborado a partir 

das bases de dados fornecidas pelo Geobases, CAR e IEMA. A categorização dos usos 

da terra provém de um mapeamento Usos e Cobertura do Solo de 2007-2008, produzido 

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), mantendo suas 

classificações, agrupando as classes de cultivo agrícola (com exceção do café) devido 

a escala adotada. Apesar de haver uso e ocupação heterogêneo por todo o território, 

predomina o uso da terra para a atividade de pastagem, advinda da ação antrópica, em 

especial na região sudeste do município. Por todo o território também é evidente áreas 

antrópicas agrícolas com o cultivo do café, aparecendo com maior intensidade na 

margem Norte do Rio Doce, apresentando maiores concentrações nas regiões noroeste 

e nordeste. Estas regiões possuem os usos circundados por matas nativas, macega 

(áreas ocupadas por capim alto e seco) e pontos de reflorestamento de eucalípto. As 

áreas antrópicas agrícolas de cultivo, foram agrupadas devido à escala adotada, 

possibilitando melhor visualização. A diversidade de cultivos (banana, cana-de-açucar, 

coco-da-baía, outros cultivos temporários e outros cultivos permanentes), mesmo 

agrupadas, manifestam-se pontualmente em pequenas áreas por todo o território. A 

área antrópica não agrícola, se concentra na região central do território, em ambas as 

margens do Rio Doce. 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 



103 
 

4.1.4 Representação sintética: o patrimônio territorial de colatina 

Ao analisar de forma cruzada os mapeamentos anteriores, é possível elaborar a 

representação sintética do patrimônio territorial de Colatina. Para auxiliar a análise, o 

Mapa Síntese do Ambiente Físico (Figura 09), o Mapa Síntese do Ambiente Construído 

(Figura 10) e o Mapa do Ambiente Antrópico (Figura 11) são posicionados de modo 

conjunto. 

Figura 9: Mapa síntese do Ambiente Físico. Figura 10: Mapa síntese do Ambiente 
Construído. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

  

  

Figura 11: Mapa do Ambiente Antrópico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

A Estrada de Ferro Vitória a Minas identificada como elemento delineador para o 

espaço-temporal do objeto concreto da pesquisa, se apresenta no centro da análise 

sintética representacional. O primeiro trajeto da ferrovia, datado de 1906, contribui para 

o crescimento e a consolidação da área urbanizada de três dos seis distritos do 

município: B- Baunilha (1917), C- Colatina (1899) e F- Itapina (1923), todos situados nas 
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áreas mais verdes, níveis mais próximos do zero na escala altimétrica. Os avanços 

tecnológicos e o empenho em reduzir as viagens levam à busca por terrenos mais 

planos, acelerando as locomotivas e, consequentemente, o deslocamento do trajeto 

para a região Sudeste do município, propiciando um caminho favorável para a 

implantação da BR-259.  

Este deslocamento ferroviário, resulta no segundo trajeto, datado de 1946, o qual exclui 

o distrito de Baunilha. Também há pequenas alterações na região do distrito C, nas 

áreas urbanizadas do Centro e Acampamento e na Comunidade Santa Julia. Apesar 

das alterações, permanece uma comunicação direta entre a ferrovia e os distritos de 

Colatina e Itapina, pois não há modificação no traçado ferroviário sentido Minas Gerais, 

que segue acompanhando o curso do rio, posicionado nas áreas de planície próximas 

ao leito. 

Na década de 1970, é necessário realizar uma nova modificação no trajeto ferroviário, 

resultando no atual traçado. Neste período, é realizada uma alteração considerável no 

distrito de Colatina, quando a ferrovia é deslocada para as margens do maior núcleo 

urbanizado do município. Ao analisar este novo traçado em contraponto com o uso do 

solo, nota-se que a ferrovia atua como uma barreira física, um bloqueio que dificulta o 

acesso à água, e consequentemente a irrigação da agricultura, aumentando as áreas 

de pastagem neste trecho.  

Percebe-se que o trem não possui mais relação com o território. A princípio, atuava 

como principal meio de transporte, seja de pessoas ou cargas (minério, café, gado, 

madeira, entre outros), atualmente, transporta exclusivamente a carga de minério de 

ferro e realiza viagens pontuais com o transporte de passageiros. O café, principal 

produto do município escoado pela ferrovia para o porto, expande sua produção para a 

margem Norte do Rio Doce, área sem relação alguma com a ferrovia. Estes cenários 

reafirmam a desconexão da ferrovia com o território, o que gera o desuso do solo, sem 

o desenvolvimento de comunidades e áreas urbanizadas, ou cultivos agrícolas, 

acarretando em muitas áreas de pastagens. 

4.2 ESTRUTURA TERRITORIAL A PARTIR DA FERROVIA 

A análise histórico-estrutural permite identificar o aparecimento e transformação dos 

núcleos e do território a partir dos traçados da ferrovia. A sobreposição de camadas 

(históricas, memoriais e morfológicas) permite correlacionar os elementos de valor 

patrimonial, e desta forma interpretar os quadros cognitivos territoriais e compreender 

as conformações históricas a partir da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Ao correlacionar 

os elementos de cada camada, é possível completar as lacunas e reestruturar a história 
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do território. Dessa forma, os dados históricos, representados por meio do texto, são 

complementados a partir das narrativas memoriais (representadas por outra fonte de 

letra), dos documentos iconográficos e das análises morfológicas. 

Nota-se que os recursos hidrográficos territoriais possuem forte relação com a 

colonização do Norte do Estado. Durante muito tempo, o Rio Doce apresenta-se como 

“a única via de acesso às terras que hoje formam o município de Colatina” (COLATINA, 

1959, p.59). Em 1857, houve uma tentativa de colonização mal sucedida na margem 

Norte do rio Doce, onde os colonos foram vítimas das incursões dos índios botocudos. 

A notícia da ferocidade indígena circunda a região reduzindo as tentativas de 

colonização, povoando efetivamente o território na década de 1890 com a expansão da 

colônia de Santa Leopoldina pelo vale do rio Santa Maria do Rio Doce sentido Norte do 

Estado (COLATINA, 1959, p. 59-60).  

A expansão da colônia é constituida, em sua maioria, por imigrantes italianos dedicados 

à cafeicultura (COLATINA, 1959, p. 60). As expedições em busca de novas terras, 

resulta na degradação dos solos e consequente necessidade de terras férteis para o 

cultivo da agricultura. Os pequenos produtores plantam o café como agricultura 

principal, associados ao plantio do milho e feijão, aproveitando a fertilidade natural do 

solo. No entanto, a falta de cohecimentos específicos, caracteriza o período com a 

realização de queimadas, cultivos sujeitos à agressividade do solo e não reprodução de 

espaçamentos necessários entre os plantios. Desta forma, culmina em processos 

erosivos e perda de nutrientes, levando o solo à exaustão (em aproximadamente 15 

anos de uso), resultando em um solo de cultivo antieconômico  (CAMPOS JÚNIOR, 

2004, p.13-14). 

Dessa forma, a busca por novas terras no sentido Norte do Estado, funda a primeira 

povoação inserida nos atuais limites municipais, conhecida por Mutum (atual Boapaba), 

denominado distrito no ano de 1895. Mais tarde ocorre o povoamento de Barracão de 

Baunilha, às margens do rio Baunilha (COLATINA, 1959, p. 60). Geograficamente, o 

distrito de Mutum está situado nas proximidades do limite municipal Sul, divisa com o 

atual município de São Roque. Este, na década de 1890, pertence ao município de 

Santa Teresa, recém emancipado da comarca de Santa Leopoldina (COLATINA, 1959, 

p. 137).  

Apesar do longo trajeto já percorrido até o distrito de Mutum, o movimento colonizador 

segue o curso do rio Santa Maria do Rio Doce em direção ao Norte do território.  

A Barra do Santa Maria do Rio Doce, constituía o ponto terminal da 
zona pioneira, pois a barreira florestal que se lhe deparava à margem 
esquerda do rio Doce e a ameça constante do gentio, impediam a 
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expansão para o norte, advindo, daí, a construção de alguns casebres 
onde se ergue, hoje, o bairro Colatina Velha, primitivamente 
denominado Arraial da Barra do Santa Maria (COLATINA, 1959, p.60). 

O limite físico imposto pelo Rio Doce e sua densa vegetação, impossibiltam a 

continuidade do movimento colonizador no ritmo em que avançam. No entanto, esta 

barreira, condicionada às características planas no leito do rio, consolidam a construção 

de moradias, culminando nos primeiros vestígios de ocupação do atual distrito de 

Colatina. No ano de 1899, o local é elevado à sede do distrito, no momento pertencente 

à Linhares, adquirindo o nome de Vila de Colatina, em homenagem à Dona Colatina, 

esposa do então Governador Muniz Freire. Com a chegada dos trilhos da Estrada de 

Ferro Vitória a Minas no ano de 1906, Colatina assume posição econômica destacada 

em relação à Linhares (COLATINA, 1959, p.60-61). 

O trasnporte fluvial, responsável pelo escoamento dos produtos de 
grande parte de Minas Gerais, anteriormente feito barra afora, com 
escala em Linhares, passou a concentrar-se em Colatina. [...] Linhares, 
sede de um município que se estendia desde Regência Augusta, no 
litoral, até as Escadinhas, no limite com Minas Gerais, não 
maiscorrespondia às exigências da comuna (COLATINA, 1989, p.61). 

A ferrovia contribui com mudanças urbanas e econômicas significativas ao longo do seu 

traçado no território. Locais que a principio atuam como ponto de apoio à sua 

construção, se transformaram em cidades e vilas (COM, 1989, p.18). Apesar da vila de 

Colatina não se originar da ferrovia, ela oferece condições para o desenvolvimento 

econômico, político-social e urbano do território. 

O primeiro trajeto da ferrovia identificado, correspondente a um período de quarenta 

anos, entre 1906 e 1946. O trajeto é desenvolvido pelo Engenheiro Pedro Nolasco, 

exercendo suas atividades desde o início das obras (1901) até o seu falecimento no ano 

de 1932. A topografia acidentada, entre vales e morros, e os recursos financeiros 

dificultam a execução da ferrovia, no entanto, o engenheiro realiza seu trabalho com 

êxito (COM, 1989, p.18). Para a implantação, busca-se as áreas planas, situadas no 

Vale do Rio Doce, atravessando a então Vila de Colatina.  

Neste primeiro trajeto, são inauguradas seis estações ferroviárias ao longo da ferrovia, 

situadas no atual limite físico municipal, são elas: Primeira Estação de Colatina, Estação 

Baunilha, Estação Porto Belo, Estação Itapina, Estação Santa Joana e Estação 

Barbados. No ano de 1906 é inaugurada a Primeira Estação de Colatina (1906/1951) 

(Figura 12), situada onde hoje se encontra a Praça Municipal, tornando-se ponto de 

grande movimentação, devido ao alto fluxo do transporte de passageiros e cargas, entre 

a vila e as regiões vizinhas (COM, 1989, p.18).  
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Figura 12: Primeira Estação de Colatina, antes da década de 1920. 

 

Fonte: Fotógrafo Eutychio D’Oliver Vasconcellos (1880-1949) em PIZZOL, 2018. 

O impacto político e econômico no território devido à ferrovia, logo apresenta resultados. 

No ano de 1907, a sede do município de Linhares é transferida para a Vila de Colatina 

(CAMPOS JÚNIOR, 2004, p.23). A vila transforma-se em “importante centro 

agropecuário e de extração madeireira, polo de atração para as regiões vizinhas e sede 

de prósperas atividades comerciais” (PIZZOL, 2018, p. 52). Ao favorecer o transporte 

de mercadorias, a ferrovia influencia diretamente na redução do uso dos transportes 

fluviais. O Porto de Souza (atual Mascarenhas) deixa de realizar as rotas entre 

Mascarenhas e Colatina, atuando exclusivamente no percurso Colatina – Regência. Um 

dos vapores que realiza este percurso, recebe o nome de Milagre (Figura 13), 

transportando pessoas e mercadorias rio acima, para que utilizem a ferrovia como meio 

de locomoção rumo à Vitória. Para tanto, atrás da estação, é disponibilizada uma área 

para a permuta das mercadorias fluviais aos vagões (PIZZOL, 2018, p. 51). 
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Figura 13: Vapor “Milagre” da navegação do Rio Doce, visto de frente - Colatina- 1910. 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. 

A região de implantação da Primeira Estação Ferroviária (ponto vermelho- Figura 14), 

situa-se a aproximadamente 1km de distância (sentido Oeste) dos primeiros indícios de 

colonização nas margens do Rio Doce, posicionada entre o Arraial da Barra do Santa 

Maria (ponto vinho- Figura 14) e a foz do Rio Santa Maria (traçado azul- Figura 14), 

sendo necessária a construção de uma ponte sobre o Rio Santa Maria (Figura 15), 

sentido Minas Gerais, para a passagem da ferrovia. Esta localização da ferrovia, 

acompanhando as margens do Rio Doce, induz a um crescimento urbano junto aos 

trilhos, favorecido pelas características planas do terreno e a abundância de água. 
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Figura 14: Primeiro trajeto da ferrovia na região de Arraial da Barra do Santa Maria com 
destaque para a Primeira Estação em Colatina. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Figura 15: Primeira ponte ferroviária sobre o Rio Santa Maria. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 
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Apesar de os avanços urbanos caminharem sentido Oeste, o antigo Arraial da Barra do 

Santa Maria (que passa a ser conhecido por Colatina Velha- Figura 16) concentra os 

serviços de cartório, correios, delegacia de polícia, a única Igreja da Vila (Nossa 

Senhora Auxiliadora, 1900) e a prefeitura (PIZZOL, 2018, p.71).  

Figura 16: Fotografia de Colatina Velha, no início do século XX, com destaque para a Igreja 
Nossa Senhora Auxiliadora e a ocupação do Arraial em seu entorno. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p.30. 

A conexão da Vila com a ferrovia, e sua prosperidade ubana-econômica, atrai cada vez 

mais novos habitantes para a centralidade povoada e para os arredores, dotados de 

áreas fartas para a produção cafeeira. No entanto, a exaustão do solo aumenta a 

pressão por aquisição de novas terras. Esta pressão se intensifica na década de 1920, 

devido ao alto valor de mercado incidente sobre o café, aumentando a produção agrícola 

e a consequente busca por novas terras fertéis. Neste período, até a década de 1940, 

os estabelecimentos agrícolas se instalam na região Sul e Central do município, o que 

leva a exaustão do solo (CAMPOS JÚNIOR, 2004, p.18-19). 

Por consequência, algumas fazendas começam a surgir na margem Norte do Rio Doce, 

aproximadamente em 1918, na região hoje denominada Bairro Lacê e São Silvano, na 

época conhecida por Francilvânia. Estas ocupações ocorrem em direções opostas ao 

posicionamento da Estação Ferroviária na margem Sul do Rio Doce. As correntezas do 

rio eram fortes, as canoas podiam demorar cerca de uma hora para realizar a travessia. 

Era comum  avistar índios ao chegar na margem Norte, à espera dos moradores e 

visitantes, causando apreensão. Muitas vezes, os índios botocudos realizam a travessia 

para vender os seus objetos artesanais, como cestas, cocares, e até mesmo arco e 

flecha (PIZZOL, 2018, p.72). 

Apesar dos avanços políticos e econômicos, o município chega à década de 1920 

desprovido de infraestrutura urbana básica, como “a carência de escolas, segurança 

pública [...] água tratada, rede de esgoto, iluminação elétrica e ruas calçadas” (PIZZOL, 

2018, p.71). Na Figura 17, é possível notar a falta destas infraestruturas, não há 

vestígios de pavimentação ou postes de iluminação pública. No entanto, nota-se a 
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centralidade da ferrovia, na fotografia e no desenvolvimento urbano, com os casarios 

em sua margem, ocupando as áreas planas do território. 

Figura 17: Vista panorâmica de Colatina no início da década de 1920. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p.94. 

Como resultado da crescente influência política e econômica, Colatina recebe sua 

independência. Em 30 de dezembro de 1921, a Lei estadual nº 1307, eleva a Vila à 

categoria de cidade, denominando-se município de Colatina (COLATINA, 1959, p.61). 

