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TREM DAS GERAIS

E lá vai o trem
Cruzando serra e planícies das gerais
Queimando lenha, soltando brasa
E o maquinista diz que é muito feliz
Mas, quem vai nesse trem
Tem quase nada
E não pode nem sonhar
E vai levando, buscando a sorte
A vida toda procurando se encontrar

E lá vai o trem
Vai para o norte procedente das gerais
É só manobra, e vai e vem
E ninguém sabe quando isso vai parar
Mas quem vai nesse trem
Tem quase nada
E não pode nem sonhar
E vai levando, buscando a sorte
A vida toda procurando se encontrar

E lá vai o trem
Vai na estrada norte sul do meu país
E vai levando, e vai levando
Infelizmente a canção assim me diz
Quem vai nesse trem tem quase nada
E não pode nem sonhar
E vai levando, buscando a sorte
A vida toda procurando se encontrar

XAVANTINHO
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RESUMO

O sistema de transporte ferroviário faz parada em território brasileiro na segunda 
metade do século XIX, trazendo consigo o desejo expresso de favorecer o 
escoamento da produção cafeeira do país, guardando, naturalmente, profundas 
relações com a nova divisão internacional do trabalho agora aqui presente. Em 
Goiás, os trilhos da estrada chegam um pouco mais tarde. Somente no início do 
século XX, são sentidas as mudanças que os mesmo provoca na terra da gabiroba e
do pequi definindo novos rumos para a sua economia como também em seu quadro 
político. Este trabalho acadêmico não tem como escopo central discutir a 
importância da ferrovia em solo goiano, muito embora não deixe de discorrer sobre 
tal. Não se preocupa em aprofundar na trilha dos trilhos. Não se lança em vôos em 
busca da fumaça da locomotiva. Tem sim, páginas comprometidas com a história 
política da Estrada de Ferro Goiás, no que diz respeito a todo o processo que 
envolveu a transferência de sua sede da cidade mineira de Araguari, localizada na 
região do triângulo, para Goiânia, a jovem capital do Estado de Goiás, na primeira 
metade desse século. A análise histórica contida no mesmo é realizada através da 
presença constante de personagens da elite política goiana, principalmente a pessoa 
do então diretor da estrada Mauro Borges Teixeira, que por ser filho do governador 
de Goiás, faz desse episódio o seu “début” político. Traz também, o jogo de 
interesses que existe entre mineiros e goianos pelo controle dos destinos da “Goiás”, 
como é chamada essa ferrovia e o compromisso da mesma com o solo goiano no 
que tange ao seu processo de desenvolvimento. 



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ..............................................................................................       9

CAPÍTULO I - BUROCRACIA E ESTRADA DE FERRO ........................     12

1 - O Modelo Burocrático.................................................................................     12

2 - Burocracia é Poder ......................................................................................     15

3 - Nos trilhos da Burocracia ............................................................................     19

CAPÍTULO II - OS CAMINHOS DOS TRILHOS ......................................     22

1 - As Ferrovias no Mundo ...............................................................................     22

2 - Os Trilhos nos Trópicos: o caso brasileiro ...................................................     23

3 - A Fumaça e a Poeira: as ferrovias em Goiás ................................................    26

3.1- A Estrada de Ferro Goiás .....................................................................     35

CAPÍTULO III - A TRANSFERÊNCIA DA SEDE DA “GOIÁS.” ............     42

1 - A Política Econômica no 2º Governo Vargas...............................................     42

2 - Goiânia: a nova capital de Goiás .................................................................     45

3 - Araguari e a Estrada: laços profundos .........................................................     49

4 - A Administração da “Goiás”: 1951 - 1954 ..................................................     53

5 - A Luta pela Mudança ..................................................................................     63

6 - E chega a Transferência da “Goiás” ............................................................     78

CONCLUSÕES ..............................................................................................     84

ANEXOS .........................................................................................................     88

FONTES E BIBLIOGRAFIA ........................................................................   151



ÍNDICE DOS QUADROS

Quadro 01 - E.F.G. Resultado Financeiro das Operações do Tráfego (1948-

1958).......................................................................................          58

Quadro 02 - E.F.G. Transporte de Animais em Toneladas...........................          60

Quadro 03 - E.F.G. Transporte de Bagagens e Encomendas ........................          60



INTRODUÇÃO

Criadas no século XIX na Inglaterra, sob o signo da 

revolução industrial, as estradas de ferro chegam ao Brasil em 1854 

pelas mãos de Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, fruto da nova divisão 

internacional do trabalho aqui presente diretamente relacionada com a economia 

cafeeira que vai ter nos trilhos a maneira mais eficaz para escoamento de sua 

significativa produção. No solo goiano, já no início do século XX, a poeira agora 

vai se misturar com a fumaça da locomotiva, cortando o cerrado em busca do tempo 

esquecido, de um passado onde a pecuária já falava mais alto no cenário econômico 

desde os século passado. 

Em 1906, surge a Companhia Estrada de Ferro Goiás com a finalidade 

central de dotar esse Estado de reais condições de transporte, sendo uma concreta 

opção para o mercado local se desenvolver. Uma via na qual as riquezas goianas 

possam ser desbravadas, levando a economia a ter um maior significado no quadro 

nacional, integrando-a com o resto do território.

A partir de 1913, com a chegada dos trilhos na cidade goiana de 

Goiandira, novas relações econômicas, sociais e políticas são estabelecidas nesse 

cerrado. A gabiroba e o pequi vão agora dar espaço aos caminhos de ferro da 

estrada. É o novo envolvendo e definindo as relações de produção capitalista dessa 

região, resultado da nova divisão internacional do trabalho que se faz notar agora 

em Goiás, como de resto acontece no Brasil. 
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Desde a sua criação, a Estrada de Ferro Goiás teve a sua sede operacional 

e administrativa localizada na cidade mineira de Araguari, por ser a mesma ponto 

final da Estrada de Ferro Mogiana. Tal quadro, levou à citada localidade do 

triângulo a ter expressiva importância política e econômica, centralizando as 

práticas comerciais em toda a região e subordinando as mesmas a seus desejos.

A nomeação do primeiro goiano, em 1951, para levar à frente os destinos 

da “Goiás”, como era tratada essa ferrovia, provocou uma certa desconfiança na 

população local que se servia e tinha interesses na estrada, no que diz respeito à 

manutenção de sua sede em Araguari. Mauro Borges Teixeira, oficial do Exército 

brasileiro e filho mais velho de Pedro Ludovico Teixeira, então governador e 

expressivo líder de Goiás, é quem assume esse cargo de diretor da Estrada de Ferro 

Goiás. 

Então, a posse desse dirigente, acontecida sob o patrocínio de seu pai 

junto ao presidente Getúlio Vargas, não era visto com bom olhos por uma parcela 

considerável de araguarinos identificados com a estrada. Receosos de ver 

consolidada tal transferência, a população do Triângulo mineiro, principalmente por 

reconhecer que a maior parte dos trilhos percorriam o território goiano, trava uma 

luta com os goianos, envolvidos com a estrada, em busca de seu controle. 

A influência política de Teixeira chegava também até o governo de 

Minas Gerais, no caso Juscelino Kubitschek, que necessitava do apoio político de 

Ludovico para chegar à presidência da República. Com isso, a balança passa a pesar 

mais a favor dos interesses de Goiás, principalmente daqueles que eram 

influenciados e influenciavam os trilhos da estrada.

O presente trabalho trata de analisar essa disputa pelo poder, por conta 

do controle da estrada, travada entre goianos e mineiros do triângulo, escrevendo 

assim, principalmente, essa história política e, em modesta parte, a história 

econômica, agora que os “ânimos estão serenados”, desse episódio dos anos 50, que 

se fez marcante nos destinos da vida dos Triangulinos e de Goiânia, a jovem capital 

de Goiás. 
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No primeiro capítulo busca-se uma análise teórico-metodológica onde se 

destaca a preocupação de se relacionar o modelo burocrático Weberiano com a 

estrutura administrativa da Estrada de Ferro Goiás, entendendo que a burocracia 

cria as condições necessárias para o exercício do poder, onde no caso aparece a 

dominação do tipo racional legal praticada juntos aos funcionários da mesma. 

Contudo, esse diretor da ferrovia, por conta de suas ligações com a elite dirigente 

goiana, é muito mais um chefe político no exercício dessa burocracia. 

No segundo capitulo, tem-se a preocupação de mostrar a presença dos 

trilhos no mundo, no Brasil e em Goiás, revelando o forte papel que os caminhos de 

ferro exercem na formação econômica, social e política das diversas regiões 

discutidas. Resultado final da nova divisão internacional do trabalho que ora se faz 

presente nesses tempos.