Neste período, intensifica-se a implantação de infraestruturas urbanas e serviços sociais 

de lazer. A segunda igreja do município é construída, a Catedral Sagrado Coração de 

Jesus (Figura 18), com sua primeira missa realizada no ano de 1923. No mesmo 

período, há a abertura de cinemas e clubes recreativos e chegam serviços de telefonia 

e rede elétrica em 1926 (PIZZOL, 2018, p.90-91).  

Figura 18: Igreja Sagrado Coração de Jesus no ano de 1948. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 
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No início desta década, funciona uma escola primária no térreo da prefeitura. Esta é 

unida à uma outra situada em frente e recebem a denominação de Escolas Reunidas 

de Colatina, ganhando uma sede única construída na praça Municipal de Colatina em 

1923, recebendo o nome de Aristides Freire (Figura 19) no fim da década de 1920 

(PIZZOL, 2018, P.71). No mesmo período, é construída uma nova sede para a prefeitura 

municipal (1926- Figura 19) (PIZZOL, 2018, p.90-91). 

Figura 19: Nova sede municipal, edificação de dois pavimentos, ao lado da escola Aristides 
Freire, início da década de 1930. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

No ano de 1925, o então presidente do Estado, Florentino Avidos, solicita um projeto de 

expansão da ferrovia, para que esta se extenda ao Norte do Estado, com intuito de dar 

condições de desenvolvimento para uma região até então pouco explorada. Por 

apresentar economia próspera e ligação com a ferrovia, Colatina é o município escolhido 

para a ampliação da estrada de ferro (COLATINA, 1987, p.52). No ano de 1926, tem-se 

início a construção da Ponte Florentino Avidos para a passagem dos trilhos (Figuras 20 

e Figura 21) e simultaneamente, inicia-se a construção da ferrovia na margem Norte do 

Rio Doce. Aproximadamente 7km de ferrovia foram instalados, permitindo inclusive, o 

teste de uma locomotiva sobre os trilhos. No entanto, chega ao fim o mandato de 

Florentino Avidos, e o novo presidente não dá seguimento às obras. Dessa forma, o 

trecho preparado para receber os trilhos é transformado em estrada de rodagem e a 

ponte, recebe um assoalho de madeira (Figuras 22 e Figura 23) (PIZZOL, 2018, p.92).  
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Figura 20: Construção dos pilares de 
sustentação da Ponte Florentino Avidos. 

 

Figura 21: Ponte Florentino Avidos em 
processo de construção. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Figura 22: Ponte Florentino Avidos com 
assoalho em madeira. 

 

Figura 23: Pedestres sobre a Ponte 
Florentino Avidos com assoalho em madeira. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

A inauguração da ponte no ano de 1928, acelera o povoamento na zona interiorana ao 

possibilitar a passagem de pedestres e carros. A facilidade de acesso à margem Norte 

do Rio Doce, possibilita a exploração das terras virgens e férteis e a criação de novos 

núcleos de povoação. No entanto, o posicionamento estratégico entre a Primeira 

Estação ferroviária e a ponte, também atrai novos habitantes e uma diversidade de 

serviços ao município, que se intalam na margem Sul (sentido Oeste), intensificando o 

adensamento populacional no sentido do rio Santa Maria, aos pés do Morro das Cabritas 

(Figura 24).  
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Figura 24: Município de Colatina na década de 1930 com a ponte (01) aos fundos da 
cidade, a ferrovia na centralidade da fotografia, o Morro das Cabritas à esquerda (02), 

margeada pela foz do Rio Santa Maria (03). 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Além da ponte, um navio a vapor também é adquirido pelos esforços do Presidente 

Florentino Avidos. Nomeado como Juparanã (Figura 25), o vapor é comandado pelo 

engenheiro naval, Pedro Epichin. Realizava percursos entre Colatina e Regência, com 

parada em Linhares, para o transporte de pessoas e mercadorias, uma viagem com 

duração de aproximadamente dois dias e meio. Com capacidade de transporte de30 

toneladas, transporta cerca de mil sacas de cacau (PONCHE, 2022b).  Sem cais 

para embarque e desembarque, eram utilizadas pranchas de madeira para acessar a 

embarcação, com ponto de parada onde hoje corresponde aos fundos do Colégio 

Conde de Linhares e a Rua Pedro Epichin, que recebe o nome do comandante 

(PONCHE, 2022a). O vapor Juparanã também realizava percusos até a Vila de Itapina 

(em Colatina) e a Lagoa Juparanã (em Linhares) como passeio de lazer, além de traçar 

a rota para um pequeno trecho ao Norte, levando mercadorias aos índios do Aldeamento 

de Pancas (PIZZOL, 2018, p.92-93). 

No entanto, a criação de rodovias, o assoreamento do Rio Doce e a falta de políticas 

públicas, contribuem para a não utilização de transportes aquaviários, deixando de 

utilizar o vapor Juparanã e as demais embarcações (Figura 26). 
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Figura 25: Vapor Juparanã.  

 

Figura 26: Embarcação no Rio Doce. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Já adentrando na década de 1930, mais precisamente em 1936, o Colégio Aristides 

Freire é demolido com o intuito de construir uma nova estrutura maior para atender à 

demanda de alunos. A estrutura agora com dois pavimentos, é construída no mesmo 

lugar (Figura 27 e Figura 28), ao lado da prefeitura Municipal (Figura 29), com 

capacidade para 640 alunos, correspondente a dois turnos (PIZZOL, 2018, p.137). 

Figura 27: Nova construção da Escola Aristides Freire ao lado da Prefeitura Municipal. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 
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Figura 28: Escola Aristides Freire, 2022. 

 

Figura 29: Antiga prefeitura municipal, atual 
Câmara dos Vereadores, 2022. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Ao fim da década de 1930, inicia-se a pavimentação com blocos de pedra na Avenida 

Getúlio Vargas, até então sem qualquer tipo de calçamento (Figura 30 e Figura 31). 

Neste mesmo período, são financiadas pelo Governo Estadual, a concepção de novas 

escolas por todo o município, inaugurando em 1940, o primeiro ginásio municipal, o 

Ginásio Conde de Linhares (PIZZOL, 2018, p.137). 

Figura 30: Avenida Getúlio Vargas com piso em terra batida, 1935. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p.150. 
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Figura 31: Calçamento da Avenida Getúlio Vargas, 1938. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p.157. 

Na década de 1940, Colatina torna-se o maior município capixaba, em área e 

população, com uma poderosa economia baseada na produção de café, madeira e gado 

(PIZZOL, 2018, p.170) . Para dar suporte aos produtos escoados pela ferrovia, a área 

atrás da Primeira Estação ferroviária torna-se um pátio ferroviário destinado ao 

tombamento de madeira recebendo o madeiramento de toda a região (Figura 32, Figura 

33, Figura 34 e Figura 35) (COM, 1989, p.19). As áreas desmatadas devido à retirada 

da madeira de lei para comércio, são transformadas em cafezais, explorando ao máximo 

as terras e movimentando a economia (COLATINA, 1985, p.41). Contudo, entre as 

décadas de 1940 e 1960 não existem mais terras disponíveis na região Central e Sul, 

apenas na margem Norte do Rio Doce (CAMPOS JÚNIOR, 2004, p.18-19). 
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Figura 32: Tombadouro de madeira atrás da Primeira Estação de Colatina. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

 

Figura 33: Tombadouro de madeira atrás da Primeira Estação de Colatina. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 
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Figura 34: Locomotiva a vapor com carregamento de madeira. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022. 

 

Figura 35: Caminhão carregado por toras de madeira. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Neste período, as máquinas (ainda a vapor) eram pequenas se comparadas à 

atualidade, conduzindo cerca de quatro ou cinco vagões (PONCHE, 2022b). Já 

no início da década de 1940, a Companhia da Vale do Rio Doce (CVRD), inicia os 

trabalhos de retificação e modernização da ferrovia, visando aumentar a capacidade de 

transporte. Para este planejamento, é elaborado um mapeamento topográfico da área, 
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realizado pela Comissão de Cadastro Territorial de Vitória em 1943. A Primeira Estação 

destaca-se no mapeamento como um trevo central. Sua posição paralela à ferrovia e ao 

Rio Doce, associada  à construção perpendicular da Ponte Florentino Avidos, resultam 

em uma posição estratégica, oferecendo uma logística de transporte e movimentação 

econômica inovadora para a época. As construções em seu entorno, ocupam a área 

plana ao longo da ferrovia, situadas entre o cenário de “mares e morros”. Contudo, nota-

se o princípio da ocupação nas áreas mais elevadas (Figura 36).  

A parte 02 do mapeamento representa a região do núcleo situada ao Leste, referente à 

primeira área de ocupação, com as construções situadas entre a ferrovia e o rio (Figura 

37). Devido à escala do mapeamento é necessário escaneá-lo em duas partes, o que 

não permite uma visualização por completo da ocupação. Todavia, para facilitar a 

compreensão, é elaborada a Figura 38. Nesta, é possível visualizar o posicionamento e 

mensurar a distância entre a Primeira Estação ferroviária (ponto vermelho) e a área de 

início do povoamento (Arraial da Barra do Santa Maria- ponto vinho), ambas às margens 

da ferrovia referente ao primeiro trajeto (traçado vinho). A figura também torna possível 

mensurar a largura do Rio Doce (azul claro) e a dimensão da ponte que o atravessa. Ao 

lado do Rio Santa Maria (traçado azul) destaca-se por um círculo preto, a área 

correspondente ao Morro das Cabritas. Também pode-se verificar esta conformação na 

Figura 39 em perspectiva fotográfica. 

Figura 36: Mapeamento correspondente a área do atual Distrito de Colatina, parte 01. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022. 
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Figura 37: Mapeamento correspondente a área do atual Distrito de Colatina, parte 02. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022. 

 

Figura 38: Primeiro trajeto ferroviário na área correspondente ao atual Distrito de Colatina. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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Figura 39: Foz do Rio Santa Maria (01) ao lado do Morro das Cabritas (02), entre as 
décadas de 1920 e 1930. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

O planejamento de retificação da ferrovia altera o posicionamento da estação ferroviária 

e da ferrovia, além de modificar as conformações fisico-geográficas do núcleo de 

inserção (Figura 40). A princípio, é construído um novo canal para mudar o curso do Rio 

Santa Maria (aproximadamente 0,5km para Oeste), alterando a sua foz e necessitando 

da construção de uma nova ponte ferroviária (Figura 41). O Morro das Cabritas, ao lado 

do Rio Santa Maria é demolido, e suas terras utilizadas para o aterro do antigo leito. As 

transformações resultam em uma ampla área que passa a ser conhecida por Esplanada, 

nome do bairro até a atualidade (PIZZOL, 2018, p.170). 
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Figura 40: Nova conformação físico-geográfica: nova foz do Rio Santa Maria (traço azul); 
antiga foz do Rio Santa Maria (tracejado vermelho); primeiro trajeto ferroviário (traço vinho); 

retificação da ferrovia (tracejado laranja); Primeira Estação Colatina (ponto vermelho); 
Segunda Estação Colatina (ponto laranja); primeiro núcleo de povoação (ponto vinho). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Figura 41: Segunda ponte ferroviária construída sobre o Rio Santa Maria. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 
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O desmonte do Morro das Cabritas, resulta em uma área onde é construído o Hospital 

Silvio Avidos (Figura 42 e Figura 43), com início das obras em meados de 1943, 

inaugurado apenas em 1946. Antes de ser inaugurado, o município conta com as casas 

de saúde São Sebastião e São Francisco (desde 1944) e a Fundação SESP (1945), 

tornando-se referência médica na região (PIZZOL, 2018, p.171).  

Figura 42: Hospital Silvio Avidos, década de 1940. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 
 

Figura 43: Hospital Silvio Avidos, 2022. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Ainda no ano de 1943, são realizadas obras na Ponte Florentino Avidos, até então 

coberta por assoalho de madeira. A reforma contempla a concretagem do piso, além de 

introduzir guarda corpo e iluminação, no entanto, segue em via de mão única (PIZZOL, 

2018, p.92;170). Sua via estreita é prolongada até os fundos da Primeira Estação, 

ocupando a área que fora destinada ao tombamento de madeira (Figura 44). Apesar de 

a Primeira Estação permanecer ativa (enquanto é executado o projeto de retificação), 



  

125 
 

são realizados os princípios de transformações nas logísticas do carregamento 

ferroviário em decorrência das grandes obras em suas imediações.  

Figura 44: Ponte Florentino Avidos concretada, ainda com via única. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Diferente dos arredores do Arraial da Barra do Santa Maria (ColatinaVelha), o distrito de 

Mutum (primeiro núcleo colonizado dentro dos limites municipais), não prospera com a 

ferrovia. O distrito desenvolve-se economicamente nos primeiros anos de ocupação, 

sediando o Banco Agrícola- Comercial de Mutum em meados de 1895-96 (PIZZOL, 

2018, P.53). No entanto, a ferrovia concentra o desenvolvimento político e socio-

econômico na centralidade do município, declininado aos poucos o quadro do distrito. 

Já a região de Barracão de Baunilha (povoada pouco tempo depois de Mutum), 

beneficia-se pelo posicionamento nas proximidades da ferrovia, atraindo cada vez mais 

colonos cafeeiros (COLATINA, 1985, p.16).  

No ano de 1906, é inaugurada a Estação Baunilha (1906/1948) (Figura 45 e Figura 46), 

mesmo ano em que é inaugurada a Primeira Estação de Colatina. Assim como a Vila 

de Colatina, Baunilha se desenvolve nas imediações da Estação Ferroviária e colhe os 

frutos da ferrovia, tornando-se distrito no ano de 1917. 
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Figura 45: Estação de Baunilha na década de 1940. 

 

Figura 46: Estação de Baunilha, no 
ano de 2022. 

 

Fonte: Acervo família Liberato, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

A Estação Baunilha e a ferrovia, são posicionadas nas áreas mais planas do povoado 

(Figura 47). A Estação (ponto laranja) situada na base de um morro, é provida de espaço 

para armazenamento do café e outros grãos, como milho e arroz, produzidos na região 

(BATISTA, 1990, p.18). Defronte a estação, do outro lado da ferrovia, é liberada uma 

área para o funcionamento de um pátio ferroviário (ponto roxo escuro- correspondente 

hoje à praça do Distrito) com destino ao tombamento das madeiras a serem 

transportadas pela ferrovia. E paralelo a este, surgem as primeiras casas do povoado 

(Figura 47, Figura 48). Na década de 1940, existiam apenas quatro ou cinco casas 

(Figura 49, Figura 50 e Figura 51), entre elas, a residência mais antiga de Baunilha, 

onde morou o Senador João Calmon (BOLZAN, 2022) (Figura 50). 

  



  

127 
 

 
Figura 47: Povoado de Baunilha, década de 1930. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

 

Figura 48: Pátio ferroviário com residências ao fundo, sd. 

 

Fonte: Acervo família Liberato, 2022. 
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Figura 49: Residências 01 e 02, 

referentes à Figura 48. 
Figura 50: Residência 04, referente à Figura 48. 

  

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Figura 51: Residência 03, referente à Figura 48. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

No alinhamento das casas, havia uma escola de pequeno porte para atender a região 

(Figura 52). Para frequentar a escola, o Sr. Djalsse Liberato percorria aproximadamente 

1km, pois residia em uma “roça” nos arredores. Ele se lembra que o trem passava as 

9h sentido Colatina e as 15h sentido Vitória, sendo possível se orientar quanto ao 

horário. Muitas vezes, a professora solicitava que algum aluno fosse até a Estação 

olhar as horas, pois não era comum ter relógio naquela época (LIBERATO, 2022). 
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Figura 52: Escola em Baunilha na década de 1940. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Enquanto crianças, aprontavam na linha férrea. Subiam no trem (parado na Estação) 

e quando este começava a passar por um trecho mais elevado no sentido Baunilha-

Vitória, perdia velocidade, e então saltavam: “tinha um morro que ela batia biela, 

ai nós pulava, só para fazer arte” (BOLZAN, 12/03/2022). O Sr. Níni (Fiorino Bolzan) 

também se lembra de se esconder embaixo dos dormentes, fugindo de uma briga 

entre dois homens armados. 

Também nos arredores da Estação, é construída a Igreja Nossa Senhora da Saúde 

(ponto azul escuro- Figura 47) e o cemitério do distrito, ambos no topo do morro. O Sr. 