O terceiro e último capitulo trata de discutir a transferência da “Goiás”, 

abordando as mais variadas correntes de pensamento, preocupadas com as questões 

políticas ou econômicas, envolvidas no acontecimento. Desde a política econômica 

praticada no último governo Vargas, a administração da “Goiás”, passando por 

Goiânia e Araguari e finalizando com a luta pela mudança da sede da estrada. Na 

verdade o que está por detrás de toda querela travada é a figura de Pedro Ludovico 

Teixeira, experiente em questões de transferência, e a grande oportunidade que o 

mesmo vai ter de apresentar politicamente, com a mudança da “Goiás”, seu filho 

Mauro. Certamente é um bom momento para que esse líder goiano possa observar, 

frente às adversidades da luta, o seu verdadeiro herdeiro. Daí o significado e a 

importância do sucesso desse acontecimento entre mineiros do Triângulo e goianos. 



CAPÍTULO I

BUROCRACIA E ESTRADA DE FERRO

1- O Modelo Burocrático

A Estrada de Ferro Goiás, sendo uma empresa de transporte ferroviário, 

tinha em seu corpo uma estrutura administrativa e operacional facilmente 

identificada com o modelo burocrático, onde prevaleciam relações hierarquizadas, 

marcadas por um tipo de dominação baseada em normas. A figura do diretor da 

estrada era a expressão máxima de poder, sendo logo esse cargo objeto de cobiça e 

desejo por parte daqueles que tinham com a mesma profundas ligações. 

Burocracia é um termo bastante amplo e que pode ser usado em diversos 

sentidos, nos mais variados momentos e nas mais variadas situações, onde para 

Motta ele:

“Tem sido usado para designar uma administração racional e 
eficiente, para designar o seu contrário, para designar o 
governo de altos funcionários, para designar organização.”1

Assim, burocracia pode ser entendida como manifestação de poder, 

controle e alienação, onde ao governo é reservada a tarefa de também legitima-lo, 

criando as condições para o seu perfeito funcionamento em harmonia com os 

interesses definidos pelo capital. No caso da “Goiás”, é exatamente isso que vai 

_______________________
1 MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é Burocracia. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 7.
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acontecer com a nomeação de Teixeira para dirigi-la.

De acordo com Weber, a burocracia é na verdade uma das mais geniais 

criações da humanidade na medida em que todas as tarefas são realizadas 

colocando-se em prática funções especializadas com resultados objetivos. Logo, 

afirma ele:

“ a razão decisiva para o progresso da organização 
burocrática foi sempre a superioridade puramente técnica 
sobre qualquer outra forma de organização. O mecanismo 
burocrático plenamente desenvolvido compara-se às outras 
organizações exatamente da mesma forma pela qual a 
máquina se compara aos modos não-mecânicos de produção 
(...). A burocratização oferece, acima de tudo. a possibilidade 
ótima de colocar-se em prática o princípio de especializações 
das funções administrativas, de acordo com considerações 
exclusivamente objetivas. Tarefas individuais são atribuídas a 
funcionários que têm treinamento especializado que, pela 
prática constante, apreendem cada vez mais. O cumprimento 
objetivo das tarefas significa, primordialmente, um 
cumprimento de tarefas segundo regras calculáveis e sem 
relação com as pessoas, (...). Sua natureza específica, bem 
recebida pelo capitalismo, desenvolve-se mais perfeitamente 
na medida em que a burocracia é desumanizada, na medida 
em que consegue eliminar dos negócios oficiais o amor, o 
ódio, e todos os elementos pessoais, irracionais e emocionais 
que fogem ao cálculo. É essa a natureza específica da 
burocracia, louvada como sua especial. (...), quando se 
estabelece plenamente, a burocracia está entre as estruturas 
sociais mais difíceis de destruir.”2

Diante do exposto, percebe-se que Weber vai atribuir à organização 

burocrática as vantagens técnicas de precisão, velocidade, clareza, conhecimento 

das informações, continuidade, discrição, unidade, subordinação rigorosa e redução 

do atrito e dos custos de material e pessoal.

Rosa assim descreve as principais características da organização 

burocrática Weberiana:

_______________________
2 WEBER, Max . Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. p. 249-264
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“a- Rege o princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais, 
ordenadas de acordo com regulamentos, ou seja, por leis ou 
normas administrativas;

b- As atividades regulares necessárias aos objetivos da 
estrutura governada burocraticamente são distribuídas de 
forma fixa como deveres oficiais;

c- A autoridade de dar ordens necessárias à execução destes 
deveres oficiais se distribui de forma estável, sendo 
rigorosamente delimitada pelas normas relacionadas com 
meios de coerção, físicos, sacerdotais ou outros, que possam 
ser colocados à disposição dos funcionários ou autoridades;

d- Tomam-se medidas metódicas para a realização regular e 
continua destes deveres e para a execução dos direitos 
correspondentes; somente as pessoas que têm qualificação 
previstas por um regulamento geral são empregadas;

e- Os princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de 
autoridade significam um sistema firmemente ordenado de 
mando e subordinação, no qual há uma supervisão dos postos 
inferiores pelos superiores;

f- A administração de um cargo moderno se baseia em 
documentos escritos (arquivos), preservados em sua forma 
original ou em esboço;

g- A administração burocrática, pelo menos a administração 
especializada, que é uma característica moderna, pressupõe 
habitualmente um treinamento especializado e completo;

h- Quando o cargo está plenamente desenvolvido, a atividade 
oficial exige a plena capacidade de trabalho do 
funcionamento, a despeito do fato de ser rigorosamente 
delimitado o tempo de permanência na repartição, que lhe é 
exigido;

i- O desempenho do cargo segue regras gerais, mais ou 
menos estáveis, mais ou menos exaustivas e que podem ser 
aprendidas;

j- A ocupação do cargo é uma profissão;

l- É decisivo para a natureza específica da fidelidade 
moderna ao cargo que, no tipo puro, ele não estabelece uma 
relação pessoal, como era da fé que tinha o senhor ou 
patriarca na relações feudais ou patrimoniais. A lealdade 
moderna é dedicada a finalidades impessoais e funcionais;

m- A posição social real do funcionário é, normalmente, mais 
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elevada quando, como ocorre nos velhos países civilizados, 
predomina uma forte procura de administração por 
especialistas;

n- O funcionário recebe compensação pecuniária regular de 
um salário normalmente fixo e a segurança na velhice 
representada por uma pensão;

o- O funcionário se prepara para uma carreira dentro da 
ordem hierárquica.”3

A estrutura social burocrata dirige o coletivo com uma visão que 

privilegia valores impessoais e autoritários, hierarquicamente organizados e com a 

presença determinante de métodos aceitos como racionais. Naturalmente, a 

liberdade de seus membros é limitada, cabendo ao Estado, em virtude de seu poder 

de polícia, criar as bases de sua legitimação, onde o sistema capitalista de produção 

é, na maioria dos casos, soberano.

A verdade é que o perfeito entendimento do que vem a ser burocracia 

passa, sem dúvida, pelo conhecimento de sua história onde é percebido que ela é um 

grupo social separado dos demais e voltado para domina-los.

“ Na realidade só podemos entender a burocracia na medida 
em que analisarmos a sua história. Veremos que ela é um 
grupo social que se separa do resto da sociedade e se impõe a 
ela, dominando-a.” 4

2- Burocracia é Poder

Não existe dúvida quanto ao caráter de dominação e de poder que a 

burocracia confere aos que a manejam. O próprio Weber reconhecia tal situação 

com bastante clareza ao estudar as condições de sobrevivência da democracia em 

contextos burocratizados.

As organizações burocráticas são portadoras de grande poder na medida 

_______________________
3 ROSA, Edwarde. Uma Análise de Alguns Paradoxos Organizacionais Brasileiros. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1992. mimeografado. p. 5-7. 
4 MOTTA, Fernando C. Prestes. op. cit. p.12.
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que as mesmas são vistas como a verdadeira administração política e não apenas 

como um sistema de transmissão do conceito de Estado para a sociedade civil.

Rosa, ao discutir a dominação presente na organização burocrática, 

salienta que a mesma exerce um papel variado e singular no exercício de sua 

convivência com o meio social, amparando por uma lado e reprimido por outro. 