Djalsse acompanhou o seu pai na construção da Igreja, que fazia serviços diversos de 

construção. 

“Oh minha filha, eu não saia de dentro desta Igreja. Meu pai 

estava ajudando a fazer o forro da Igreja, então eu tava ali 

também. [...]Eu lembro de quando ela tava na altura da 

janela[...] eu tinha uns cinco anos naquela época. Eu trabalhei 

muito nessa Igreja, ajudei a fazer pintura, ajudei a fazer os 

andaimes, ajudei a riscar as pinturas” (12/03/2022). 

A população que ali habita possui uma ligação muito intensa com a religião, 

frequentando as missas todos os domingos (LIBERATO, 2022). As procissões 

religiosas percorrem o caminho dos trilhos, ao lado da ferrovia (em meio as cargas de 

madeira) em direção a Igreja no alto do morro (Figura 53). A intensificação da ocupação 

regional em busca de terras para a produção do café, aumenta de forma considerável a 

população na região e o número de fiéis da Padroeira da Saúde (Figura 54 e Figura 55). 
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Figura 53: Pátio ferroviário com a igreja e a 

festa da padroeira ao fundo, sd. 
Figura 54: Festa da padroeira Nossa Senhora 

da Saúde, 1948. 

 
 

Fonte: Acervo família Liberato, 2022. 
Fonte: Acervo família Liberato, 2022. 

 

Figura 55: Igreja Nossa Sra. da 
Saúde, 2022. 

Figura 56: Residência defronte à Igreja na Figura 54. 

  

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Ainda nas proximidades da Estação, é construída uma casa de bomba (círculo roxo 

claro – canto inferior esquerdo na Figura 47), destinada ao abastecimento de água 

das locomotivas à vapor (LIBERATO, 2022). 

O curso da ferrovia no Distrito de Baunilha é semelhante à atual BR-259 sentido 

Colatina, no entanto, não sobe o morro depois de passar o trevo que leva à Maria 

Ortiz, a ferrovia o rodeava nas áreas mais planas. Após contornar o morro, seguia 

para Barbados e acompanhava o curso do rio até chegar na Estação de Colatina 

(LIBERATO, 2022). 
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Neste percurso sentido Colatina, são construídas residências para os funcionários 

da mecanizada, trabalhadores que residem nas casas e estão sempre de plantão 

para atender a qualquer chamado ferroviário na região (LIBERATO, 2022; 

GOMES, 2022). Na Figura 57 é possível notar o distanciamento entre a Estação 

Baunilha (ponto laranja) e o posicionamento das casas da mecanizada (ponto roxo 

claro) (Figura 58 e Figura 59). 

Figura 57: Posicionamento das casas da mecanizada 
em relação a Estação Baunilha. 

 

Figura 58: Fachada de uma das 
casas ainda com as iniciais da 
Companhia: VP. C.E.F.V.M. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Figura 59: Conjunto de quatro casas da mecanizada, 2022. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Com a retificação da ferrovia no início da década de 1940, o primeiro trajeto é deslocado 

do Distrito de Baunilha, desativando a Estação no ano de 1948. Esta alteração encerra 

a era de conexão do Distrito com a ferrovia, acarretando no deslocamento de muitos de 
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seus habitantes para outros núcleos, abandonando a cafeicultura (COLATINA, 1985, 

p.16).  

A partir de então, dificulta-se o acesso de Baunilha à Colatina, antes facilitado pela 

ferrovia. A retirada dos trilhos e dos dormentes, deixa o percursso irregular, 

impossibilitando a chegada de veículos ao distrito, “até que a prefeitura mandou 

passar a máquina e eles fizeram a estrada de chão” (LIBERATO, 12/03/2022). Neste 

período, o jeito era ir caminhando até a Estação Maria Ortiz (1946-56/1975) e de 

lá pegar o trem para Colatina. No percurso da volta, as vezes havia uma charrete 

em Maria Ortiz para carregar as compras até Baunilha, “era o táxi”.  

Neste período, os habitantes eram acostumados a caminhar longos percursos, pois 

mesmo quando havia a ferrovia realizavam o percurso Baunilha-Colatina apé, 

acompanhando os trilhos do trem, seja por falta de condições financeiras para 

pagar a passagem, ou pelo horário do trem não coincidir com o compromisso 

(BOLZAN, 2022).  

“Nóis combinava com o povo, dez pessoas aqui, nóis ia pela 

beiradinha da linha, nós ía as 2h da manhã, aquele monte de 

gente”. Iam neste horário “para poder chegar lá de dia né”. […] 

E na volta vinha a pé com os trem nas costas ainda” (BOLZAN,  

O Distrito de Baunilha vai à declínio com o deslocamento da ferrovia. No entanto, apesar 

do primeiro trajeto ser deslocada, o núcleo povoado incorpora os sedimentos ferroviários 

à rotina de vivências. A edificação onde funcionou a estação ferroviária, é atualmente 

utilizada como lanchonete. No mesmo distrito, permanecem sedimentos referentes à 

estruturas de apoio à ferrovia, como um conjunto de casas dos funcionários da 

mecanizada, que adquire uso comercial (marcenaria) e uma edificação onde funcionava 

a casa de bombas, para abastecimento de água das locomotivas à vapor, no momento 

abandonada.  

Desde a desativação, o distrito deixa de se desenvolver. A erradicação do café e a 

desativação da ferrovia em períodos muito próximos, contribuem para a saida da 

população em busca de áreas mais prosperas. Hoje, resume-se em um pequeno núcleo 

urbanizado às margens da rodovia federal BR-259. 

Depois da Estação Baunilha, a estação mais antiga nos limites municipais, é a Estação 

Porto Belo (1907/1975). Apesar de identificada nos documentos textuais e cartográficos 

referente a EFVM, não há outras fontes (documentais ou narrativas) que relatem suas 

atividades ou sua relação com a comunidade. Não há vestígios físicos da Estação ou 
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de residêcias no local, sabe-se apenas que seu posicionamento é nas proximidades do 

Distrito de Itapina (Figura 60). 

Figura 60: Estação Porto Belo (ponto vermelho) nas proximidades do Distrito de Itapina 
(ponto amarelo). 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Apesar da ferrovia ter sido instalada na localidade de Itapina em 1907, o povoado surge 

em seus arredores apenas em meados de 1915, constituido por famílias de origem 

alemã e italiana (COLATINA, 1985, p.35). No entanto, a Estação Ferroviária de Itapina 

(1919/2022) (Figura 61 e Figura 62) é construída apenas no ano de 1919 e a vila torna-

se distrito em 1923 (COM, 1989, p.18). A partir de então, o núcleo vivencia um período 

próspero, composto por uma gama de serviços e infraestruturas públicas, como 

“revendedoras de automòveis, cinema, posto de combustível, escolas pública e 

particular, fábricas, hospital, loja de artigos importados” entre outros (PIZZOL, 2018, 

p.53). 
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Figura 61: Estação Itapina, década de 1970. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória Estrada de Ferro Vitória a Minas, 
2022. 

 

Figura 62: Estação de Itapina, 2022. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Assim como o Distrito de Colatina, Itapina se desenvolve ao longo da ferrovia. A Estação 

(ponto amarelo- Figura 63) situa-se na área plana em que os trilhos são instalados, 

acompanhando a margem do Rio Doce.As demais edificações são construídas na área 

mais elevada, de topografia acidentada, atrás da Estação. Há informações de que a 

área entre a ferrovia e rio eram habitadas, o Sr. Jaime Guimarães (2022), morou  em 

uma destas residências. Conta que sua casa se localizava na margem do Rio Doce 

perto da Estação, eles e outros moradores sairam de lá após serem indenizados 
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pela CVRD. Então compraram a nova casa na área mais elevada (GUIMARÃES, 

2022).  

É possível que vários outros motivos tenham contribuído para o deslocamento destas 

habitações, como os acidentes ferroviários, a vibração do terreno com a passagem do 

trem danificando as casas, ou até mesmo o perigo constante em atravessar a linha, já 

que as escolas, igrejas, comércios e demais edificações situam-se no lado oposto da 

ferrovia.  

Também na área elevada, nas proximidades da Estação, situa-se muitas construções 

destinadas ao armazenamento do café escoado pela ferrovia (ponto roxo- Figura 63).  

Figura 63: Distrito de Itapina. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

“Se for olhar o movimento da Itapina. Itapina tinha o primeiro lugar do café. 

Dessa época né, da época de 1940, 1945, 1950” (GUIMARÃES, 17/03/2022). 

Haviam três máquinas de pilar café na beira do rio, movidas à lenha e água. Na 

época de carnaval, os armazéns eram desocupados e liberados para realizar os 

bailes de carnaval, a Estação ferroviária ficava cheia de sacas de café, “lotavam 

até a cumeeira” (GUIMARÃES, 2022). 

“Aquele espaço enorme que tem ali (se referindo à Estação) 

era para armazenar todo o café que vinha de toda essa 

redondeza, Itaguaçu, Itarana, Itaembé, esses lados ai de 

cima todo né. Tudo próximo a Itapina. Então escoava aqui 

e o trem levava para o porto de Vitória né, para poder fazer 

a exportação” (MACHADO, 17/03/2022). 
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O café e a ferrovia movimentavam a economia e a vida social no Distrito de Itapina. A 

Estação era muito movimentada, além dos passageiros, haviam muitos 

funcionários, inclusive um telegrafista para auxiliar na comunicação. Os trens 

paravam em Itapina quatro vezes ao longo do dia, duas paradas sentido Minas 

Gerais (saída de Vitória:7h e 13h) e duas paradas sentido Vitória (saída de 

Minas11h e 17h)(MACHADO, 2022), diferente de hoje, que realizam um percurso de 

cada trajeto ao dia, muitas vezes, sem paradas no Distrito. 

A Sra. Sebastiana Machado (2022), conta que enquanto criança (11 a 12 anos), as 

amigas se juntavam no fim da tarde para ver a passagem dos trens e o movimento 

da Estação, “não era uma só que ia, a gente combinava. Iam todas as colegas.  

[...] Ai eu lembro que os rapazes do trem, os ferroviários, eles ficavam doidos com 

a gente – que lugar que tem mulher bonita, Itapina”. 

A Estação era muito bem cuidada, e além dela, via-se a paisagem dos morros 

repletos de plantação de café (MACHADO, 2022- Figura 64). 

Figura 64: Mapa mental, Sebastiana Machado. 

 
Fonte: Elaborado por Sebastiana Machado, 2022. 

A princípio, os vagões de trens eram construídos de madeira, e a máquina movida 

à lenha. Havia a primeira e a segunda classe, sendo que na segunda classe era 

possível levar qualquer tipo de bagagem, inclusive animais, como porcos e 
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galinhas (GUIMARÃES, 2022; MACHADO, 2022). Durante as paradas na Estação, 

há vezes em que comerciantes tentam realizar a venda de suas mercadorias pelas 

janelas, no entanto, o curto período de tempo da parada, associado às pressas em 

vender, resultavam em acidentes, levando a CVRD proibir tais vendas (MACHADO, 

2022). 

Além da ferrovia, um barco a vapor também transportava mercadorias de Itapina 

para Colatina e Linhares, carregava milho, galinhas e ovos (GUIMARÃES, 2022). 

Atualmente, o único sistema aquaviário que navega nas águas do Rio Doce (nos 

arredores de Itapina) é a barca, uma balsa que realiza a travessia dos moradores para 

a outra margem, encurtando o tempo de travessia, se comparado ao sistema rodoviário. 

Segundo os narradores, Itapina foi um pólo de referencia comercial. “Aqui foi uma 

coisa louca. [...] Tudo o que você vê de quatro portas, cinco portas, seis portas, 

tudo era comércio” (GUIMARÃES, 17/03/2022). Eram descarregados vagões de 

tecidos para serem comercializados por famílias de imigrantes, havendo muitos 

comerciantes libaneses (MACHADO, 2022). 

A prosperidade no Distrito, atrai investimentos governamentais. Em 1956 é iniciada a 

construção de uma ponte sobre o Rio Doce (PIZZOL, 2018, p.53) com intuito de realizar 

ligação direta do distrito (margem Sul) com a margem Norte do rio, facilitando o acesso 

à este e a Estação, assim como é feito em Colatina. No entanto, por falta de interesses 

políticos, possivelmente movidos pela erradicação dos cafezais (em todo o município), 

a ponte encontra-se inacaba até a atualidade, e a crise do café leva o distrito a declínio 

a partir da década de 1960 (PIZZOL, 2018, p.53). 

Desde então, muitos comerciantes fecham os seus negócios e se mudam para outros 

centros, para desenvolver suas atividades comerciais em áreas mais prósperas. 

Atualmente, a população é composta por agricultores locais, que residem na região, ou 

por moradores do centro urbano que trabalham no distrito de Colatina, realizando o 

percurso diariamente. 

A não conclusão da ponte sobre o Rio Doce e a falta de estradas adequadas dificultam 

o acesso ao distrito e reduzem consideravelmente o comércio, e consequentemete a 

movimentação da vida social. A estagnação do vilarejo, faz com que sofra poucas 

alterações em suas conformações urbanas e arquitetônicas, sendo aprovado o projeto 

de tombamento pela SECULT18, transformando Itapina em um Sítio Histórico Estadual 

                                                           
18 Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. 
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no ano de 2013.  Atualmente, as condições de acessibilidade ao Sítio Histórico estão 

em processo de melhorias. Aa estrada que liga o distrito a BR-259 está sendo 

pavimentada com blocos de pedra.  

Outra estação nos limites municipais de Colatina, é a Estação Santa Joana (1922/1975) 

(Figura 65). Esta corresponde a primeira parada sentido Minas Gerais (sentido Oeste), 

após a saida do trem da Primeira Estação de Colatina (nesta fase do primeiro trajeto- 

Figura 66).  

Figura 65: Estação Santa Joana, sd. 

 

Fonte: Acervo do Centro de Memória Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022. 

Figura 66: Estação Santa Joana (01) em relação a Primeira Estação de Colatina (02).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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O posicionameto desta Estação, é realizado com maior precisão após o encontro com 

o Sr. Luiz Rissi (2022), apontando sua localização (ponto vermelho- Figura 66) à beira 

do trevo (correspondente à estrada da comunidade rural de Santa Joana) e das 

pontes ferroviárias. Pelo fato da Estação permanecer ativa até o ano de 1975, a região 

sofre alteração nos três traçados em busca de melhorias (Figura 67). O primeiro trajeto 

(linha contínua na cor vinho) realiza uma curva nas proximidades da Estação, passando 

sobre o Rio Santa Joana, sendo necessária a construção de uma ponte ferroviária 

(Figura 68). Com a retificação da ferrovia na década de 1940, uma nova ponte ferroviária 

é construída para que os trilhos do segundo trajeto ( linha pontilhada laranja) atravessem 

o Rio. Já na duplicação ferroviária ocorrida na década de 1970, é construída uma 

terceira ponte (Figura 69). 

Figura 67: Estação Santa Joana à beira do trevo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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Figura 68: Primeira ponte ferroviária sobre o Rio Santa Joana. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 
 
 

Figura 69: Segunda (01) e terceira (02) ponte ferroviária sobre o Rio Santa Joana. 

 

Fonte: Google Maps, 2022. 

Segundo Luiz Rissi (2022), funcionário da CVRD19, a Estação Santa Joana dispunha 

de um amplo pátio de manobra onde realizavam as embarcações de bois. Havia 

                                                           
19 O Sr. Luiz Rissi realizou um curso preparatório de seis meses, para ingressar na CVRD como 
telegrafista no ano de 1967 na Estação Santa Joana, onde permaneceu por 10 anos. Depois 
trabalhou como bilheteiro, conferente e revisor em outras estações. 
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um curral destinado aos gados onde os vagões encostavam, e ao serem 

direcionados, eles adentravam nos compartimentos com capacidade para 20, 24 

ou 27 unidades. 

Nos arredores da Estação, são construídas pela CVRD, casas destinadas à 

moradia dos funcionários, onde o Sr. Luiz Rissi reside por um tempo, mesmo 

trabalhando em outras Estações, como Barbados, Itapina, Segunda e Terceira 

Estação de Colatina. Ainda morando em Santa Joana, participa de um 

campeonato de futebol, realizado pela CVRD nas instalações da Terceira Estação. 

Pelo fato do percurso ser pequeno, o Sr. Rissi pedalava até o seu destino, 

transitando na “saia da brita” da ferrovia. 

Apesar da Estação Santa Joana ser identificada como uma das poucas que realizava o 

carregamento de animais, não são encontrados registros documentais desta época, ou 

vestígios físicos da Estação e das casas construídas pela CVRD, são identificadas 

apenas as pontes ferroviárias. 

Outra estação construída ainda no primeiro trajeto, é a Estação Barbados (1932/1975). 

Desde a década de 1910, Barbados sediava a maior serraria da Vila de Colatina, a 

Serraria Barbados (situada às margens da ferrovia- Figura 70) reconhecida 

nacionalmente por sua produtividade (PIZZOL, 2018, p.72). A construção da Estação, 

contribui para o crescimento do setor madeireiro na região. 

Figura 70: Serraria Barbados às margens da ferrovia, década de 1922. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p.98. 
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A Estação Barbados é a primeira parada após a saída do trem da Primeira Estação de 

Colatina, sentido Vitória (a Leste). O posicionamento da Estação e a identificação do 

curso ferroviário no bairro (Figura 71), só é possível a partir da contribuição das 

narrativas, visto a carência de documentação. A Estação (ponto vermelho), uma 

construção simples de madeira (OLIVEIRA, 2022a) situada nas margens do atual 

campo (RISSI, 2022) e ambos os trajetos (primeiro: traço vinho; segundo: tracejado 

laranja) percorrem pela principal rua do bairro (RISSI, 2022; BAIANA, 2022; LIMA, 

2022). 

Figura 71: Estação e traçados ferroviários em Barbados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Na década de 1960, Barbados apresenta uma economia próspera, a ferrovia estimula o 

desenvolvimento. Diariamente eram realizadas duas paradas, uma sentido Vitória e 

outra sentido Minas Gerais, durante as paradas, os trens eram abastecidos com 

mercadorias produzidas no local (BATISTA, 1990, p.18). 

Nas proximidades da Estação, é construído um conjunto de casas da mecanizada 

(Figura 72 e Figura 73), assim como em Baunilha, onde trabalhadores ferroviários 

residiam, sempre de plantão, para atender à qualquer chamado da ferrovia. Atualmente, 

as casas pertencem à moradores do bairro. Apesar de a família da Sra. Alzira Lima20 

residir em uma delas a mais de 40 anos, suas características são as mais preservadas 

dentre as outras (Figura 74), inclusive a pintura na fachada com as iniciais VP CEFVM 

(Figura 75). As demais construções, além de pintadas, sofrem a troca de esquadrias, 

                                                           
20 No período em que a linha atravessa o bairro, a Sra. Alzira morava em outra localidade, 
sabendo das histórias ferroviárias através de narrativas do seu marido, Sr. Bastião, já falecido. 



  

143 
 

troca de telhas ou implementação de gradio para proteção. Uma delas é transformada 

em um prédio de três pavimentos. 

Figura 72: Conjunto de casas da 
mecanizada em Barbados. 

 

Figura 73: Conjunto de casas da 
mecanizada em Barbados (fim da rua). 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

  

Figura 74: Residência da Sr. Alzira. Figura 75: Iniciais na fachada da residência 
da Sra. Alzira. 

  

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Apesar da Igreja da comunidade (Figura 76) ser construída na década de 1960, os 

moradores também frequentavam  a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Figura 77) 

situada em Colatina Velha. Era comum realizar procissões religiosas entre as 

igrejas (BAIANA, 2022). O percurso entre Barbados e Colatina Velha possui um relevo 

acidentado, entre vales e morros. Portanto, a procissão seguia o caminho da 

ferrovia, caminhando na terraplanagem ao lado dos trilhos (BAIANA, 2022). 

Segundo Pizzol (2010, p.73), na retificação ferroviária na década de 1940, é realizada 

explosões na base do morro onde situa-se a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, dessa 

forma, danificando sua estrutura. No entanto, não se sabe ao certo sobre a atual 

conformação da Igreja. Há duas versões, a) a estrutura danificada é demolida e uma 

nova construída no mesmo local e b) a conformação corresponde a uma ampliação da 

Igreja contruída em 1900, alterando sua entrada principal (antes voltada para o Rio 

Doce). 
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Figura 76: Igreja São José Operário. Figura 77: Igreja Nossa Senhora Auxiliadora 
em Colatina Velha. 

  

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Na década de 1975, é realizada a reforma para a duplicação ferroviária. Neste período, 

a ferrovia deixa de atravessar Barbados, desativando a Estação.  Posteriormente, esta 

é demolida, não havendo vestígios de sua construção. 

Com Barbados, finaliza-se as estações construídas durante o primeiro trajeto ferroviário. 

Já no segundo trajeto, são construídas três novas estações: Estação Taboal, Estação 

Maria Ortiz e a Segunda Estação de Colatina. 

Como a Estação Baunilha é desativada no segundo trajeto, a Estação Taboal (1946-56/ 

1975) passa a ser a primeira Estação situada nos limites municipais de Colatina, sentido 

Vitória- Minas Gerais (Figura 78). Não são encontrados documentos ou narradores que 

possam informar sobre a movimentação da Estação Taboal e sua contribuição para o 

desenvolvimento da vila. Há apenas relatos de que até a década de 1960 apresenta um 

desenvolvimento econômico próspero (BATISTA, 1990, p.18.). O posicionamento da 

Estação é realizado a partir de dados da narrativa de Antônio Fernandes de Oliveira 

(2022, a), a situando próxima as lagoas.  

O ano de 1975, com a duplicação da ferrovia, a Estação é desativada, e possivelmente 

demolida anos depois. Segundo Batista (1990, p.18.), na década de 1990, Taboal 

consiste em uma vila que “está mais para um lugarejo fantasma do que vila”, 

caracterizada pelo abandono. Atualmente não são encontrados vestígios de qualquer 

edificação no local. 
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Figura 78: Estação Taboal (ponto vermelho 01) e Estação Maria Ortiz (ponto vermelho 02) no 
segundo trajeto ferroviário (pontilhado laranja). No percurso correspondente ao primeiro trajeto 

(traço vinho), a Estação Baunilha (ponto laranja 03) desativada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Outra Estação construída neste segundo trajeto da ferrovia, é a Estação Maria Ortiz 

(1946-56/1975), primeira parada após a Estação Taboal, sentido Vitória- Minas. 

Segundo o Sr. Ilton Ponche (2022), é realizado um aterro no vilarejo (correspondente 

a área onde hoje existem as construções) para que então fosse implantada a 

ferrovia, e construída a Estação Maria Ortiz  no ano de 1950 (Figura 79- elaborada 

de forma conjectural a partir das narrativas). A implantação da ferrovia e o aterro, 

resultam em um deslocamento espaço-temporal do vilarejo. Alterando os fluxos e 

possibilitando a expansão para as margens do Rio Doce. 
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Figura 79: Antiga área da Vila Maria Ortiz (01), aterro (02) e Estação Maria Ortiz (03). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

A Estação traz benefícios ao vilarejo. Antes da implantação da ferrovia não haviam 

estradas, então para ir até Colatina, os pescadores percorriam o Rio Doce a remo. 

A Estação movimenta o lugar, cerca de 50 a 60 pessoas das redondezas embarcam 

todos os dias. Só param de frequentar a Estação Maria Ortiz anos depois, quando 

é feita a regularização da estrada onde passavam os trilhos do primeiro trajeto, 

possibilitando a passagem de ônibus que transportam a população do interior 

para Colatina (PONCHE, 2022b). 

A Sra. Edicléia Ponche foi morar em Maria Ortiz no ano de 1964, quando se casou com 

o Sr. Ilton Ponche, nesta época, a Estação já estava em pleno funcionamento. Se 

recorda de que as mulheres se encontravam na Estação ao fim da tarde. Ela e 

outros moradores do vilarejo comercializavam alguns itens para os passageiros 

durante as paradas dos trens. Vendiam água engarrafada por eles mesmo e frutas, 

como manga e laranja, ao entregar  a mercadoria recebiam o dinheiro, pela troca 

realizada nas janelas dos vagões. Tudo acontecia muito rápido, pois os trens 

paravam apenas para embarque e desembarque. Havia vezes em que entregavam 

a mercadoria e não conseguiam receber o valor da compra (PONCHE, 2022, a). 

01 

02 03 
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A vila de pescadores recebia encomenda dos maquinistas. A família Ponche 

também realizava estas vendas, entregando os peixes ao maquinista quando o trem 

parava na Estação (PONCHE, 2022, a). 

No entanto, a duplicação da ferrovia altera este cenário (década de 1970). O novo 

traçado, agora duplicado, desloca algumas residências (indenizados pela CVRD) e 

novamente, divide a comunidade. A família Ponche foi indenizada para o 

deslocamento da residência, realizando sua mudança para a Avenida Beira Rio. 

Também praticavam a pesca no novo lar, no entanto, logo voltam para Maria 

Ortiz (PONCHE, 2022, a). 

Apesar de a ferrovia permanecer no território, a Estação é desativada e posteriormente 

demolida. O novo trajeto, agora com duas linhas férreas, comprime o vilarejo de 

pescadores na margem do Rio Doce, isolando a outra área (Figura 80). 

Figura 80: Antiga área da Comunidade de Maria Ortiz (01) isolada da atual comunidade (02) 
pelo terceiro trajeto ferroviário (tracejado amarelo). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Com a desativação da Estação Maria Ortiz, os moradores, novamente, enfrentam 

dificuldades no percurso Maria Ortiz- Colatina. É necessário percorrer um longo trecho 

de estrada de chão até alcançar a estrada asfaltada, onde é possível pegar um ônibus. 

A Sra. Edicléia relata que na década de 1980, percorria a estrada de chão de 

bicicleta (faça sol ou chuva) até chegar na estrada asfaltada, para ir até Colatina 

vender seus peixes (PONCHE, 2022, a). 
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Atualmente, a comunidade pacata tem dificuldades em viver da pesca, devido ao 

desastre de Mariana (MG) que atinge o Rio Doce. Além disso, adquire um valor de 

consumo, com a criação de uma retroárea, um porto seco, que aumenta a barreira física 

de acesso à área posicionada na outra margem da linha férrea; ocorrências incidentes 

sobre a apropriação do espaço, atuando de forma negativa para a comunidade Maria 

Ortiz ao longo da ocupação histórica (Figura 81). 

Figura 81: Igreja Nossa Senhora das Cabeças (não mais ativa) isolada pela ferrovia e porto 
seco. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

 

Figura 82: Mapa mental Edicléia Ponche. Sua casa situada entre o rio e a ferrovia. 

 

Fonte: PONCHE, 2022, a 
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A Segunda Estação de Colatina (1951/1975) é construida na área nova da Esplanada, 

nas proximidades do Rio Santa Maria, inaugurada no ano de 1951 (COM, 1989, p.18). 

Com sua ativação, a Primeira Estação é desativada e posteriormente demolida. Sua 

área é destinada à retificação da praça municipal e à paradas de ônibus, não sendo 

realizadas alterações na conformação urbana já consolidada (Figura 83). 

Figura 83: Localização da Segunda Estação Ferroviária de Colatina (ponto laranja) nas        
intermediações da Praça Sol Poente. 

 

Fonte: Elaborado plo autor, 2022. 

Para dar suporte à Segunda Estação Ferroviária (Figura 84 e Figura 85), é construído 

um Galpão para o armazenamento das mercadorias (Figura 86 e Figura 87). Toda a 

área nos arredores da Estação e do galpão, foi murada e destinada ao pátio de 

manobra da CVRD, área correspondente à atual Praça do Sol Poente (Figura 83) 

(SPALENZA, 2022). A área isolada restrita aos funcionários continha algumas 

casas de madeira destinada aos setores administrativos da ferrovia (AMARAL, 

2022, b). Os muros consistiam em limites construídos, e os rios correspondiam à 

barreiras físicas naturais. Desse modo, as novas construções situadas na Esplanada, 

se concentravam (inicialmente) entre a ferrovia e os pés dos morros. 

Figura 84: Segunda Estação de Colatina, 
sd. 

Figura 85: Segunda Estação de Colatina. 

  
Fonte: Acervo do Centro de Memória 

Estrada de Ferro Vitória a Minas 
Fonte: Acervo do autor, 2022. 
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Figura 86: Galpão de carga e descarga 
(Segunda Estação de Colatina), 1985. Figura 87: Galpão de carga e descarga. 

  

Fonte: Acervo do Centro de Memória 
Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Segundo a Sra. Vanderli de Oliveira (2022, b), a estrutura moderna em balanço da 

Estação foi construída na década de 1970. E seu marido, Antônio de Oliveira 

participou da construção, enquanto funcionário da CVRD. 

A logística desta Estação funciona de modo mais organizado. Os trens de passageiros 

e encomendas param apenas na Estação, e os vagões cargueiros param apenas 

no Galpão de armazenagem. O fluxo de cargas era tão grande, que “nesse pátio 

aqui de Colatina, lá no Centro, chegava carreta lotada de tora, caminhão cheio 

de madeira serrada” para carregar os vagões (RISSI, 2022). 

A ferrovia transportava de tudo, madeira, boi, grãos e minério. Nesta época, o 

minério transportado ainda era em pó, não era aglomerado. Mesmo que 

transportado em uma quantidade bem menor, ele se espalhava por todo o percurso 

(RISSI, 2022; OLIVEIRA, 2022b). Segundo Oliveira (2022, a), era tanto pó de minério,  

que a população desejava a retirada da Estação. 

Além de despachar, a Estação também recebia mercadorias. Certa vez, uma boiada é 

despachada na Segunda Estação, e conduzida pelos vaqueiros à um matadouro 

em São Vicente, percorrendo a Avenida Getúlio Vargas à noite (GAVA, 2022). Outro 

relato inusitado, é a mudança da família Oliveira. A Sra. Vanderli conta que se mudou 

com a família de Minas Gerais para Colatina trazendo a mudança em um vagão, 

entre os pertences, um “leitãozinho”. Para transportá-lo, foi feito um gradio, o 

isolando em um trecho do vagão. “Na estação, até que o trem veio, ficaram com 

dó e trataram dos porcos” (OLIVEIRA, 16/03/2022b). 
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Devido a gama de mercadorias e o grande fluxo ferroviário, a Segunda Estação de 

Colatina é projetada para ser maior e mais estruturada do que a primeira. O seu amplo 

espaço possibilita o funcionamento de comércio para atender os passageiros. Em uma 

das pontas da Estação,  em um espaço alugado, funcionou o bar da Dona Mariah. 

(RISSI, 2022; GAVA, 2022).  

O Sr. Luiz Rissi (2022) trabalhou em algumas Estações do município. Houve situações 

em que pegou carona para percorrer pequenos percursos da ferrovia. As vezes o 

seu destino não coincidia com uma Estação, então o maquinista “só dava uma 

maneirada” e ele pulava.  Na Segunda Estação de Colatina, trabalhou no período 

da noite como bilheteiro. Conta que haviam carregadores uniformizados, que 

trabalhavam de forma particular carregando a bagagem dos viajantes até o seu 

destino.  

Era comum os Colatinenses viajarem de trem para Vitória, para visitar o Convento da 

Penha. O Sr. Dalto Gava (2022) lembra-se que os bancos eram de madeira e as 

janelas abertas, “ai você chegava em Vitória, todo cheio de pó preto”. Além do 

comércio na Estação, dentro do vagão do trem haviam vendedores, estes, 

funcionários da própria CVRD. Mas o Sr. Dalto lembra-se que em todas as 

paradas “juntava gente vendendo isso, vendendo aquilo e você comprava de 

tudo.”, de laranja a amendoins (GAVA, 18/03/2022). 

O trem também marcava a vida dos fiéis da Igreja Sagrado Coração de Jesus. A Igreja 

Matriz,  construída em 1923 desaba no ano de 1949, e uma nova igreja, mais imponente, 

é construída no mesmo local e inaugurada no ano de 1952 (Figura 88 e Figura 89) 

(PIZZOL, 2018, p.220). A Sra. Irvanira Torezani (2022a) conta que todos os domingos 

frequentavam a Igreja e após a missa passeavam na beira da ferrovia como uma 

forma de cortejo. “A gente ia na missa da noite na Catedral, e depois os homens 

ficavam em pé em cima do meio fio do lado do trilho do trem e as mulheres 

passeavam na avenida para lá e para cá [...] Foi ali que conheci meu marido” 

(TOREZANI, 20/03/2022a).  
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Figura 88: Reconstrução da Igreja 

Sagrado Coração de Jesus. 