“não obstante a organização burocrática ser, essencialmente, 
um instrumento de dominação, ela também satisfaz várias 
necessidades humanas. De um lado ela reprime; de outro 
afaga e ampara. É pena que comumente muito mais reprima 
que ampare. Este é um dos grandes dilemas organizacionais 
brasileiros.”5

De acordo com Motta e Bresser Pereira, a burocracia é antes de mais 

nada uma forma de poder que pode ser expressa sobre duas maneiras fundamentais: 

“a) como um tipo de sistema social: 

b) como um grupo social que hoje vai assumindo cada vez 
mais o caráter de classe social, na medida em que as 
organizações burocráticas modernas assumem de forma 
crescente o controle da produção.”

Tragtenberg, quando trata de explicar a burocracia parte do entendimento 

de que a mesma é um sistema de dominação, assimilada, no capitalismo, pela 

burguesia. Assim, ele afirma:

“A burocracia aparece como formação social de um regime 
de transição articulando com o corpo social, constitui um 
aparelho onde é mantida a separação que existe na fábrica, 
entre o operário e os meios de produção, traduzida 
administrativamente pela posição da burocracia como 
entidade autônoma relativamente ao todo social, dominando 
as decisões, com seus critérios internos, atuando como matriz 
das relações sociais burguesas, convertendo-se no palco onde 
se efetua a repressão às massas.” 6

_______________________
5 ROSA, Edwarde. op. cit. p.23.
6 TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e Ideologia. São Paulo: Ática, 1992. p.193.
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Uma organização burocrática, também, se caracteriza por relações de 

autoridade entre posições ordenadas sistematicamente de modo hierárquico, por 

esferas de competências claramente definidas. Na Estrada de Ferro Goiás, isso 

acontecia com muita clareza.

O aumento da intervenção do Estado na sociedade civil, importou numa 

descentralização administrativa juntamente com a delegação de atividades 

propriamente políticas aos administradores. Em Araguari, esta situação se manifesta 

claramente na “Goiás” com a indicação de Mauro Borges Teixeira para dirigi-la. 

Pode-se perfeitamente marcar os limites que separam a burocracia dos 

demais sistemas sociais através da classificação dos tipos de dominação definidos 

por Weber7: o carismático, sem base racional, choca diretamente com os conceitos 

de organização na medida em que é instável e arbitrário; o tradicional: o 

patriarcalismo e o patrimonialismo, marcados pelo o uso e costume, opondo-se a 

mudanças sociais, não tem preocupação com a eficiência; a racional-legal, também 

conhecida como burocrática cuja legitimidade se baseia em normas legais 

racionalmente definidas.

Weber, ao discutir especificamente a respeito dessa dominação legal, 

entende que a mesma está baseada na vigência de idéias que estão entrelaçadas 

entre si, onde prevalecem relações impessoais com a existência de um “ Senhor 

Superior” que tem o poder de mando. Desta forma ele afirma que as mesmas 

possuem as seguintes características:

“1. que todo direito, mediante pacto ou imposição, pode ser 
estatuído de modo racional - racional referente a fins ou 
racional referente a valores (ou ambas as coisas);

2. que todo direito é, segundo sua essência, um cosmo de 
regras abstratas, normalmente estatuídas com determinadas 
intenções;

3. que, portanto, o senhor legal típico, o ‘superior’, enquanto 
ordena e, com isso, manda, obedece por sua parte à ordem 

_______________________
7 MOTTA, Fernando C. Prestes. op. cit. p. 27-29.
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impessoal pela qual orienta sua disposições; 

4. que - como se costuma expressá-lo - só faz como membro 
da associação e só obedece ‘ ao direito;

5. que se aplica, em correspondência com o tópico 3, a idéia 
de que os membros da associação, ao obedecerem ao senhor, 
não o fazem à pessoa deste mas, sim, àquelas ordens 
impessoais e que, por isso, só estão obrigados à obediência 
dentro da competência objetiva, racionalmente limitada, que 
lhe foi atribuída por essas ordens.”8

Ao definir também os limites da dominação racional-legal Motta 

esclarece a importância que a nomeação política tem para a mesma:

“ A dominação racional-legal, ou simplesmente legal, 
caracteriza-se também pelo fato de que o governante é 
considerado superior porque atingiu tal posição através de 
nomeações consideradas legais. É em função disso que ele 
exerce o poder, dentro dos limites fixados por um sistema de 
regras que têm força de lei.”9

No caso da diretor da estrada, a dominação que se faz presente, dentro 

dos limites da empresa, é a racional legal ou burocrática, legitimada pelo poder 

político que o mesmo representa e que deu a ele as condições necessárias para ser o 

mais alto dirigente dessa ferrovia, proporcionando-lhe todas os meios para verem 

realizados seus desejos, frutos de interesses que servem também à elite dominante 

de Goiás, pois Teixeira é o chefe não-burocrático da burocracia.

“A dominação burocrática tem em seu vértice inevitavelmente 
um elemento, quando menos, que não é puramente 
burocrático.”10

Na luta pela transferência da estrada o que acontece é que agora o novo 

diretor da mesma, pela primeira vez um goiano, não coloca integralmente a 

_______________________
8 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Editora UNB, 1994.p.142.
9 Idem, Ibidem. p 29.
10 WEBER, Max. op. cit. Apud. SAINT-PIERRE, Héctor L. MAX WEBER Entre a Paixão e a 

Razão. Campinas: Editora UNICAMP, 1994. p.147. 
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estrutura, burocratizada, da “Goiás” a serviço de interesses de grupos locais de 

Araguari que a muito tempo a usam em benefício próprio, mas sim em favor da 

vontade dos goianos comprometidos politicamente com o Estado de Goiás. 

3- Nos Trilhos da Burocracia

O corpo técnico administrativo da Estrada de Ferro Goiás, que formava 

toda a sua estrutura burocratizada, era composto pela diretoria, por divisões de 

administração, de tráfego, de locomoção e de via permanente. Com um quadro 

estimado de oitocentos funcionários, empregados diretamente na estrada e mais de 

mil indiretamente ligados a ela. 

Todo o processo que vai se desenrolar em torno da transferência da sede 

da Estrada de Ferro Goiás de Araguari para Goiânia vai ser na verdade uma grande 

luta pelo poder político, envolvido pelo controle da estrada, e, em menor parte, 

econômico. Sem dúvida, a presença da Estrada na cidade mineira dava a ela poder e 

importância, mesmo que, para alguns, apenas no seu imaginário. 

Para a capital goiana, essa mudança representava, em menor parcela, a 

colaboração para a sua afirmação política e econômica, já que os trilhos não 

representavam mais a grande opção viária para Goiás. Após quase 20 anos do 

lançamento de sua pedra fundamental, que aconteceu sob forte oposição de setores 

políticos organizados, e pouco tempo depois da chegada em seu território dos trilhos 

de ferro, Goiânia se relacionaria de uma maneira mais direta com a estrada ao 

receber a sua sede. 

A figura do diretor da estrada, certamente com toda estrutura 

burocratizada, cristalizava a influência, a força, a autoridade que era conferida a 

todos aqueles que dela faziam parte. Para Araguari, ter um filho seu dirigindo a 

estrada era motivo de grande significado. Gomide ao tratar desta questão, expressa 

assim esta importância para a região: 

“A nomeação do Diretor da Estrada de Ferro Goiás, pelo 
Presidente da República Getúlio Vargas, no início da década 
de 50, veio frustrar os anseios araguarinos de ver, à frente 
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daquela ferrovia, conforme indicação anterior, um de seus 
filhos, Cap. Durval Araújo, membro que era da elite
pensante, ( grifo meu) formado nas escolas superiores do 
Exército Nacional. Em lugar de um filho do território 
goiano,(grifo meu) Capitão Mauro Borges Teixeira, que era 
também filho do governador de Goiás, Sr Pedro Ludovico 
Teixeira.”11

Ao tratar das relações burocráticas e o controle político, Selznick(1949) 

afirma que :

“....a tendência das estruturas administrativas para se 
assegurarem o consenso e a cooperação dos grupos sociais 
mais fortes nas próprias áreas de atuação corre o risco de 
transformar radicalmente, embora numa forma latente, os 
fins programáticos para os quais tais estruturas tinham sido
originalmente criadas...”12

A administração da estrada em questão não fugia a essa situação, pois, 

durante quase todo o tempo da existência da Estrada de Ferro Goiás ela se 

identificou com os interesses de um pequeno segmento político e econômico da 

cidade de Araguari que se servia da mesma em benefício próprio, totalmente 

divorciado dos interesses maiores de Minas Gerais, muito especialmente da região 

do Triângulo, e de Goiás. 