 

Figura 89: Locomotiva na frente da Igreja, já na 
década de 1960. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Um Inquérito Demo-Sociográfico realizado pelo SESP (Secretaria Especial de Saúde 

Pública) no ano de 1953, regitra um total de 15.350 habitantes, um aumento significativo, 

tomando como base os registros de 1950 (9.311 habitantes), apresentando uma das 

mais expressivas taxas demográficas (COLATINA, 1959, p.63). Neste período, Colatina 

é o mais importante centro agrícola do Estado, destacando-se como um dos maiores 

produtores de café do Brasil, possuindo a economia fortemente assentada nesta 

agricultura, com 78% das pessoas mais economicamente ativas envolvidas no ramo. O 

ramo alimentar e indústria da madeira também se destacam entre os principais ramos 

econômicos da década de 1950 (COLATINA, 1959, p.63-64). 

Seus produtos continuam sendo escoados pela ferrovia, que apesar do deslocamento 

da Estação Ferroviária, segue atravessando o centro da cidade. No entanto, a crescente 

movimentação econômica também gera um aumento no fluxo de pessoas, resultando 

em muitos acidentes ferroviários. A locomotiva  “pegava carro, pegava carroça. De 

vez em quando batia em caminhão e derrubava aquelas toras” (GAVA, 18/03/2022). 

Não havia um bom trecho para a travessia dos carros sobre a ferrovia, muitas 

vezes os carros se prendiam aos trilhos, sendo atingido pelas máquinas. Além dos 

automóveis, os pedestres também enfrentavam dificuldades para atravessar a ferrovia. 

Muitas vezes, os longos trens paravam “cortando” a cidade, e para atravessá-los 

era necessário pular rapidamente pelo engate entre vagões (SPALENZA, 2022). 

Apesar das dificuldades, há quem se lembre com saudosismo. O Sr. Ângelo Spalenza 

(2022) se lembra das buzinas como sinal de aviso ao adentrar na cidade, seja 

sentido Vitória-Minas ou o contrário . Já o Sr. Aristides Maim (2022) se lembra 
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das travessuras enquanto criança. Ele e seus amigos se reuniam para ir na Avenida 

ver o trem passar. Enquanto esperavam sua passagem, retiravam os chinelos e 

colocavam os pés sobre os trilhos. Além de sentir a vibração do trem nos trilhos, 

apostavam quem tinha mais coragem, quem permanecia com o pé na linha por 

mais tempo enquanto o trem se aproximava. 

O período correspondente ao segundo trajeto ferroviário é lembrado pela intensificação 

dos serviços de infraestrutura urbana. A diversidade de serviços e infraestruturas, a 

fama do café e do comércio, transformam a cidade em um centro de turiístico de lazer 

e pólo comercial, recebendo visitantes de toda a região (Figura 90 e Figura 91). 

Figura 90: Ônibus do interior: Vila Pavão e 
Ecoporanga. 

 

Figura 91: Avenida Getúlio Vargas na década 
de 1950. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. Fonte: Acervo Dalto Gava, 2022. 

Uma das estradas que permite o acesso rodoviário do interior para Colatina, é a atual 

BR-259. Após a retirada dos trilhos do primeiro trajeto, e a regularização do solo na 

década de 1950, é amplamente utilizada. Segundo Pizzol (2018, p. 277), com o passar 

do tempo, a ferrovia transporta cada vez mais minério, abrindo caminhos para o 

transporte rodoviário de mercadorias, inclusive o café, seguindo o curso da BR-259. No 

entanto, até ser asfaltada, havia muitas situações de veículos atolados em períodos de 

chuva dificultando o trajeto, até que no ano de 1970 é concluído o seu asfalto. 

Outro investimento rodoviário na década de 1950 é a ampliação da Ponte Florentino 

Avidos, a transformando em via dupla (PIZZOL, 2018, p.92). A duplicação facilita o 

acesso rodoviário à margem Norte do rio Doce, possibilitando a criação de novos 

povoados, como Angelo Frechiano e Graça Aranha, instituidos distritos no ano de 1963. 

A década de 1960, inicia-se com os louros da década anterior. Contudo, em meados de 

1966, a produção cafeeira tem uma queda considerável devido ao aparecimento de 

ferrugem nos cafezais e a política de erradicação dos mesmos. Este prejuízo na 

agricultura cafeeira acarreta na falência de muitos produtores. Contudo, pelo fato de 

Colatina também se consolidar em outras atividades agrícolas, industriais e comerciais, 
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o município não entra em colapso. Apesar de não colapsar, enfrenta um alto número de 

desemprego nos campos, gerando o êxodo rural, fazendo com que a população urbana 

quase dobrasse em apenas uma década (PIZZOL, 2018, p. 274-275).  

Aos poucos, o município enfrenta a crise e se recupera, comemorando com uma grande 

festa os 50 anos da cidade em 1971. A festa conta com o desfile das escolas e com a 

presença de importantes nomes no cenário político, social e administrativo do país. Além 

de shows de artistas de cinema, teatro e televisão, como Chacrinha e suas Chacretes, 

os Trapalhões, Carlos Alberto, orquestra internacional, banda da policia militar, entre 

outras atrações (PIZZOL, 2018, p.323). 

O desfile das escolas no aniversário da cidade era uma prática comum. Até a década 

de 1970, os desfiles iniciavam na Segunda Estação, percorrendo toda a Avenida 

Getúlio Vargas (ao lado da ferrovia- Figura 92 e Figura 93) até chegar na Praça 

Municipal (TOREZANI, 2022b). Sendo necessário atravessar a ferrovia para 

chegar ao destino. Como se tratavam de muitas crianças, os professores ficavam 

atentos para conduzir a travessia, pois não havia qualquer tipo de sinalização, 

além do apito do trem avisando sua chegada (MAIM, 2022).  

Figura 92: Desfile escolar ao lado da ferrovia, sd. 

 

Fonte: Acervo Dalto Gava. 
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Figura 93: Mapa mental Norilda Torezani, 2022. 

 

Fonte: Norilda Torezani, 2022. 

Na década de 1970, ocorrem as obras de duplicação da ferrovia, entre 1971 e 1977, 

resultando no terceiro trajeto ferroviário identificado e na construção da Terceira Estação 

de Colatina (1975/2022), ativa até a atualidade. Devido à necessidade de espaço para 

a ampliação ferroviária, os trilhos são deslocados da centralidade de Colatina para as 

margens da área urbanizada, construindo a Terceira Estação em uma área mais 

afastada (Figura 94 e Figura 95). Enquanto o novo traçado segue o sentido sul para 

contornar a área urbanizada, acompanha o corso do Rio Santa Maria, se instalando nas 

áreas mais planas, para posteriormente contornar o relevo acidentado e retornar ao 

curso no leito do Rio Doce.  

Figura 94: Terceira Estação de Colatina (ponto amarelo) e Segunda Estação (ponto 
laranja) em relação ao terceiro trajeto (tracejado amarelo) e o segundo trajeto (pontilhado 

laranja), agora eliminado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
 



  

156 
 

 
Figura 95: Terceira Estação de Colatina (ponto amarelo) em relação a Segunda Estação 

(ponto laranja). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

A passagem do último trem pelo segundo trajeto é comemorada por uma grande festa 

(Figura 96). Segundo Guimarães (17/03/2022) “tinha gente que você não podia nem 

andar”. O Sr. José do Amaral (2022 b) diz não ter presenciado outra festa igual 

a esta. Após os festejos, são iniciados os trabalhos de retirada dos trilhos na Avenida 

Getúlio Vargas (Figura 97). Segundo o Sr. Jair Gomes (2022), todos os dormentes 

retirados do centro da cidade foram cortados à machado. O Sr Jair trabalhou na 

remoção desta linha, enquanto permanecia alojado nas permanências da Segunda 

Estação, já desativada. 

Apesar da remoção, por um determinado período, o trecho entre a Terceira e a 

Segunda Estação permanece ativo. Desse modo, os trens percorriam até o galpão 

para serem carregados, e voltavam pelo mesmo percurso, para então contornar a 

cidade e seguir viagem sentido Vitória (AMARAL, 2022b). 
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Figura 96: Festa da passagem do último trem, Distritode Colatina, 1975. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p. 339. 
 

Figura 97: Retirada dos trilhos na avenida Getúlio Vargas, 1975. 

 

Fonte: PIZZOL, 2018, p. 341. 

A Terceira Estação (Figura 98 e Figura 99), localiza-se no bairro Luiz Iglesias, conhecido 

como Acampamento, nome dado pelos moradores, devido as características das 

primeiras acomodações, poucas instalações simples, remetendo a um 

acampamento (OLIVEIRA, 2022a). A construção da Estação, situa-se um pouco 

afastada do núcleo da comunidade (Figura 100). Diferente das outras, possui traços 

simples, destacando-se pela ampla plataforma de embarque e desembarque.  
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Figura 98: Plataforma da Terceira Estação 

de Colatina. 

 

Figura 99: Plataforma da Terceira Estação 
de Colatina. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. Fonte: Acervo do autor, 2022. 

  

Figura 100: Terceira Estação de Colatina (ponto amarelo) em relação ao núcleo da 
comunidade no bairro Luiz Iglesias (01). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

O novo traçado ferroviário altera a configuração do bairro, modificando seus fluxos 

(Figura 101). A princípio, a linha férrea é situada nas margens do morro, com a 

duplicação da ferrovia, é trasnferida para as margens do Rio Doce, ocupando 

uma a´rea considerável e a transformando em pátio ferroviário. Muitos 

moradores são indenizados pela CVRD e deixam suas residência, abrindo espaço 

para o novo traçado (OLIVEIRA, 2022b). Entre estes moradores, estavam a Sra. 

Tereza e o Sr. Aylton do Amaral. Trabalhavam como meieiros e moravam nas terras 

do patrão, as margens do Rio Doce. Quando indenizado pela CVRD, o patrão 

ajuda o casal a construir em um lote que já possuiam no bairro (AMARAL, 2022c). 
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Figura 101: Pátio ferroviário (01) entre o segundo trajeto (pontilhado laranja) e o terceiro 

trajeto (tracejado amarelo) no bairro Luiz Iglesias. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 

Tempos depois, o Sr. Amaral (2022 a) inicia seus trabalhos nas empreiteiras que 

prestavam serviço para a CVRD. Trabalha na limpeza da linha, na construção de 

canaletas, na construção de muro de arrimo e no setor de sinalização. Enquanto 

sinalizador, apresentava as bandeiras para controlar a passagem de pessoas e 

veículos sobre a linha. Neste período, presenciou um grave acidente no município de 

Acioli, em um trecho de corte de pedra. A explosão planejada havia ocorrido, no 

entanto, enquanto os funcionários retiravam os dejetos de pedras, há uma nova 

explosão. Quando outros vão de encontro para socorrer, há uma terceira 

explosão, causando ferimentos e morte dos trabalhadores, sendo encaminhados 

para os hospitais em Colatina. Acredita-se que havia defeito no cordel dos 

explosivos.  

Quando trabalhou em Acioli, o Sr. Aylton do Amaral (2022a) permanecia nos 

alojamentos, voltando para casa aos finais de semana. Já quando trabalhou na 

ferrovia em Colatina, dormia em casa todas as noites, no bairro Luiz Iglesias. 

Apesar da alteração na conformação territorial causando importunos e deslocamento da 

população, a ferrovia gera novos empregos e contribui para o melhoramento das 

regiões, como o caso do bairro Luiz Iglesias.  

Antes da Terceira Estação, só haviam dois horários de ônibus para levar a 

população à Colatina, sendo necessário, muitas vezes, seguir o curso da ferrovia 

01 
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até o centro comercial. Este percurso era escolhido por consistir em um caminho 

plano, enquanto o trajeto rodoviário era repleto de morros. Quando a Terceira 

Estação estava em construção, era possível ver a obra. E quando ativada, o bairro 

foi contemplado com o aumento do número de ônibus e a variedade de horários, 

pois transportava os passageiros e os funcionários da ferrovia (OLIVEIRA, 2002b). 

Além de melhorias na locomoção da comunidade, foi levada água tratada para o bairro. 

Há relatos de que toda a tubulação foi doada pela CVRD para a prefeitura 

realizar os melhoramentos. Até então, havia uma bomba que retirava a água do 

Rio Doce e direcionava até uma caixa d’água no alto do morro, de lá era 

distribuída para as casas. “A água já vinha direto nas torneiras das casas, se fosse 

limpa era limpa, se fosse barro era barro. A gente é que tratava a água aqui. [...] 

No dia que o motor quebrava nós íamos para o rio lavar roupa” (OLIVEIRA, 

16/03/2022b). 

O Sr. Antônio trabalhou em grande parte do percurso do novo trajeto, desde a 

construção da nova linha, até o desmonte da ferrovia antiga. Apesar de não trabalhar 

na ferrovia, a Sra. Vanderli vivencia o período de trabalho do marido. Lembra-se que 

os dias mais corridos eram os dias de ligação do novo trecho ao existente, pois 

precisavam realizar a união no intervalo de passagem dos trens.  

 “No dia desse tempo, não tinha tempo de almoçar. Quando iam 

almoçar, já era lá pelas 14h, 15h, aí é quando eles comiam a 

comida azeda. Não era que a gente não fazia. Fazia sempre. [...] 

A gente levantava 3:40h. Aí eu fazia o almoço, eu quebrava o gelo 

e punha no garrafão, fazia café, fazia bolinho de chuva todo o dia 

para ele levar e merendar” (OLIVEIRA, 16/03/2022b). 

Muitas vezes, a falta de condições de armazenamento das marmitas (recipientes de 

alumínio sob o calor do dia) associadas ao longo período até ser consumida, resultava 

no azedar do alimento. No entanto, era necessário se alimentar para conseguir 

trabalhar.  

O Sr. Antônio inicia seus trabalhos na ferrovia como trabalhador volante nas 

empreiteiras que prestavam serviços para a CVRD, porteriormente se torna um 

funcionário efetivado. Enquanto trabalhador volante, não possuía ponto fixo de 

trabalho, circulava por toda a linha férrea realizando a ampliação e manutenção 

da ferrovia (OLIVEIRA, 2022a).  
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A princípio, o Sr. Antônio morava no município de Minas Gerais, e se instalava 

em alojamentos ferroviários ao longo da ferrovia, voltando para casa no intervalo 

de 15 a 30 dias. Os alojamentos eram construídos e reconstruídos a cada ponto de 

parada nas margens da ferrovia. Quando precisavam se locomover, desmontavam o 

alojamento e colocavam sob o caminhão, rumo ao novo destino. 

“Nós ficávamos mudando em barraco de tábua. Jogava aquele 

negócio no caminhão e mudava para Itapina, jogava no 

caminhão e mudava para Cavalinho, jogava no caminhão e 

mudava para João Neiva, Jogava no caminhão e mudava para 

Resplendor, então a gente não parava em lugar nenhum. Aonde 

precisasse da gente, a gente estava” (OLIVEIRA, 2022a). 

Na época, não existiam os recursos de comunicação de hoje, quando necessário, 

utilizavam o rádio, um equipamento que funcionava ao ser conectado na fiação elétrica. 

“O telefone que a gente tinha, era um pedaço de pau, você ia na 

fiação e engatava aquele negócio ali, ai você ficava com uma 

caixa assim, que era o rádio da gente comunicar né, ai então, 

qualquer coisa de errado, a gente enfiava aquele negócio lá” 

(OLIVEIRA, 16/03/2022a). 

A falta de recursos, associada a falta de investimentos, tornam as condições de trabalho 

precárias na época. Além de trabalhar no sol quente, quando acabava a água que 

levavam de casa (quando possível), matavam a sede com a água do Rio Doce, do jeito 

que era encontrada. 

“Eles bebiam a água do jeito que tava o rio. Eles enchiam o carote, aqueles carote 

de madeira, enchia ele e punha do meio da linha” (OLIVEIRA, 16/06/ 2022b).   

“A gente pegava o capacete, não tinha caneca também não, nós tínhamos o 

capacete, rancava o capacete, capacete cheio de cabelo, rancava o capacete, 

entornava a água pra dentro” (OLIVEIRA, 16/06/ 2022a). 

 As vezes aconteciam acidentes, como o tombamento de vagões devido ao 

descarrilhamento dos trilhos, e a equipe volante era acionada para os reparos. Quando 

os acidentes ocorriam próximo às casas da mecanizada, ambas as equipes 

trabalhavam juntas. No entanto, se fosse necessário estender o trabalho noite 

afora, permaneciam apenas os trabalhadores volantes (OLIVEIRA, 2022a).  

Certa vez, enquanto a duplicação da ferrovia estava em construção, a equipe do 

Sr. Antônio precisou fazer reparos nos trilhos em uma noite de tempestade, pois 
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ainda só existia uma passagem para o trem, sendo necessário concertar o trecho 

o mais rápido possível. O Sr. Antônio ainda se lembra dos raios daquela noite e a 

dificuldade em trabalhar no trecho iluminado por um motor. 

“Quantas vezes relâmpago num tomou a lavanca. Lavanca 

é um pedaço de ferro assim, mais ou menos dessa grossura, 

de puxar a linha e pega a linha pro lugar né, ai então moça, 

eu não sei como que dava aquele relâmpago e fazia tchã, 

tchã, tchã. Costumava a lavanca sair da mão da gente e sair 

correndo pela linha afora. A gente ia lá e agarrava ela outra 

vez, voltava e trabalhava. Quanto choque que a gente não 

tomava” (OLIVEIRA, 2022a). 

Gomes (2022) se lembra de outro trabalho realizado a noite, quando uma enchente 

arrancou cerca de 10 metros de trilho nas proximidades do Bairro Luiz Iglesias. 

Como a água havia levado os trilhos e parte da terraplanagem, foi preciso 

preencher o espaço com camadas de dormentes velhos e terra, para nivelar o 

terreno, e enfim refazer o trecho da ferrovia.   

Para fazer o trecho da ferrovia, é preciso realizar a terraplanagem no solo, nivelando o 

espaço.  Após a preparação do solo, os dormentes são espalhados e posicionados, 

formando o caminho (GOMES, 2022). Na década de 1970, o Sr. Jair Gomes (2022) 

relata que além de duplicar a ferrovia, todos os dormentes feito a machado foram 

trocados por madeira tratada com creosoto. Segundo o trabalhador ferroviário, 

este material utilizado para o tratamento da madeira “queimava os braços de 

rancar o couro”. 

Os dormentes eram pesados, sendo necessário carrega-los nos ombros por dois 

homens. Para aliviar a dor, a Sra. Glória (esposa do Sr. Jair) fazia almofadinhas de 

pano, para que o ferroviário pudesse usar por debaixo da camisa, e aliviar a dor 

nos ombros. Posteriormente, os trilhos de 8 metros são trocados por novos de 60 

metros, arrastados pelas máquinas para cima dos dormentes.  

Em uma destas instalações da ferrovia, o Sr. Antônio relata um acidente, neste trabalho 

em manusear a alavanca para posicionar os trilhos sobre os dormentes. Ao virar o 

trilho, para posicioná-lo sobre os dormentes, ele se soltou, criando um efeito 

alavanca com o Sr. Antônio e seu instrumento. Dessa forma, foi lançado à uma 

altura considerável, caindo e batendo contra o chão, perdendo os sentidos. Se 
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lembra de ter acordado todo molhado, com os colegas jogando água sobre ele 

para acordá-lo (OLIVEIRA, 2022a). 

O Sr. Jair Gomes (2022) trabalhou junto do Sr. Antônio e se recorda deste 

acidente, lembrando que o amigo ficou desnorteado por horas. Era comum ocorrer 

acidentes na linha férrea, seja com os funcionários ou com o descarrilhamento dos trens.  

Outro funcionário que trabalhou na duplicação da ferrovia, nos arredores de Colatina, é 

o Sr. José do Amaral (2022b). Atuava como trabalhador volante, contratado por 

uma empreiteira que prestava serviços para a CVRD, residindo em alojamentos. 

Se lembra de um galpão que foi alugado para servir de alojamento nas 

proximidades da primeira ponte ferroviária construída sobre o Rio Santa Maria. 

Os armazéns eram galpões enormes e os próprios funcionários erguiam as 

divisórias de madeira, entre os quartos e refeitório. 

Esta empreiteira em que trabalhava, construía pontes e viadutos para a passagem do 

trem. Um dos viadutos em que participou da construção, é o situado ao lado da 

Terceira Estação de Colatina (Figura 102). Também se lembra de outro, situado na 

zona rural de Barbados. 

Figura 102: Viaduto ao lado da Terceira Estação de Colatina. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2022. 

Na margem do Rio Santa Maria, nas proximidades do Bairro Vila Lenira, é 

realizado um corte de pedra para a passagem da nova ferrovia (AMARAL, 2022a). 

Assim como em outras localidades, os moradores da região se deslocaram dando 

espaço à ferrovia, como o caso da família de Norilda Torezani (2002b). 
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Este corte de pedra nas margens do rio Santa Maria, é realizado no lado oposto à maior 

concentração de habitações. No entanto, o leito do rio é estreiro, fazendo com que as 

pedras fossem lançadas até o outro lado durante as explosões. O Sr. Ângelo Spalnza 

(2022), um dos moradores próximos ao corte de pedra, relata que as pedras 

alcançaram sua casa e a Igreja da comunidade. Antes de realizar a explosão, os 

funcionários acionavam uma sirene, e com o soar o alarme, os moradores se 

deslocavam para o outro lado da Igreja, o mais distante possível do corte de 

pedra. Após a explosão, esperavam um tempo para retornar à suas casas. 

Pelo fato de o bairro Vila Lenira se situar às margens do Rio Santa Maria, um dos 

percursos do terceiro trajeto, era comum ver trabalhadores ferroviários. Em suas 

imediações, é alugado um galpão para servir como alojamento e almoxarifado de 

uma equipe que trabalhou na construção do viaduto na região de Duas Vendinhas. 

Segundo Spalenza (2022), a estrutura da cobertura permanece a mesma, na época 

não existia o fechamento em alvenaria, os funcionários redividiram o galpão com 

peças de madeira. E, defronte a este havia um lote vago, onde foi instalado um 

posto de gasolina para o abastecimento dos carros da companhia.  

A Sra. Irvanira Torezani (2022a) vizinha do galpão, conta que sua filha mais velha (na 

época com 8 anos) e uma amiga da rua, brincavam de casinha e coavam o café à 

sua maneira, oferecendo o café ralo aos funcionários da ferrovia. 

A década de 1970 é marcada pelo enlace do cotidiano colatinense às transformações 

ferroviárias, devido à modernização e ampliação da ferrovia, alterando as conformações 

territoriais ao longo do novo trajeto. Apesar de a Terceira Estação ser ativa em 1975, a 

área correspondente à Segunda Estação, o pátio e galpão de armazenagem, ficam 

estagnadas até a década de 1980, quando a CVRD doa para a prefeitura (após 

aproximadamente cinco anos de negociação).  

Em um pequeno trecho desta área, foram construídas algumas casas pela CVRD, 

para abrigar seus funcionários. No ano de 1987, a família Oliveira se muda para 

uma das casas localizadas atrás do galpão de armazenagem. Estas, são 

disponibilizadas para a moradia dos ferroviários pertencentes a uma determinada 

equipe, para que dessa forma, todos embarcassem nos ônibus em apenas uma 

parada. Quando o Sr. Antônio sai desta equipe, sua família volta a morar no 
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bairro Luiz Iglesias (OLIVEIRA, 2022b). Anos depois, as casas construídas nos 

fundos do antigo galpão de armazenagem, são vendidas, muitas para os próprios 

funcionários. 

No fim da década de 1980,  área do antigo pátio ferroviário é direcionada a construção 

de estruturas para o esporte, cultura e lazer, sob ordem do prefeito da época, Tadeu 

Giuberte, resultando na atual Praça do Sol Poente (COLATINA, 1985, p.48). Já o antigo 

armazém da EFVM, tem seu espaço recuperado e transformado em uma Biblioteca 

Munipal, onde também são realizadas exposições culturais (COM, 1989, p.56). Já a 

edificação correspondente a Segunda Estação, passa a abrigar serviços públicos do 

municipio. Atualmente, abriga um posto policial militar e um museu destinado à história 

do município, com exposição de alguns objetos doados por moradores antigos. E sua 

extensa plataforma, é transformada em um terminal rodoviário. 
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5 UMA REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA: A FERROVIA EM COLATINA 

O presente trabalho, intitulado História e Memória em narrativas de representação 

identitária. A ferrovia Vitória a Minas como patrimônio territorial em Colatina, Espírito 

Santo, apresenta uma proposição de ferramentas participativas que possibilita a 

reelaboração das memórias e reestruturação das histórias, reafirmando e 

representando a identidade territorial. Esta proposição, ocorre a partir do 

reconhecimento do patrimônio territorial (em seu ambiente físico, construído e antrópico) 

associado ao mapeamento histórico-memorial e a análise histórico-estrutural, 

resultando na representação identitária do município de Colatina a partir da ferrovia. 

A partir de um quadro teórico conceitual, é apresentada a conceituação da história e da 

memória, identificadas como fontes de dados para a elaboração da documentação, 

apresentando sua contribuição na evolução documental. Logo, é realizada uma 

perspectiva histórica no campo documental patrimonial, que compreende o estado da 

arte enquanto disciplina e campo científico patrimonial, abrangendo a história e a 

memória do patrimônio. Em consequência do patrimônio a ser identificado, 

corresponder à uma área extensa do território, onde é compreendido o conceito de 

patrimônio territorial (fundamentados nas proposições da Escola Territorialista Italiana) 

e seu método representacional, resultando na identificação da representação identitária. 

A contribuição metodológica do trabalho estabelece uma metodologia representacional 

que permite unir as dimensões históricas e memoriais à complexibilidade da 

representação identitária, ao unir os recursos cartográficos aos recursos das narrativas. 

Para tanto, é realizada a pesquisa documental em acervos públicos e privados e a coleta 

de narrativas dos indivíduos da comunidade, resultando em uma representação 

geoinformacional pautada na elaboração do Atlas do Patrimônio Territorial (ancorada 

nas estratégias de descrição, interpretação e representação), sendo possível identificar 

sedimentos patrimoniais ferroviários e representá-los em uma síntese, o Atlas histórico-

memorial. 

Ao reconhecer o território Colatinense, fundamentado no sistema de relações entre os 

três ambientes representados: o físico, o construído e o antrópico, é reconhecido o papel 

da Estrada de Ferro Vitória a Minas como “espinha dorsal do território” de Colatina. A 

análise histórica estrutural, pautada na história e na memória, reconhece os processos 

históricos de territorialização e a identidade territorial, desvelando os valores identitários 

dos lugares. 

De fato, as análises morfotipológicas e histórico-estrutural realizadas anteriormente, 

tendo a comunidade como agente colaborador, reconhecem o território e evidenciam os 
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sedimentos ferroviários. Apesar de já apresentados, busca-se reorganizar os dados 

advindos do reconhecimento territorial, a partir da elaboração de um quadro síntese dos 

sedimentos ferroviários constituintes da representação identitária (Quadro 03). 

Os sedimentos são listados conforme revelados em cada trajeto. Organizados quanto à 

identificação histórica ou memorial, é verificada a sua situação, se permanente, 

persistente, abandonado ou desaparecido, representada por cores. Quando intitulado 

permanente, o sedimento permanece no território mantendo características 

identificáveis quanto ao seu uso original, o correlacionando à ferrovia; quando 

persistente, suas características são alteradas, no entanto, os sedimentos que possuem 

ligação com a ferrovia estão em uso (mesmo que seja novo uso); se abandonado, o 

sedimento encontra-se sem uso; e caso desaparecido, encontra-se demolido. 

Todos os sedimentos são analisados quanto ao seu valor territorial, evidenciando o valor 

adquirido em cada trajeto devido ao tipo de uso aplicado sobre o mesmo. Estes podem 

adquirir valor territorial de identidade, de recurso e de capital. Na condição de valor de 

identidade, o sedimento possui uma construção de valor histórico, resultado das 

atividades antrópicas e transforma em bem comum entre gerações; o valor de recurso 

é adotado quando a construção se incorpora ao valor de produção, sendo inserido em 

uma realidade útil do contexto local; e valor de capital, quando há o enfraquecimento 

dos valores de identidade e de recurso, resultante da mutação de valor de uso para 

valor de consumo. 

Os trajetos ferroviários também são analisados quanto ao seu valor territorial.
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Quadro 03: Quadro síntese dos sedimentos territoriais ferroviários. 
 

TRAJETO FERROVIÁRIO IDENTIFICAÇÕES HISTÓRICAS IDENTIFICAÇÕES NARRATIVAS SITUAÇÃO 
VALOR TERRITORIAL 

DOS SEDIMENTOS 
VALOR TERRITORIAL 

DA FERROVIA 

 

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

A
J
E

T
O

 (
1

9
0

6
-1

9
4

6
) 

 

Primeira Estação de Colatina Primeira Estação de Colatina  RECURSO 

IDENTIDADE 
E RECURSO 

Estação Baunilha Estação Baunilha  RECURSO 

Estação Porto Belo Estação Porto Belo  RECURSO 

Estação Itapina Estação Itapina  RECURSO 

Estação Santa Joana Estação Santa Joana  RECURSO 

Estação Barbados Estação Barbados  RECURSO 

 Ponte Florentino Avidos  RECURSO 

 Primeira ponte ferroviária- Rio Santa Maria  RECURSO 

 Conjunto de casas da mecanizada em Baunilha  RECURSO 

 Casa de bomba em Baunilha  RECURSO 

 Pátio ferroviário em Baunilha  RECURSO 

 Armazéns de café em Itapina  RECURSO 

 
Residência que hospedou funcionários da 
ferrovia em Itapina 

 
RECURSO 

 
Primeira ponte ferroviária em Santa Joana 
(ponte de ferro) 

 
RECURSO 

 Casas da Vale em Santa Joana  RECURSO 

 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
A

J
E

T
O

 (
1

9
4

6
-1

9
7

5
) 

 

Primeira Estação de Colatina Primeira Estação de Colatina  IDENTIDADE 

RECURSO E 
IDENTIDADE 

Estação Baunilha Estação Baunilha  RECURSO 

Estação Porto Belo Estação Porto Belo  RECURSO 

Estação Itapina Estação Itapina  RECURSO 

Estação Santa Joana Estação Santa Joana  RECURSO 

Estação Barbados Estação Barbados  RECURSO 

 Ponte Florentino Avidos  RECURSO 

 Primeira ponte ferroviária- Rio Santa Maria  RECURSO 

 Conjunto de casas da mecanizada em Baunilha  RECURSO 

 Casa de bomba em Baunilha  RECURSO 

 Pátio ferroviário em Baunilha  RECURSO 

 Armazéns de café em Itapina  RECURSO 

 Residência que hospedou funcionários da 
ferrovia em Itapina 

 
RECURSO 

 Primeira ponte ferroviária em Santa Joana (ponte 
de ferro) 

 
RECURSO 

 Casas da Vale em Santa Joana  RECURSO 

Estação Taboal -  RECURSO 

Estação Maria Ortiz Estação Maria Ortiz  RECURSO 

Segunda Estação de Colatina Segunda Estação de Colatina  RECURSO 

 Conjunto de casas da mecanizada em Barbados  RECURSO 

 Edificação onde eram realizadas festividades 
ferroviárias em Barbados 

 
RECURSO 

 Segunda ponte ferroviária em Santa Joana 
(ponte de ferro) 

 
RECURSO 

 Galpão de armazenagem (2ª Est.)  RECURSO 

 Segunda ponte ferroviária- Rio Santa Maria  RECURSO 

 Pátio ferroviário (2ª Est.)  RECURSO 



  

170 
 

 
T

E
R

C
E

IR
O

 T
R

A
J
E

T
O

 (
1
9
7

5
-2

0
2

2
) 

 