Rosa ao analisar o paradoxo da hierarquia e da autoridade afirma: 

“Um dos princípios mais expressivos da teoria burocrática 
Weberiana é o da hierarquia e da autoridade. Aplicá-lo à 
realidade das organizações brasileiras não parece tarefa 
difícil.”13

Para a elite econômica e política da cidade de Araguari essa aplicação 

_______________________
11 GOMIDE, Leila Regina Scalia. O Pesadelo de uma Perda: A Estrada de Ferro Goiás em 

Araguari 1954-1958. São Paulo: USP, 1986. mimeografado. p.13. 
12 SELZNICK, P. Pianificazione regionale e partecipazone democratica (1949). Milano: 

Angeline, 1974. Apud Dicionário de Política da Editora UNB.
13 ROSA, Edwarde. op. cit. p. 16.
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não foi tarefa difícil, pois, ao ver então a sede da Estrada de Ferro Goiás ser mudada 

para outra região, saindo de seus limites geográficos, perde a autoridade que tinha 

sobre as atividades dos trilhos, definida pelo controle de seu sistema hierárquico 

burocratizado. Perde o domínio de suas decisões. Do poder de mando. O controle 

então desse meio transporte, criava no imaginário dessa população uma noção de 

poder e soberania que agora é levado para Goiás para servir a um propósito político 

regional identificado, quiçá, com o discurso da modernidade que já vinha sendo, 

desde os anos trinta, implantado pelas mãos de Pedro Ludovico pai de Mauro 

Borges Teixeira o artífice de toda essa querela entre goianos e mineiros do 

triângulo.

Assim, a transferência da sede da Estrada de Ferro para Goiânia vai 

provocar uma violência social e revolta em parcela da população de Araguari que 

vai lutar pela sua permanência, de todas as formas possíveis, em território mineiro 

afirmando de maneira muito objetiva, consciente ou não, a importância que toda a 

estrutura burocrática, que tem essa estrada, exerce sobre as pessoas e muito 

especialmente sobre toda uma coletividade a ela identificada. 

Poderá ser percebido que a administração praticada na Companhia 

Estrada de Ferro Goiás, perante os ferroviários, navega pelos oceanos da burocracia 

chegando até aos mares da dominação racional legal, onde o cargo de diretor da 

“Goiás”, exercido por um chefe político, fascina e influência quase tudo e todos. 



CAPÍTULO II

OS CAMINHOS DOS TRILHOS

1- As Ferrovias No Mundo

A história das ferrovias se confunde com a própria história do 

capitalismo no mundo. Para ser mais claro e exato, com aquilo que se convencionou 

chamar de revolução industrial, especialmente acontecida na Inglaterra. O 

desenvolvimento das máquinas a vapor, através de James Watt em 176914, 

proporcionou as condições para a invenção da locomotiva, em 1804, por Richard 

Trevithick. O primeiro trecho ferroviário implantado no mundo foi entre as cidades 

inglesas Stockton e Darlington, em 1825. Em seu trabalho sobre o sistema 

ferroviário, Borges expressa assim a importância desse meio de transporte: 

“Nenhuma outra inovação tecnológica do século XIX 
repercutiu tanto sobre a humanidade como as ferrovias; 
nunca outra invenção revelou para o homem novecentista, de 
forma tão cabal, o poder e a velocidade de nova era”15

Os trilhos de ferro cortavam as regiões, consolidando a nova ordem 

capitalista, dentro da divisão internacional do trabalho, que agora chegava rumo à 

acumulação e de novos mercados para seus produtos.

_______________________
14 MAGALHÃES FILHO, Franscisco de B. B. História Econômica. São Paulo: Saraiva, 

1983.p.240.
15 BORGES, Barsanufo Gomides. O Despertar dos Dormentes. Goiânia: Cegraf, 1990. p.17.



23

A era ferroviária era assim definida por Hobsbawm: 

“ A estrada de ferro arrasta sua enorme serpente emplumada 
de fumaça, à velocidade do vento, através de países e 
continentes,(...); era o próprio símbolo do triunfo do homem 
pela tecnologia”16

As ferrovias representaram sempre a noção de progresso, e do novo, por 

onde passaram. Era a tecnologia propriamente dita, encarnada pelos metais da 

locomotiva e dos trilhos, que tinha o importante papel de divulgar a idéia das 

mudanças, do moderno, controlada pelo poder político e pelo poder econômico. Era 

a expansão do capital, guiado pelos dormentes e linhas da estrada. A máquina 

definia assim o tempo de luta em busca de riquezas. 

Outros trabalhos destacam a repercussão das estradas de ferro na vida 

das pessoas e das sociedades, marcando e alargando horizontes, como é o caso de 

Azevedo que diz: 

“não somente se realizam as trocas comerciais e econômicas; 
se provêm de recursos e gêneros alimentícios as populações 
urbanas, se estabelecem a ligação entre os centros de 
consumo e os de produção, (...), e se realizam um 
alargamento progressivo do horizonte, nas sociedades mais 
afastadas dos focos de civilização”17

Pode ser notado que o caminho dos trilhos leva a muitas “paradas” nas 

diversas estações que o sistema capitalista de produção domina e possui, guiadas 

pelo desejo incontido e explicito de acumulação e reprodução desse capital, 

definindo novas relações de poder por onde passam as composições da locomotiva.

2- Os Trilhos nos Trópicos: o caso brasileiro.

A preocupação do regente Antônio Diogo Feijó com a unidade do 

_______________________
16 HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções Burguesas. Rio de Janeiro; Paz e Terra, 

1970.p.61.
17 AZEVEDO, Fernando de. Um trem corre para o Oeste. São Paulo: Melhoramentos, 1948. p.15.



24

território nacional, constantemente abalada por movimentos que buscavam e muita 

vezes lutavam pelo separatismo, fez com que o mesmo criasse, em 1835, o primeiro 

plano ferroviário do Brasil. O plano, além de ter uma finalidade econômica, era 

também estratégico e político: permitia uma maior integração nacional e uma maior 

centralização político-administrativa. A prioridade do plano ferroviário de Feijó era 

ligação do Rio de Janeiro às capitais das Províncias de Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul e Bahia, justamente o nordeste e o sul, onde se encontravam os principais focos 

rebeldes no período regencial.18

Com a expansão significativa da produção cafeeira no país, motivada 

pelo aumento da demanda internacional por esse produto, as antigas tropas de mula 

já não conseguiam mais escoar o “ouro negro”, como era conhecido na época o 

café. Portanto, surge a necessidade do aparecimento de um sistema viário adequado 

que atenda essa exigência de maneira perfeita. O trem passa a vencer as distâncias, 

fazendo com que elas não sejam gargalos ao processo de crescimento ora presente 

na economia brasileira.

Pelas mãos do Imperador Pedro II, tendo como base a legislação 

ferroviária de 1852, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, recebe o direito 

de ligar por trilhos a cidade do Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba e, posteriormente 

Minas Gerais. Em 30 de abril de 1854 inaugurou-se o primeiro trecho ferroviário do 

País, com pouco mais de 14 quilômetros, que ia do porto de Mauá à estação de 

Fragoso. Só dois anos depois os trilhos atingiriam a Serra. Em discurso de 

inauguração deste primeiro trecho da linha, proferido por Mauá, ficou o testemunho 

de fé e convicção que a burguesia brasileira depositava nos caminhos de ferro, 

como fator de modernização da economia.19 Mais uma vez, fica claramente 

evidenciado o discurso do moderno realizado pelos empresários, encobrindo a 

máxima capitalista de acumulação de riquezas.

Para Spindel, o trem no Brasil foi obra da economia cafeeira em busca 

_______________________
18 BORGES, Barsanufo Gomides. op. cit., p.36.
19 Idem, Ibidem. p.42.
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frenética pelo seu crescimento:

“O marco de uma grande mudança de processo na 
organização produtiva do café, na passagem do sistema 
mercantil-escravocrata para a organização capitalista de 
produção. Com tal mudança de processo, introduzia-se uma 
nova tecnologia que impunha novos agentes produtivos e 
novas relações de produção.”20

Com o desenvolvimento das novas relações capitalista de produção no 

mundo, especialmente no setor secundário da economia, as ferrovias passaram a 

desempenhar um novo papel nessa dinâmica. Elas que antes serviam à economia 

Agroexportadora, agora estão voltadas para o crescente mercado interno do Brasil. 