Primeira Estação de Colatina Primeira Estação de Colatina  IDENTIDADE 

CAPITAL 

Estação Baunilha Estação Baunilha  RECURSO 

Estação Porto Belo Estação Porto Belo  IDENTIDADE 

Estação Itapina Estação Itapina  IDENTIDADE 

Estação Santa Joana Estação Santa Joana  IDENTIDADE 

Estação Barbados Estação Barbados  IDENTIDADE 

 Ponte Florentino Avidos  RECURSO 

 Primeira ponte ferroviária- Rio Santa Maria  RECURSO 

 Conjunto de casas da mecanizada em Baunilha  RECURSO 

 Casa de bomba em Baunilha  IDENTIDADE 

 Pátio ferroviário em Baunilha  IDENTIDADE 

 Armazéns de café em Itapina  IDENTIDADE 

 Residência que hospedou funcionários da 
ferrovia em Itapina 

 
RECURSO 

 Primeira ponte ferroviária em Santa Joana (ponte 
de ferro) 

 
RECURSO 

 Casas da Vale em Santa Joana  IDENTIDADE 

Estação Taboal -  IDENTIDADE 

Estação Maria Ortiz Estação Maria Ortiz  IDENTIDADE 

Segunda Estação de Colatina Segunda Estação de Colatina  RECURSO 

 Conjunto de casas da mecanizada em Barbados  RECURSO 

 Edificação onde eram realizadas festividades 
ferroviárias em Barbados 

 
IDENTIDADE 

 Segunda ponte ferroviária em Santa Joana 
(ponte de ferro) 

 
RECURSO 

 Galpão de armazenagem (2ª Est.)  RECURSO 

 Segunda ponte ferroviária- Rio Santa Maria  RECURSO 

 Pátio ferroviário (2ª Est.)  IDENTIDADE 

Terceira Estação de Colatina Terceira Estação de Colatina  RECURSO 

 Viaduto ferroviário (Luiz Iglesias)  RECURSO 

 Associação dos ferroviários  RECURSO 

 Pátio ferroviário  RECURSO 

 Posto telegráfico  RECURSO 

 Viaduto ferroviário (duas vendinhas)  RECURSO 

 Edifício construído para ferroviários (na área do 
antigo pátio ferroviário) 

 
RECURSO 

 Residências construídas para ferroviários (na 
área do antigo pátio ferroviário) 

 
RECURSO 

 Alojamento volante (Vila Nova)  RECURSO 

 Corte de pedra (Vila Lenira)  RECURSO 

 Alojamento ferroviário (Vila Lenira)  RECURSO 

 Posto de abastecimento para caminhões  IDENTIDADE 

 Viaduto ferroviário em Barbados  RECURSO 

 Terceira ponte ferroviária em Santa Joana (ponte 
de concreto) 

 
RECURSO 

 

SITUAÇÃO DO SEDIMENTO: PERSISTENTE PERMANENTE ABANDONADO DESAPARECIDO 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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Em uma análise quantitativa, é possível identificar no primeiro trajeto um total de 15 

sedimentos com valor de recurso; no segundo trajeto são identificados 24 sedimentos, 

sendo 23 destes com valor de recurso e apenas 01 com valor de identidade; no terceiro 

trajeto são identificados 38 sedimentos, destes, 14 com valor de identidade e 24 com 

valor de recurso. 

No primeiro trajeto revelam-se sedimentos persistentes com valor de recurso, pelo fato 

de serem construídos para dar suporte ferroviário e estarem em pleno uso quanto à 

suas atividades. Neste trajeto, a ferrovia possui um valor de identidade e recurso (nesta 

ordem de impacto) pelo fato de contribuir para a instalação e consolidação dos núcleos 

de instalação das estações, onde dá-se a transformação das comunidades em núcleos 

dinâmicos, impulsionando a ocupação e o desenvolvimento do território em sua 

composição urbana, política e socioeconômica (identidade). Por representarem pontos 

de conexão (de pessoas e informações) e por transportarem as mercadorias locais, 

movimentando a economia, as Estações ferroviárias exercem função de consolidação 

da rede urbana municipal, enquanto a ferrovia atua como meio de transporte (recurso).  

O segundo trajeto consiste em uma ampliação e reafirmação do primeiro trajeto. São 

construídas novas Estações e estruturas ferroviárias, ampliando e reafirmando o seu 

valor sobre o território. Desse modo, os valores de território sobre a ferrovia alteram a 

ordem de impacto, adquirindo valor de recurso e identidade (nesta ordem). Os núcleos 

já consolidados (identidade), perdem sua posição de impacto neste novo traçado, 

quando há destaque para as novas infraestruturas ferroviárias, com valor de recurso. 

No terceiro trajeto, ocorre uma grande transformação, se comparado aos trajetos 

anteriores. Há a desativação e / ou demolição de sedimentos, especialmente Estações, 

constituindo um processo de desterritorialização em simultâneo às alterações do trajeto 

da estrada de ferro. Sedimentos persistentes ou permanentes, ao terem seus usos 

alterados, têm conservação comprometida, física ou funcionalmente.  

A desativação das Estações cessa a conexão ferroviária entre núcleos, reduzindo a 

mobilidade social e econômica, levando ao deslocamento dos habitantes, em busca de 

áreas que os permitam prosperar em seus negócios. Estes deslocamentos resultam no 

declínio das comunidades, levando a estagnação, como o caso do Distrito de Baunilha, 

Maria Ortiz e Barbados, transformados em pequenas comunidades sem perspectiva de 

desenvolvimento. E muitas vezes, levam estas comunidades ao desaparecimento, 

como Porto Belo, Santa Joana e Taboal, onde sequer podem ser identificados vestígios 

de uma territorialização anterior. 
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Neste terceiro trajeto, a ferrovia adquire o valor territorial de capital. Apesar de as 

Estações situadas nos distritos de Colatina e Itapina permanecerem ativas, a ferrovia 

não mais se conecta ao território, pois o embarque e desembarque é realizado em 

restrita duração temporal, evidenciando o transporte do minério de ferro, perdendo seu 

valor de identidade e recurso. A ferrovia que contribui para o desenvolvimento territorial, 

não mais possui ligação com o território, ela se abstrai. De seu valor de identidade e 

recurso funcional, adquire valor predominantemente econômico (capital), onde o 

território é utilizado como local de passagem para o seu fluxo de cargas. 

Apesar de a ferrovia não mais atuar como elemento impulsionador no território, o 

trabalho compreende as Estações ferroviárias como um elemento de memória do 

patrimônio da cidade de Colatina. No território, é notória a perda destes sedimentos 

memoriais, uma vez que, de dez estações já ativas, apenas quatro permanecem 

construídas. Destas, a Estação Baunilha e a Segunda Estação de Colatina possuem 

novo uso, e apesar de ativa, a Estação Itapina consiste em uma parada fisicamente 

reduzida a uma cobertura e bancos de concreto, enquanto, ao lado, a antiga estação 

encontra-se abandonada e em crítico estado de conservação. Dessa forma, apenas a 

Terceira Estação de Colatina está ativa, atuando com o uso destinado. 

O trabalho realizado com a comunidade, ajuda a recuperar os dados perdidos (não 

registrados) a partir da reativação da memória e compartilhamento das lembranças. O 

que torna possível apresentar a história não revelada e a memória há tempos esquecida. 

Desta forma, é reafirmado o potencial da comunidade no processo de identificação 

patrimonial (e posterior participação na atualização dos dados), uma vez que a 

participação estimula a ressignificação, fator de extrema importância para a 

preservação. Evidenciando-se durante o processo de representação, a contribuição das 

narrativas memoriais frente a documentação histórica, em virtude da quantidade e 

pluralidade de sedimentos identificados, sobretudo sua contribuição qualitativa, relativa 

à ferrovia e a importância do seu papel na conformação do município.  

Dessa forma, com os estudos apresentados, conclui-se que a metodologia de 

representação do território da Escola Territorialista Italiana permite a produção de 

cartografias georreferenciadas como retratos das singularidades do território, a partir da 

documentação histórica pré-existente e de narrativas memoriais. A relevância desta 

contribuição, está em apresentar a importância do trabalho simultâneo entre as duas 

modalidades, pois contribuem para a identificação dos sedimentos. No entanto, se a 

história documental não alcança os pequenos acontecimentos, restituindo fatos e 

representando em perspectiva totalizante; as narrativas memoriais contribuem para a 

reconstrução e o aprofundamento em perspectiva singular. Nessa compreensão, a 
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narrativa é fonte de informações amplificadoras do conhecimento, ao se entrelaçar à 

documentação histórico-memorial. Ao envolver a comunidade e incluir minorias, a 

metodologia narrativa permite elucidar questões, regiões e fenômenos reveladores das 

forças sociais, econômicas e políticas intrínsecas aos processos da territorialização. 

O estudo empírico realizado a partir da leitura do território proposta pela metodologia da 

Escola Territorialista Italiana evidencia o papel da Estrada de Ferro Vitória a Minas como 

elemento territorial estruturante nos ciclos TDR. A memória descritiva, verdade do 

narrador, materializada, torna-se referência para a narrativa histórica. Associadas, 

reafirmam e complementam a identificação dos sedimentos territoriais que remetem ao 

sujeito, ao bem comum. Os sedimentos materiais, enquanto dimensão física do 

patrimônio, fixam a identidade territorial, formando base para a história documental e 

reavivando memórias, agregando valor territorial. 

Portanto, torna-se necessário a identificação de um meio de compartilhamento do 

material enquanto representação identitária, para o conhecimento do público e de 

pesquisas acadêmicas, devido à importância do caráter identitário Colatinense. Além do 

mais, o compartilhamento de informações e a repercussão junto ao público, permite o 

aparecimento de novos documentos e narrativas expressivas, que podem ser 

agregadas ao material, complementando e atualizando as informações. Desse modo, é 

possível conservar e valorizar os sedimentos patrimoniais identificados, constituindo 

base para o desenvolvimento de um planejamento autossustentável. Além de 

possibilitar a reconstrução e percepção das origens, representada por uma forma 

material, ao rememorar e reafirmar a identidade territorial. 
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Ferrovia em Itapina 
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Vagão ferroviário próximo à Segunda Estação de Colatina 
Acervo do autor, 2022 
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ANEXO I 

 

Anexo I: Mapeamento da linha férrea, 1903. 
Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 (b) 
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ANEXO II 

 

Anexo II: Mapeamento da linha férrea, 1948. 
Fonte: Acervo do Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, 2022 (c).  
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ANEXO III 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO (PPGAU) 

LABORATÓRIO PATRIMÔNIO E DESENVOLVIMENTO (PATRI_LAB) 

 

Mestranda: Livia Torezani Cavazzoni 

Orientadora: Dra. Renata Hermanny de Almeida 

Dissertação: História e Memória em narrativas de representação identitária. A ferrovia 

Vitória a Minas como patrimônio territorial em Colatina, Espírito Santo 
 

Narrador: 

Idade: Naturalidade: Profissão: 

Bairro: Município: Colatina Estado: Espírito Santo 

 

ORIENTAÇÃO DA NARRATIVA 

 

Qual a influência da estrada de ferro, assim como o trem e as estações ferroviárias, 

na sua vida e no cotidiano da cidade. Me conte a rotina do seu trabalho, os locais 

mais frequentados e as lembranças deste período. 

 

Acompanhamento da narrativa 

 O primeiro contato com a estrada de ferro. 

 Quando chegou em Colatina- sempre morou neste bairro. 

 A sua moradia na época em que a estrada de ferro era ativa. 

 Como era a cidade no período em que a ferrovia era ativa: convivências, 

estradas, construções. 

 As lembranças mais marcantes relacionadas à estrada de ferro. 

 A relação pessoal com a ferrovia: trabalho, transporte, etc. 

 O seu local de trabalho. 

 Os locais frequentados na época em que a ferrovia era influente- lazer, 

diversão. 

 Locais que permaneceram até a atualidade. 

 As estradas e caminhos percorridos. 

 O antigo traçado da ferrovia. 

 

Elaborado pelo autor 
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ANEXO IV 

 

Mapa mental Edicléia Ponche, 2022- Maria Ortiz 
Descrição: A narradora desenha a linha férrea (ainda ativa) na parte superior da folha, sua casa em um formato triangular na cor azul e uma vegetação entre 
sua moradia e o Rio Doce, representado por ondas na cor marrom. 
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Mapa mental Sebastiana Machado, 2022- Itapina 
Descrição: A narradora desenha a perspectiva que vê ao contemplar a Estação ferroviária. Em um formato de residência representa a Estação ferroviária de 
Itapina e seus morros repletos de plantações de café, que compõem a paisagem ao fundo. 
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Mapa mental Norilda Torezani, 2022- Colatina Centro 
Descrição: A narradora desenha sua moradia à beira do Rio Santa Maria e o percurso que realizava para ir à Escola Virgínio Calmon, situada no bairro Vila 
Lenira. Na época, todos os percursos eram realizados a pé, inclusive a travessia do rio. Também representa a Igreja que frequentava, no Bairro Marista, e o 
percurso realizado para ir de encontro à linha férrea, passando pela primeira ponte de ferro. Ao recordar este período, destaca os desfiles das escolas que 
ocorriam no centro da cidade ao longo da linha férrea. 
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Mapa mental Irvanira Torezani, 2022- Colatina Centro 
Descrição: A narradora desenha sua moradia na Fazenda Vitalia, a primeira ponte de ferro e a segunda ponte de ferro (denominada ponte do trem, por ser o 
caminho em que a linha férrea percorria no período referente ao desenho). A narradora também representa a Igreja da Catedral e a linha férrea na Avenida 
Getúlio Vargas, dando destaque para os passeios que ocorriam ao longo da linha férrea ao fim das missas, para paqueras. 
Obs: ao escanear a imagem foi necessário escurecer o arquivo para vizualizar o mapa mental, pelo fato de o mesmo ter sido desenhado com lápis em 
tonalidade clara. 
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Mapa mental Jair Fernandes Gomes, 2022- Comunidade Beira Rio 
Descrição: Neste caso, o narrador solicita ao pesquisador que desenhe por ele, devido ao fato de ter as mãos trêmulas e não ter firmeza ao desenhar. O 
Senhor Jair explica o processo de montagem das linhas ao indicar com os dedos sobre a folha o desenho a ser realizado pelo pesquisador. Em um primeiro 
momento é realizada a terraplanagem e os dormentes são jogados no local para em seguida serem alinhados um próximo ao outro. Assim que estiverem 
alinhados e organizados entra o trilho sobre eles, unindo os trilhos com uma junta. A princípio eram utilizados dormentes de madeira (carregados por 3 homens) 
e trilhos de 8m (carregado por homens- posicionados sobre os dormentes com o auxilio de uma alavanca). Na década de 70, houve a duplicação e 
modernização da linha, utilizando dormentes de concreto e trilhos de 60m (puxado com a locomotiva). Para que a nova linha seja interligada à antiga, é 
acionado o mangote (bola em azul) e assim acionada a chave conectiva entre as duas direções. A chave pode estar direcionada reta, seguindo a linha antiga 
ou ficar direcionada para seguir a linha conectiva na cor azul, que interliga a linha antiga à nova. Dessa forma forçando o trem a seguir a direção desejada. 
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Mapa mental Vanderli de Oliveira, 2022- Luiz Iglesias 
Descrição: A narradora representa a região em que mora. Representa sua casa de frente para a praça do Bairro, destacando a Igreja e a casao do Sr Ailton 
Amaral (trabalhador ferroviário) na mesma rua. Em seguida, representa a Rua Paulino Rocha, nos fundos do quarteirão de sua casa, que já permite acesso ao 
Pátio da Vale. Este por sua vez, atua como um elemento de barreira entre o bairro e a linha férrea. E ao lado da linha férra, é representada as ondas do Rio 
Doce. 
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Mapa mental José Zeferino do Amaral, 2022- Residencial Nobre 
Descrição: A narradora representa o centro de Colatina, destacando a linha férrea, a Segunda Estação Ferroviária e a Igreja Catedral. O Sr. José também 
destaca a Avenida Beira Rio e o Rio Doce. Ao representar a principal rua do Bairro Vila Nova, destaca um dos pontos de alojamento onde ficava (situado em 
frente ao atual Posto Shell). Ao indicar a rua que segue para o Bairro Mrista e que leva ao Bairro Luiz Iglesias, o autor destaca a primeira ponte de ferro sobre 
o Rio Santa Maria (afluente do Rio Doce), destinada ao primeiro traçado da linha férrea. No caminho para o Bairro Luiz Iglesias também é destacado um 
viaduto (em que o Sr José trabalhou na construção), o qual a linha férrea passa por baixo, localizado ao lado da Terceira Estação Ferroviária. Seguindo Luiz 
Iglesias, há a estrada que liga ao Córrego Dantas, uma comunidade situada na zona rural. Neste percurso, o narrador destaca a ponte sobre o córrego Dantas, 
a Igreja da comunidade e a casa em que morou. 
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Mapa mental Angelo Spalenza, 2022- Vila Lenira 
Descrição: A narrador representa a Segunda Estação localizada na Av. Âgelo Giuberte e destaca o bar Eskilanche onde trabalhava na época. Também é 
representada a linha férrea (por um traço), vindo da estação e percorrendo a Av. Getúlio Vargas, passando próxima à Praça Municipal (com vista para a ponte). 
O narrador também identifica ruas perpendiculares à linha férrea e alguns locais o qual frequentava no Centro da cidade, como a Igreja Catedral, a Escola 
Conde de Linhares, o banco C.I.M.G, o Bar Colatinense, a Farmácia Brasil, a Cooperativa Agrária, Hospital São Bernardo e o Pronto Socorro do Hospital Sílvio 
Avidos, entre outros. 
Obs: ao escanear a imagem foi necessário escurecer o arquivo para vizualizar o mapa mental, pelo fato de o mesmo ter sido desenhado com lápis em 
tonalidade clara. 
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ANEXO V 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Luiz Rissi 

Idade: 79 anos 

Profissão: Aposentado 

Bairro: Luiz Iglesias- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação em Santa Joana 

2 Posto telegráfico de Mascarenhas 

3 Terceira Estação de Colatina 

4 Segunda Estação de Colatina 

5 Posto telegráfico no Bairro Luiz Iglesias 

6 Casas da Vale em Santa Joana 

7 Associação da Vale 

8 Hospital Santa Maria 

9 Estação em Barbados 

10 Pátio da Vale no bairro Centro 

11 Biblioteca- estação de carga 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Percurso de carro de Santa Joana até a Segunda Estação de Colatina 

2 Percurso Colatina x Vitória de ônibus, para trabalhar no Porto Tubarão 

3 Do Bairro Luiz Iglesias ao Centro de Colatina- de carro 

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Filomena Rissi 

Idade: 75 anos 

Profissão: Dona de Casa/ esposa do Luiz Rissi 

Bairro: Luiz Iglesias- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação de Itapina 

2 Segunda estação de Colatina 

3 Terceira estação de Colatina 

4  

5  

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1  

2  

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Aylton do Amaral 

Idade: 85 anos 

Profissão: Aposentado 

Bairro: Luiz Iglesias - Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Casa atual 

2 Hospital São Sebastião 

3 Hospital Santa Maria 

4 Linha no bairro Luiz Iglesias 

5  

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 
Do bairro Luiz Iglesias (conhecido como acampamento) até o Centro, para fazer 

compras. 

2 Do trabalho na linha no bairro Luiz Iglesias para a atual casa- percurso a pé. 

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Cidal Nunes do Amaral- conhecida como Teresa 

Idade: 83 anos 

Profissão: Dona de Casa/ esposa do Aylton Amaral 

Bairro: Luiz Iglesias- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Atual pátio da Vale 

2 Antiga casa ao lado da linha 

3 Casa atual 

4 Antiga SESP (Serviço Especial de Saúde Pública) 

5  

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 
Do bairro Luiz Iglesias (conhecido como acampamento) até o Centro, para fazer 

compras. 

2 
Do bairro ao Centro, para a SESP- percorria o caminho a pé, pois só tinha ônibus duas 

vezes ao dia. 

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Tonico- Antônio Fernandes de Oliveira 

Idade: 71 anos 

Profissão: Aposentado 

Bairro: Luiz Iglesias - Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 
Primeira moradia em Colatina, já no Bairro Luiz Iglesias (conhecido como 

Acampamento) 

2 Estação Santa Joana 

3 Estação Barbados 

4 Estação Baunilha 

5 Estação Taboal 

6 Estação Cavalinho 

7 Estação Treviso 

8 Terceira Estação de Colatina 

9 Supermercado Dalla (no atual estacionamento do Banco do Brasil- no calçadão) 

10 Pátio da Vale no bairro Acampamento 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Percurso de ônibus do acampamento ao centro 

2  

2  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Vanderli Faustino de Oliveira 

Idade: 70 anos 

Profissão: Costureira e dona de Casa/ esposa do Tonico 

Bairro: Luiz Iglesias- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação Santa Joana 

2 Estação de Itapina 

3 Estação Maria Ortiz 

4 Segunda Estação de Colatina 

5 Estação Barbados 

6 Estação Taboal 

7 Estação Cavalinho 

8 Estação Treviso 

9 Alojamento do marido na atual biblioteca municipal 

10 Igreja do Acampamento 

11 Colégio Marista 

12 Rodoviária 

13 Casas da Vale próxima a atual biblioteca 

14 Edifício Porto príncipe- construído pela Vale 

15 Primeira ponte de ferro em Santa Joana 

16 Segunda ponte de ferro em Santa Joana 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Do centro ao bairro Acampamento seguindo os trilhos do trem. 

2 Do centro ao bairro Acampamento de ônibus, seguindo o curso da estrada atual. 

3  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. A 

FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM COLATINA, 

ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Alzira Neto de Lima 

Idade: 62 anos 

Profissão: Aposentada/ esposa do Sebastião Vieira de Lima 

(falecido, teria 83 anos) 

Bairro: Barbados- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Barbados- madeireira 

2 Antigas casas da Vale 

3 Terceira estação de Colatina 

4  

5  

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1  

2  

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Maria Baiana 

Idade: 68 anos 

Profissão: Merendeira 

Bairro: Barbados- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Cerâmica de Barbados 

2 Serraria Barbados 

3 Antiga escola no Casarão dos Bernardina (branco e vermelho) 

4 Atual escola de Barbados 

5 Casarão em que teve festa da Vale 

6 Igreja São José 

7 Igreja Nossa Senhora Auxiliadora 

8 Ponte Florentino Avidos 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Percurso a pé de Barbados para o centro de Colatina 

2 
Percurso a pé de Barbados à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora em Colatina Velha- 

seguindo a linha do trem 

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Djalsse Liberato 

Idade: 89 anos 

Profissão: Pedreiro aposentado 

Bairro: Baunilha- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Igreja de Baunilha 

2 Atual casa 

3 Estação Baunilha 

4 Cemitério de Baunilha 

5 Segunda Estação de Colatina 

6 Casa com salão de bailes no atual lote vazio na praça 

7 Casa de bomba de água 

8 Casas da Vale 

9 Escola em que estudava 

10 Pátio de toras na praça 

11 Casa vizinha 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Da roça eles iam a pé para Baunilha, cerca de 1km 

2 Percurso de Baunilha a Colatina de trem 

3 Percurso de Baunilha a Colatina a pé, pela atual estrada, na época era de chão 

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Níni- Fiorino Bolzan 

Idade: 89 anos 

Profissão: Preparador de panela 

Bairro: Baunilha- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação de Baunilha 

2 Segunda Estação de Colatina 

3 Estação de Maria Ortiz 

4 Atual casa em que mora 

5 Casas da rua 

6 Casarão de dança para cima da ponte nova 

7 Pátio de toras 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 De Baunilha à Colatina a pé, seguindo os trilhos do trem. 

2  

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): José Zeferino do Amaral 

Idade: 71 anos 

Profissão: Aposentado/ Carpinteiro 

Bairro: Residencial Nobre- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Moradia- Córrego Dantas 

2 Moradia no alojamento próximo ao posto em Vila Nova 

3 Igreja do Córrego Dantas 

4 Escola do Córrego Dantas 

5 Primeira ponte de ferro 

6 Segunda ponte de ferro 

7 Viaduto ferroviário em uma fazendo em Barbados 

8 Viaduto ferroviário ao lado da 3ª estação 

9 Corte de Pedra às margens do bairro Vila Lenira 

10 Praça do Sol Poente- pátio da Vale do Rio Doce. 

11 Igreja da Catedral 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 
Ônibus do bairro Centro ao bairro Luis Iglésias- de lá pegava a bicicleta que ficava na 

casa do irmão e pedalava até o Córrego Dantas (aos finais de semana) 

2 
Curso do trem da Av. Getúlio Vargas, sentido rua do Plenotel, Ibis e seguia pelo bairro 

IBC. 

3 
Ia a pé para os bailes, cerca de 40min de caminhada. Bailes nas fazendas vizinhas no 

Córrego Dantas. 

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Rosa Martim do Amaral 

Idade: 66 anos 

Profissão: Dona de Casa/ esposa do José Amaral 

Bairro: Residencial Nobre- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Moradia na comunidade Córrego do Pensamento 

2 Antigo SESP (Serviço Especial de Saúde Pública) 

3 Moradia na Av. Beira Rio 

4 Igreja do Córrego Dantas 

5 Hospital Sílvio Avidos 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Percurso a pé da comunidade até o Centro de Colatina. 

2 De casa para a Igreja 

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Jair Fernandes Gomes 

Idade: 80 anos 

Profissão: Aposentada/ Ferroviário a partir de 1971. 

Bairro: Comunidade Beira Rio- Vila Lenira- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Segunda Estação Ferroviária de Colatina 

2 Porto Tubarão 

3 Terceira Estação Ferroviária de Colatina 

4 Estação de Baixo Guandu 

5 Alojamento no Bairro Luis Iglesias 

6 Estação de Santa Joana 

7 Pátio da mecanizada na atual Estação do Sol Poente 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Pegou o trem em Conselheiro Pena para ir à Vitória “fichar” na Vale 

2 Andou a pé, seguindo a linha do trem de Itapina à Baixo Guandu 

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Aristides Maim 

Idade: 56 anos 

Profissão:  

Bairro: Centro- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Linha de ferro na Avenida Getúlio Vargas 

2 Casa na rua Adwalter Ribeiro 

3 Escola Humberto Campos 

4 Igreja Matriz 

5  

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Da rua da casa para a Avenida Getúlio Vargas a pé 

2  

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Dalto Gava 

Idade: 74 anos 

Profissão: Comerciante aposentado/ fotógrafo 

Bairro: Centro- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Ponte Florentino Avidos 

2 Praça Municipal 

3 Cine Ideomar 

4 Cine Alhambra 

5 Conde de Linhares 

6 Estação de Maria Ortiz 

7 Estação de Barbados 

8 Segunda Estação de Colatina 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Percurso de trem de Colatina à Vitória 

2  

3  

4  

5  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Irvanira Rosália Valbuza Torezani 

Idade: 76 anos 

Profissão: Aposentada/ Costureira 

Bairro: Vila Lenira- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Primeira moradia em 1959- Bairro Vila Lenira 

2 Nova moradia em 1961- Fazenda Vitali 

3 Igreja no Bairro Marista 

4 Igreja da Catedral 

5 Segunda estação de Colatina 

6 Primeira moradia casada – Bairro Vila Lenira 

7 Viaduto ferroviário ao lado da 3ª estação 

8 Corte de Pedra às margens do bairro Vila Lenira 

9 Alojamento no bairro Vila Lenira 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Das duas moradias para a Igreja do Marista e Igreja Catedral (pela ladeira) - a pé 

2 Da segunda moradia para a Estação Ferroviária – a pé 

3 Da segunda moradia para o comércio na Avenida Getúlio Vargas – a pé 

4 Da estação ferroviária de Colatina à Pedro Nolasco em Cariacica - trem 

5 De Colatina à Vitória – de ônibus 

6 De Colatina à Santa Teresa – de ônibus 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Ângelo Spalenza 

Idade: 69 anos 

Profissão: Aposentado 

Bairro: Vila Lenira- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Trabalho do pai na praça municipal. 

2 Trabalho do pai na construção das casas da Vale. 

3 Casa no bairro Vila Lenira 

4 Conde de Linhares 

5 Virgínio Calmom 

6 Loja Dala Bernardina onde é o banco itaú 

7 Igreja Nossa Senhora da Glória 

8 Igreja Sagrado Coração de Jesus 

9 Viaduto duas vendinhas 

10 Alojamento Vila Lenira 

11 Antigo posto de gasolina da companhia 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Caminho a pé da casa em Vila Lenira até o trabalho do pai, para levar almoço. 

2  

3  

4  

5  
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Norilda Torezani 

Idade: 69 anos 

Profissão: Aposentada/ Costureira 

Bairro: Vila Lenira- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Primeira moradia – outro lado do Rio Santa Maria 

2 Escola onde é a empresa de Luz 

3 Escola Virgínio Calmom 

4 Igreja Nossa Senhora da Glória 

5 Igreja no Marista, dentro da escola 

6 Segunda Estação de Colatina 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 
Do Bairro Vila Lenira passava pelo Marista e ia ao Centro, a pé. Por lá não precisava 

atravessar o rio 

2 Viagem de trem de Colatina à Vitória (Cariacica) 

3  

4  

5  
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Jaime Ferro Velho- Jaime Guimarães Filho 

Idade: 89 anos 

Profissão: Servente na escola Maria Ortiz/ Aposentado 

Bairro: Itapina- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Escola Maria Ortiz 

2 Antiga residência 

3 Estação Ferroviária 

4 A ponte inacabada 

5 O cinema 

6 A barca 

7 Prédio da Virgínia Tamanini 

8 Segunda Estação de Colatina 

9 Estação em Aimorés 

10 Armazéns de café 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 Percurso de Itapina à Colatina de trem 

2 Percurso de Itapina à Colatina de ônibus 

3 Percurso de Itapina à Vitória de ônibus, passava por Santa Teresa e Santa Leopoldina. 

4 Percurso de Itapina à Aimores de trem 

5  
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A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Sebastiana Machado 

Idade: 74 anos 

Profissão: Professora e diretora da escola Maria Ortiz/ 

Aposentado 

Bairro: Itapina- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação Ferroviária de Itapina 

2 Atual casa onde mora- moradia de trabalhadores da Vale 

3 Antigo clube da cidade 

4 Escola Maria Ortiz (1ª a 4ª série) 

5 Ginásio Paroquial de Itapina (5ª a 8ª série) 

6 Posto de saúde 

7 Museu Virgínia Tamanini 

8 Igreja de Itapina 

9 Igreja de Santo Antônio 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 De casa até a estação a pé 

2 De Itapina à Colatina de trem 

3  

4  

5  
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A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Tininho- Ilton Ponche 

Idade: 84 anos 

Profissão: Pescador 

Bairro: Maria Ortiz- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação Maria Ortiz 

2 Primeira moradia na ilha 

3 Terceira Estação de Colatina 

4 Escola Aristides Freire 

5 Loja do Bernardina 

6 Bilheteria da primeira Estação de Colatina 

7 Segunda Estação de Colatina 

8 Vaporzinho 

9 Primeira Estação de Colatina 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 De Maria Ortiz à Colatina, a remo 

2 De Maria Ortiz à Linhares, a remo 

3  

4  

5  
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EM NARRATIVAS DE REPRESENTAÇÃO IDENTITÁRIA. 

A FERROVIA VITÓRIA A MINAS COMO PATRIMÔNIO TERRITORIAL EM 

COLATINA, ESPÍRITO SANTO  

MESTRANDA: LIVIA TOREZANI CAVAZZONI 

ORIENTADORA: RENATA HERMANNY DE ALMEIDA 

 

Narrador (a): Edicléia Ponche 

Idade: 76 anos 

Profissão: Pescadora 

Bairro: Maria Ortiz- Colatina/ ES 

Locais apresentador pelo narrador (a) - ambiente construído: 

1 Estação de Maria Ortiz 

2 Cemitério em Baunilha 

3 Moradia na Av. Beira Rio 

4 Estação de Baunilha 

5 Vaporzinho 

  

Locais apresentados pelo narrador (a) – caminhos/ percursos: 

1 De Maria Ortiz à Colatina de bicicleta e ônibus 

2  

3  

4  

5  

  

 
 
 
 
 