Borges definia dessa forma o quadro ora alinhado: 

‘‘As ferrovias que ao longo do Regime Monárquico e início 
da República tiveram como principal função servir à 
economia agro-exportadora, ligando os centros produtores 
rurais aos portos de exportação, passaram, no começo do 
século, com o desenvolvimento da industrialização, a 
desempenhar uma nova função além daquela. Essas ferrovias 
que antes eram simples coletoras de matérias-primas e 
alimentos para os portos do Atlântico e olhavam sobretudo 
para os mercados externos, passaram a orientar-se cada vez 
mais no sentido dos centros consumidores do País, à procura 
do mercado interno em formação.”21

Contudo, para Bresser Pereira, no setor do transporte ferroviário 

tínhamos um sistema arcaico, deficitário, mal equipado, excessivamente 

burocratizado, e, por estar ainda voltado para o transporte dos produtos do interior 

para os portos de exportação, incapaz de atender às necessidades do mercado 

interno.22

_______________________
20 SPINDEL, Cheywa R. Homens e Máquinas na Transição de uma Economia Cafeeira. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1980. p. 42
21 BORGES, Barsanufo Gomides. op. cit. p.49.
22 BRESSER PEREIRA, Luis Carlos. Desenvolvimento e Crise no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 

1985. p.43.
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3- A Fumaça e a Poeira: As Ferrovias em Goiás

O território goiano já era visitado por bandeirantes, desde o final do 

século XVI, que para cá vinham com a finalidade de descobrir ouro e aprisionar 

índios para as atividade econômicas da colônia. Como bem destacou Chaul:

“A procura de índios e os indícios de existência de ouro em 
Goiás fizeram com que mais de 20 bandeiras penetrassem em 
terras goianas em busca da ambiciosa mão-de-obra e da 
potencial riqueza. De Sebastião Marinho, nas cercanias das 
nascentes do Rio Tocantins em 1592, a Bartolomeu Bueno da 
Silva, o Anhanguera, os índios e o ouro de Goiás despertavam 
ambições e atraiam bandeirantes e sertanistas que 
desbravaram o território hostil e selvagem.”23

Entre 1722 e 1725, Bartolomeu Bueno percorreu esta região vindo a 

descobrir esse metal amarelo às margens do rio Vermelho em quantidade tal que 

justificou o seu retorno a Goiás, investido agora no cargo de Superintendente da 

Minas. Em 1726, foi fundado, para dar sustentação à atividade mineradora, o arraial 

de Sant’ana, que posteriormente veio a ser a capital de Goiás. Assim, surge o 

território goiano que, sob o signo da mineração, se apresenta como importante 

região econômica do Brasil, dentro de uma economia de exploração.

Durante o século XVIII, de 1725 até 1778, a economia goiana esteve 

fortemente voltada para a exploração mineral, destacadamente de produção aurífera. 

De curta duração, essa riqueza quase nada deixou em Goiás. Quase tudo foi 

enriquecer a corte portuguesa. Paralelamente ao ouro, existiu a presença de outras 

atividades econômicas na região: um comércio insignificante restrito ás minas, uma 

agricultura de subsistência e uma ativa pecuária que atendia a outros mercados 

consumidores além desse.

Com a decadência da atividade mineradora, a economia goiana entra no 

século XIX com os olhos voltados para a agropecuária. A agricultura tinha na 

_______________________
23 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da “Decadência” aos 

Limites da Modernidade. São Paulo: USP, 1995. Tese de Doutorado. mimeog. p.10. 
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ausência de um sistema viário adequado um de seus problemas mais graves. O 

gado, por se auto-transportar, sofria menos de tal mal, rompendo o seu isolamento 

territorial em busca de mercados consumidores. 

O atraso geral da economia era confundido com a decadência do ouro em 

Goiás. Saint-Hilaire, Phol e D’Alincourt são apenas alguns dos viajantes europeus 

que passaram pela região goiana e descreveram, a seus olhos, a desgraça que se 

fazia presente aqui. 

“Os viajantes, que passavam por Goiás com seus olhares 
repletos de progressos europeus, conseguiram vislumbrar a 
decadência comum a todos, imagem gravada como se fosse a 
memória de um povo, como se fosse a realidade vivida por 
todos e não como se fosse o desejo do que não viam: a 
imagem do progresso invertida na janela do tempo.”24

Mesmo com o discurso do atraso, Goiás se inseria numa economia de 

mercado, comercializando sua pecuária com outras localidades, tentado romper os 

limites desse seu isolamento. Borges ao descreve tal quadro escreve: 

“A economia goiana, após a crise da mineração, tornou-se 
essencialmente agrária. As condições geográficas de Goiás, 
como estado interiorano quase isolado do resto do País pela 
falta de meios de transporte, faziam com que a economia
regional se encontrasse, na sua grande parte, estagnada 
depois do esgotamento das minas; exceto o setor da pecuária, 
que ao longo do século XIX manteve-se organizado dentro de 
uma produção mercantil e exportando regularmente gado 
bovino para os mercados do Centro-Sul e Norte-Nordeste. 
Então, até as primeiras décadas deste século, a pecuária 
garantia as parcas divisas obtidas pelo Estado e a reduzida 
taxa de lucros do setor agrário regional.”25

Quanto à agricultura, como já foi dito, as dificuldades de escoamento da 

produção e também no que se refere ao armazenamento da mesma, impedia a plena 

_______________________
24 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. op. cit. p.18.
25 BORGES, Barsanufo Gomides. O Despertar dos Dormentes. Goiânia: Editora UFG, 1990. 

p.51.
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realização dessa atividade, tornado-a secundária em relação ao gado.

Pode-se perceber claramente que a expansão do capitalismo em Goiás 

esbarra na falta de meios de comunicação aqui presente, que dificultava sua ligação 

com o resto do país, principalmente com a região Centro-Sul. A economia se 

estrangulava por conta da ausência de um sistema viário adequado. Portanto, a 

presença do trilhos aqui serve para definir os rumos desse sistema.

A marcha do café em São Paulo e Minas Gerais, provocou a necessidade 

de se incorporar novas terras à estrutura produtiva do Brasil. Goiás responde a esse 

problema nacional, por possuir uma vasta extensão territorial com grande potencial 

econômico. Bastava, portanto, criar as condições indispensáveis de transporte, para 

que a economia goiana atende-se à demanda nacional. 

Em sintonia com o quadro mundial e nacional, a resposta para a ausência 

de um sistema viário eficiente aqui em Goiás chega através da construção das 

estradas de ferro na região, financiadas inicialmente pelo capital estrangeiro, 

notadamente o inglês. É o moderno alterando profundamente as relações de 

produção nesse Estado. Desde o século XIX, a economia brasileira conhece a 

importância do trem para a sua sustentação. Agora é Goiás que prova o gosto desse 

meio de transporte. Como bem observou Borges:

“ (...), uma das condições imprescindíveis para o capital 
expandir sua frente pioneira rumo ao Centro-Oeste seria a 
implantação de uma infra-estrutura de transporte que 
possibilitasse a ligação dessa região ao Centro-Sul. (...), o 
próprio capital se encarregou de construir, a partir da 
segunda década do século, a primeira via de transporte 
moderno para o Centro-Oeste: a Estrada de Ferro de 
Goiás.”26

O primeiro contato mais direto que a economia goiana teve com os 

trilhos, aconteceu em 1896 quando eles chegam à cidade mineira de Araguari, 

_______________________
26 BORGES, Barsanufo Gomides. op. cit., p.55.
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distante poucos quilômetros dos limites de Goiás. Em 1906, é criada a Companhia 

Estrada de Ferro de Goiás, de caráter privado, para construir a linha e explora-la de 

maneira econômica, autorizada pelo governo federal.

No ano de 1913, a estrada de ferro chega a Goiandira, cidade goiana 

localizada no sudeste do Estado, efetivamente agora os trilho cortam o solo do 

cerrado goiano. Algum tempo depois, outras regiões foram servidas pela linha: 

Ipameri, Urutaí, Pires do Rio, Leopoldo de Bulhões, Anápolis são apenas alguns 

exemplos.

Mesmo com problemas técnicos apresentados pela estrada, a pouca 

eficiência dos serviços prestados pela companhia e tendo ainda os trilhos 

permanecidos estacionados na Estação de Roncador até 1922, não alcançando 

portanto a capital do Estado, a Estrada de Ferro de Goiás, com seus 233 km, passou 

a ser a principal porta de comunicação de Goiás com o resto do Brasil.27

Goiás com os trilhos da estrada de ferro, desperta as sua riquezas 

naturais, desenvolvendo uma próspera agricultura, especialmente o arroz, e 

fortalecendo uma pecuária que já era conhecida e expressiva. O efeito multiplicador 

na economia local foi grande. A arrecadação fiscal, o comércio e uma agroindústria 

nascente cresceram de forma significativa nas regiões próximas à estrada. 

Doles ao tratar da fragilidade dos meios de comunicação em Goiás, 

resultado das políticas governamentais para o setor e do relacionamento da mesma 

com as populações indígenas da região, afirma que: 

“A conjunção de fatores naturais e técnicos, a escassez de 
capitais, o fracasso da política do povoamento e de 
pacificação do índio e o longo período de colonialismo, 
condicionaram o subdesenvolvimento e a fragilidade das 
comunicações e do comércio fluviais até o final do período 
colonial, impedindo a abertura do Centro-Oeste ao mundo 
exterior e que o Tocantins e o Araguaia cumprissem o seu 

_______________________
27 Idem, Ibidem. p.77.
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destino histórico na tarefa de integração inter-regional e de 
reerguimento econômico da tão decadente província de 
Goiás.”28

De maneira incontestável, como foi visto, a presença dos trilhos da 

estrada colabora para a realização de certas transformações na economia de Goiás, 

como também em seu quadro político e social que vão definir nova relações de 

poder local. 

Podemos definir de maneira precisa o termo “moderno” que vem a ser 

aquilo que se refere aos tempos mais próximos de nós. Porém, não podemos nos 

limitar á simplicidade da definição aqui colocada, quando tratamos da questão da 

modernidade discutida no caso goiano.

Chaul, entende assim a distinção que o historiador francês Lefebvre faz 

entre modernismo e modernidade:

“Lefebvre distingue modernismo e modernidade, enfocando a 
modernidade como um período ou um momento de reflexão 
crítica, enquanto o modernismo perpassa o tempo em busca 
do novo, concluindo que a modernidade seria, então, o 
resultado da reflexão sobre as transformações e as 
contradições do mundo moderno’’.29 Contudo, neste trabalho, 
partimos da idéia de que “ o modernismo se insere no 
contexto da modernidade, buscando o novo, refazendo os 
caminhos das sociedades.”30

O que importa realmente para nós é que a modernidade se contrapõe à 

idéia do atraso que se construiu sobre o território goiano, basicamente a partir da 

interpretação que os viajantes europeus fizeram dessa região, todos com seus olhos 

voltados para o velho mundo, para a Europa. 

A ferrovia pode ser entendida e vista como a própria encarnação da 

_______________________
28 DOLES, Dalísia. As Comunicações Fluviais pelo Tocantins e Araguaia no século XIX 

Goiânia: Oriente, 1973. p. 49-50
29 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. op. cit., p 139.
30 Idem, Ibidem. p.141.
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modernidade em Goiás. É o novo chegando e apitando para marcar sua presença. É 

o elemento que moderniza, dentro de uma visão do capitalismo como modo de 

produção dominante, a nossa economia e a sociedade. 

Martins, ao tratar do transporte ferroviário, afirma que o mesmo resulta 

numa mudança significativa dos padrões tecnológicos no mundo : 

“ Por toda parte a implantação das primeiras ferrovias 
concorreram para a possibilidade de um desenvolvimento 
científico e tecnológico sem precedentes, a introdução de 
profundas alterações na organização e nos métodos das 
atividades produtivas em geral, no incremento de outros 
setores, como por exemplo, a mineração e a indústria de bens 
de capital, e um aumento generalizado do número de 
empregos.”31

Porém, muito mais do que o novo, as estradas de ferro estão 

relacionadas, para alguns, com o rompimento do atraso que permeia os estudos da 

economia goiana. Para grande parte dos historiadores goianos, Goiás, a partir da 

decadência da mineração, entra em profundo colapso. Palacin, um dos grandes 

expoentes da historiografia goiana, diz: 

“ o mal mais profundo da decadência, e que está na raiz de 
todos os outros, é o desprezo pelo trabalho, o gosto da 
ociosidade. Nem se pode dizer que fosse uma doença 
privativa de Goiás, nem causada pela decadência da 
mineração, é um mal constitutivo da colonização do Brasil, 
alimentado pela instituição da escravatura. Mas nas minas, a 
decadência, se não criou, pôs em evidência todo o seu poder 
dissolvente. Todas as análises da decadência em Minas 
assinalam o desprezo pelo trabalho como a principal 
causa.”32

Estudos mais recentes apresentam um novo tratamento à questão do 

atraso de Goiás, acreditando muitos mais num Estado integrando ao processo de 

_______________________
31 ARTINS, Margareth G. Caminhos Tortuosos: Um painel entre o Estado e as Empresas

Ferroviárias Brasileiras. São Paulo: USP, 1995, Tese de Doutorado. mimeo. p. 17-18. 
32 PALACIN, Luís. Goiás 1722-1822. Goiânia: Oriente, 1982. p.195.
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acumulação capitalista que se faz marcante no país. Assim, Borges aborda de outra 

forma tal assunto. Para ele, 

“ O Estado de Goiás, com uma economia agrária inserida à 
divisão inter-regional do trabalho como produtora e 
exportadora de bens primários, deve ser visto historicamente 
não como uma região “atrasada’’ ou “periférica’’ dentro da 
economia nacional mas como espaço econômico integrado ao 
processo de acumulação que comportava forma distinta de 
reprodução do capital e de relações de produção”.33

Um outro trabalho importante que discuti o atraso de Goiás, diz respeito 

á tese de doutoramento de Chaul onde ele afirma que os goianos discordam da visão 

do viajantes europeus quanto ao quadro econômico que os mesmos enxergam ao 

relatar suas viagens pelo território goiano: 

“(...), quanto ao tema da decadência, cabe observar o termo, 
decantado pelos viajantes, não encontrava correspondência 
na sociedade local, distante ainda dos moldes de produção 
capitalista, que os europeus ansiavam por ver no sertão de 
Goiás. A sociedade local não se via indolente, ociosa e muito
menos decadente. Apenas orientava-se por outros níveis de 
preocupação e buscava satisfazer necessidades vitais á sua 
maneira’’.34

Entender Goiás como uma região pobre, atrasada, vinculada à idéia de 

sertão, afastado do litoral onde para muitos reina o progresso e a felicidade, carece 

de maiores argumentos que possa justificar e esclarecer tal situação. 

Se o tão decantado atraso realmente vigorou ou ainda vigora, o que teria 

levado o capitalismo a investir grandes somas no transporte ferroviário em Goiás. 

Fica difícil acreditar na presença do grande capital onde não existe a possibilidade 

do retorno econômico. 

_______________________
33 BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás:” Modernização” e Crise 1920- 1960. São Paulo: USP, 

1994. Tese de Doutoramento. mimeog. p.23.
34 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. op. cit., p.229.
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Que Estado atrasado e isolado é esse que consegue por duas vezes ter um 

Ministro da Fazenda, natural de suas terras, cargo muito importante da República, 

no caso Leopoldo de Bulhões nos governos Rodrigues Alves e Nilo Peçanha. Em 

cima disso, várias discussões acadêmicas tem sido travadas. 

Mais uma vez reafirmamos a perfeita sintonia entre a modernidade e os 

trilhos da estrada de ferro. O apito do trem mexe com a economia goiana, não no 

sentido de acorda-la, mas de revelar grande parte de sua riquezas ao resto do 

território brasileiro. Com a ferrovia, acontece o aumento da produção agropecuária 

do Estado, muito especialmente da agrícola, ao se criar as condições para aquilo que 

já era conhecido pelos autóctones: uma expressiva economia primária envolvida sob 

o clima da decadência. Inegavelmente, os trilhos colaboram para a afirmação 

econômica de Goiás. 

Em o “Despertar dos Dormentes” Borges afirma a presença de relações 

de mercado em Goiás. 

“Mesmo com o isolamento geográfico do Estado, a economia 
regional, nesse período observada no seu conjunto, já se 
encontrava organizada dentro da lógica das leis de mercado 
e se subordinava à produção agro-exportadora nacional”.35

O discurso da modernidade acompanha os trilhos da estrada de ferro. É 

um passageiro fiel em seus vagões. Portanto, conhece bem o traçado ferroviário e 

todas as composições da “Maria- Fumaça”. Para Campos, os políticos de Goiás, do 

início do século, tinham um discurso voltado para a manutenção do atraso como 

forma de manter o poder em suas mãos : 

“ (...), com a finalidade de não perder o domínio total sobre 
Goiás é que afirmo que o atraso era uma forma de controle 
sócio-político”. “José Leopoldo de Bulhões,(...), é acusado de 
obstar o progresso de Goiás.(...) E assim, conforme 
Moraes(1974), entre o progresso de Goiás e a hegemonia 
política do grupo, não vacilava em optar pelo segundo. E as 
maiores críticas a ele dirigidas referem-se, especialmente, á 

_______________________
35 BORGES, Barsanufo Gomides. 1990. op. cit., p. 52.
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questão da via-férrea”.36

A oposição ao governo de Goiás, tinha na modernidade, no novo e no 

progresso a base de sustentação para todos os seus pronunciamentos. O atraso 

representava as práticas políticas identificadas com a oligarquia dos Caiado, quer 

dizer, com o passado e com o velho. Constantemente denunciavam o desprezo que o 

governo estadual tinha com as ferrovias que, para eles, eram sinônimo de 

modernidade. Machado expressa bem essa situação quando escreve: 

“ (...), a ação dos oligarcas propiciava a manutenção do 
atraso como forma de manter a dominação. Esta atitude veio 
a se chocar com as necessidades expansionistas do 
capitalismo nacional e se revela claramente na ausência de 
empenho da oligarquia dominante em multiplicar os trilhos 
da estrada de ferro, tão solicitado à época”.37

Chaul destaca com clareza a tática que a oposição usava para justificar a 

sua ascensão ao poder, onde o discurso do novo se fazia presente para diferencia-los 

dos demais. 

“Esses grupos procuraram, na representação da
modernidade, legitimar sua ascensão ao poder, procurando 
assim diferenciar-se dos grupos depostos. Para tal utilizaram 
as idéias inúmeras vezes divulgadas, ao longo da História, da 
‘decadência’ e do ‘atraso’ de Goiás, para caracterizar os 
adversários vencidos’’.38

Porém, o mesmo Chaul discorda da idéia de que as ferrovias não teriam o 

apoio da antiga oligarquia dominante, até porque foram eles muito beneficiados 

com a chegado dos trilhos, podendo através dos mesmos escoar suas produções, 

sejam elas provenientes da pecuária ou da agricultura. Assim ele afirma:

_______________________
36 CAMPOS, Itami. Coronelismo em Goiás. Goiânia: Editora UFG, 1987.p.64.
37 MACHADO, Maria Cristina Teixeira. Pedro Ludovico; Um Tempo Um Carisma Uma História 

Goiânia: Cegraf UFG, 1990. p 43.
38 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. op. cit., p. 168.
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“Em todo esse processo, não nos parece evidente que os 
grupos políticos hegemônicos no Estado tivessem interesses 
diferentes dos grupos das regiões sul e sudoeste, com o 
desenvolvimento de um meio de comunicação que traria ao 
Estado um sentido mais amplo de modernização’’.39

Os trilhos provocam mudanças na economia regional, gerando um 

aumento na produção agropecuária e conseqüente expansão do comércio no Estado. 

Contudo, essa riqueza estava sendo gerada, principalmente, no sul, sudeste e 

sudoeste do Estado, exatamente onde se localizavam os maiores focos 

oposicionistas. É muito natural que o poder econômico venha demandar poder 

político, e foi isso que aconteceu. A economia de mercado, em busca de 

acumulação, assume uma postura progressista e de modernidade, que nem sempre é 

sua característica, mas que bem serve a seus interesses.

Ora, na verdade a presença dos trilhos da estrada de ferro em Goiás é 

resultado da nova divisão internacional do trabalho aqui presente, fruto do 

imperialismo que busca incorporar a economia goiana a seus desejos onde a mesma 

terá a missão de substituir as terras identificadas agora com café na produção de 

outras atividades agrícolas voltadas apenas para o mercado interno brasileiro. Ela, a 

estrada, jamais pode ser compreendida como um processo autônomo, mas sim com 

o resultado da modernização que chega ao Brasil. Ao Estado de Goiás, coube a 

responsabilidade de produzir alimentos para suprir, principalmente, o sudeste 

brasileiro envolvido com a produção cafeeira, além de representar um mercado 

consumidor em ascensão. Logo, a fumaça do trem se mistura com o cheiro do 

cerrado marcando por um longo tempo os destinos dos goianos. 

3.1- A Estrada de Ferro Goiás

Com a intenção de dotar o Estado de Goiás de reais condições de 

_______________________
39 Idem, Ibidem. p. 149.
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transporte ferroviário, para integra-lo ao resto do território brasileiro, surge em 1873 

um decreto do governo Imperial para que tal situação se concretiza-se. Dessa 

maneira, o então presidente da província goiana Antero Cícero de Assis40, fica 

autorizado a contratar a construção de uma estrada de ferro entre a cidade de Goiás, 

ora capital, e a margem do rio vermelho, onde se encontrasse o seu ponto mais 

favorável para a navegação.

Por razões diversas, entre elas a falta de recursos financeiros, a primeira 

tentativa de dotar Goiás de um sistema viário férreo é mal sucedida. Contudo, treze 

depois uma nova tentativa nesse sentido é feita através de uma concessão à 

Companhia Estrada de Ferro Mojiana, para que a mesma prolonga-se as suas linhas 

do rio Paranaíba até o rio Araguaia, já no solo goiano. 

Para Araújo, na verdade as primeira manifestações em favor de dotar o 

Estado de Goiás de um meio de transporte ferroviário, a altura das necessidades 

locais, acontecem na verdade em 1890. Portanto, afirma ele:

“ Talvez o primeiro plano ferroviário que concretiza as rotas 
a serem construídas esteja contido no Decreto 862, de 16 de 
outubro de 1890. Esse decreto visava, sem dúvida, a fazer de 
Goiás um dos pólos brasileiros dos transportes terrestres”.41

No final do século XIX, mais precisamente em 1896, o triângulo mineiro 

recebe os trilhos da Estrada de Ferro Mogiana, ficando acertado de que a cidade de 

Araguari seria a sede daquilo que anos depois viria a ser a “Goiás”, facilitando-se a 

integração econômica entre São Paulo/Minas Gerais/Goiás. Gomide ao discutir o 

surgimento dessa estrada assim escreve: 

“A Cia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação foi um 
dos componentes da malha ferroviária estendida na região do 

_______________________
40 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conselho Nacional de Geografia. I Centenário 

das Ferrovias Brasileiras.( Diversos Autores). Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 1954. p. 173.

41 ARAÚJO, Délio Moreira de . Mais Planos Que Realizações A Estrada de Ferro No Estado de 
Goiás. In: Estudos Goianienses. Goiânia: Oriente, 1974. p.87.
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Triângulo Mineiro ainda nos últimos anos do século 
passado(1896). Dentro de um outro processo e após 
ferrenhas lutas políticas, foi determinado pelo Decreto nº 
5.394, de 18 de outubro de 1904, que o ponto inicial, daquela 
que viria a ser então a Estrada de Ferro Goiás, seria na 
cidade de Araguari e o terminal na capital de Goiás.”42

Para Goiás, a presença da estrada em seu solo é também o resultado de 

um grande esforço feito por diversos representantes da classe política e intelectual 

da região. Muito embora se reconheça que a ferrovia corta os cerrados goianos, em 

função dos interesses do sistema capitalista de produção, ou seja, ela nasce de fora 

para dentro do Estado.

“ O primeiro de todos é Henrique Silva, o mais ilustrado dos 
Goyanos e o mais Goyano de todos elles. Há mais de 40 
annos, que este pioneiro do grande Estado central, pugna 
pela estrada de ferro, pela palavra e pela penna. O segundo é 
o saudoso Marechal Urbano Coelho de Gouvea. O terceiro o 
não menos saudoso Leopoldo de Bulhões. O quarto Emílio 
Schroor e o quinto o signatário d’estas linhas.

Podemos afirmar sem o menor receio de contestação, que a 
Goyaz é nossa obra. Ninguem mais, quiz seriamente esta 
Estrada de Ferro,(.....)”43

Com a criação da Companhia Silva Estrada de Ferro Goiás, em 3 de 

março de 1906 pelo decreto nº 5.949 do então presidente Rodrigues Alves44, que 

tinha um caráter privado e apoiado pelo governo federal, aparece uma alternativa 

concreta para romper o estrangulamento da economia goiana quanto à sua demanda 

por um meio de transporte que atendesse as necessidades de escoamento de sua 

produção. Borges expressa desta forma esse quadro: 

“Depois de criada a Companhia Estrada de Ferro de Goiás, 
incumbida de construir e explorar economicamente a linha, o 

_______________________
42 GOMIDE, Leila Regina Scalia. O Pesadelo de Uma Perda: A Estrada de Ferro Goiás Em 

Araguari. São Paulo: USP, 1986. p.7 e 8.(mimeografado)
43 Informação Goyana. Rio de Janeiro, Janeiro de 1932, Volume XVI, Número 6, p. 1.
44 BORGES, Barsanufo Gomides. 1990. op. cit. p. 60.
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governo federal autorizou, em 1906, o primeiro empréstimo 
da Companhia no Exterior...”45Para Gomide, “ A região do 
Triângulo Mineiro e grande parte do Estado de Goiás, devido 
à extensão ferroviária, tinha assim parcialmente solucionado 
um grave problema de circulação da sua produção (gêneros 
agrícolas, principalmente) assim passava a receber com mais 
facilidade as mercadorias vindas de São Paulo(sal, farinha, 
cimento etc.), viabilizando a interação do eixo São Paulo / 
Triângulo Mineiro / Goiás.”46

A Companhia Estrada de Ferro Goiás, recebe este nome em 28 de março 

de 1906, por conta do decreto federal nº 5.949, pois até então ela se denominava 

Estrada de Ferro Alto Tocantins que tinha a autorização para construir e explorar o 

trecho de Catalão a Palmas, objetivando ligar então capital de Goiás a Cuiabá, e 

estas à rede ferroviária do país.47

Pode-se percebe que o nascimento da Estrada de Ferro Goiás serve aos 

interesses e desejos de mineiros e de goianos que vão ter nessa malha ferroviária um 

dos alicerces de seu processo de crescimento, pois a mesma irá colaborar para o 

aumento significativo da produção econômica dessas regiões, expandindo suas 

relações comerciais, através de um forte incremento nas importações e exportações 

locais. Contudo, esta estrada nasce de fora para dentro, inteiramente identificada 

com o sistema capitalista de produção, fruto da nova divisão internacional do 

trabalho. Quem sabe parte da explicação de toda a querela travada entre estas duas 

localidades esteja aí explicada no momento que acontece uma disputa entre as duas 

cidades, Araguari e Goiânia, pelo controle das atividades econômicas regionais.

Ao discorrer a respeito das alterações no comércio regional, provocados 

pela chegada dos trilhos da estrada em território goiano, evidenciado então o 

importante papel econômico que a mesma tem, Borges escreve que as cidades de 

Goiás servidas pelos trilhos vão substituir Araguari no domínio da economia local. 

_______________________
45 Idem. p.56.
46 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit. p.8
47 ARAGUARI CEM ANOS e Dados e Fatos. Prefeitura Municipal de Araguari, 1988. p. 70. 
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“ As cidades Goianas servidas pela linha neste período 
tornaram-se significativos centros comerciais do Estado, 
substituindo as cidades do Triângulo Mineiro no controle do 
comércio regional. Araguari, que passou a dominar o 
comércio do Estado a partir de 1896, quando á alcançada 
pelos trilhos da Mojiana, depois de 1915 perde grande parte 
deste domínio para as cidades do sudeste goiano.”48

Contudo, Araguari vai continuar a ter uma relevante participação no 

comércio regional de Goiás, principalmente servindo à região sul e sudoeste do 

Estado que, por conta da proximidade com o Triângulo mineiro, vai depender dessa 

integração econômica com Minas Gerais. Jatai, Rio Verde, Itumbiara localizavam-

se mais próximas de Araguari e Uberabinha (Uberlândia), que das cidades do 

sudeste goiano, região da estrada de ferro.49

Na verdade muito antes da luta pela transferência da sede da “Goiás” 

para Goiânia, os mineiros do Triângulo, principalmente os comerciante, vão ter seus 

negócios prejudicados em razão da construção do ramal ferroviário ligando 

Araguari a Catalão, autorizado pelo decreto nº 6.438 de 27 de março de 1907, onde 

Goiandira será o ponto de entroncamento das duas estradas. Com isso, uma boa 

parte das transações comerciais realizadas em Araguari sofrerá forte concorrência 

agora de Catalão. Logo, aconteceram significativas pressões políticas dos mineiros 

que se sentiram prejudicados, almejando dificultar ao máximo o prolongamento dos 

trilho da estrada até Goiás, buscando preservar seu interesses.50

Os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Goiás, em solo goiano, 

tiveram início em 27 de maio de 1911, dois anos após o começo da implantação do 

trecho localizado na cidade de Araguari, no marco zero da ferrovia. Já em 1912, as 

obras avançam 80 quilômetros, a partir dessa cidade, muito próximo da cidade 

goiana de Goiandira.51

_______________________
48 BORGES, Barsanufo Gomides. 1990. op. cit. p. 99-100.
49 Idem. p. 100.
50 Idem, Ibidem., p.63. 
51 ARAÚJO, Délio Moreira de. op. cit. p. 86. 
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Em função de sérios problemas de caráter financeiro e administrativo, 

em 1920 a Companhia Estrada de Ferro Goiás, por meio do decreto nº 13.936 de 

janeiro daquele ano, teve a sua concessão para explorar os serviços ferroviários no 

Triângulo mineiro e em Goiás considerado caduco, sendo a mesma agora 

administrada pela União que levou adiante todas as suas obras de construção. 

Agora, a linha Araguari-Roncador, com 234 quilômetros de extensão, formam a 

nova Estrada de Ferro Goiás.

A estação ferroviária central da “Goiás”, que era a sua sede, localizada 

em Araguari, é uma obra arquitetônica de formas bem construídas, se assemelhando 

a construções européias, até porque a maioria dos operários envolvidos na 

construção da mesma pertenciam ao velho continente. A sua frente mede mais de 

100 metros e 75 metros de fundo, ocupando uma área de 7.500 metros quadrados. 

Todo projeto levou 3 anos para ser realizado, tendo como arquiteto Júlio Cesar 

Silva, sendo inaugurada em 2 de dezembro de 1928. 

Até o ano de 1952, a “Goiás”, percorria com os seus trilhos, 

aproximadamente, 480 quilômetros, chegando o seu ponto mais distante à capital 

goiana. No total, 30 estações serviam à estrada, onde se destacam as de: Araguari, 

Amanhece, Ararapira, Anhanguera, Goiandira (ponto de ligação com a Rede 

Mineira), Ipameri, Roncador, Pires do Rio, Engenheiro Balduíno, Vianópolis, 

Leopoldo de Bulhões, Anápolis e Goiânia.52

Por contas de administrações não comprometidas com os reais interesses 

da estrada, todos os programas de reaparelhamento das linhas da “Goiás”, não 

foram suficientes para provocar a sua reabilitação técnica e administrativa e, com 

isso, retira-la da crise em que se encontrava. Agora, com as obras da nova capital 

federal, na segunda metade dos anos cinqüenta, acontece a expansão da sistema 

rodoviário de transporte, dando às ferrovias um papel secundário no processo de 

desenvolvimento da época. 

_______________________
52 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. op. cit., p.174.
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É criada a Rede Ferroviária Federal S/A, através da Lei nº 3.115, de 16 

março de 1957, que determina a transformação das empresas do setor ferroviário do 

governo federal em sociedades por ações. Desta forma, a Estrada de Ferro Goiás se 

incorpora à essa sociedade de economia mista, sepultando de uma vez por toda a 

antiga “Goiás” que tanto serviu ao processo de desenvolvimento econômico de 

mineiros e goianos. 



CAPÍTULO  III

A TRANSFERÊNCIA DA SEDE DA “GOIÁS”

1-  A Política Econômica no 2º Governo Vargas

O segundo governo Vargas (1951-1954), teve como preocupação central, 

entre outras questões, a defesa do nacionalismo e a industrialização em um ritmo 

crescente. Draibe, ao discutir esse momento histórico afirma que : 

“Com a volta de Vargas ao poder, em 1951, retorna também 
a aspiração à industrialização acelerada como condição para 
o progresso social e a autonomia nacional. Deve-se insistir, 
entretanto, que não houve mera retomada do projeto 
estadonovista: sobre base e dinâmica sociais bastante 
distintas, definiu-se no início dos anos 50 um projeto político 
e econômico de desenvolvimento do capitalismo no Brasil 
mais profundo e complexo, mais abrangente, ambicioso e 
integrado que o delineado ao final da década de 30.” 53

Nos anos 50, o Brasil passou por um forte processo de urbanização, onde 

o setor industrial se fez presente de maneira ostensiva colaborando para a mudança 

do comportamento de toda a sociedade. De acordo com Ianni:

“Em 1951, quando se iniciou o Governo Vargas, a sociedade 
brasileira já se encontrava diferenciada, devido ao 
crescimento do setor industrial, á expansão do setor terciário 
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e ao rápido crescimento dos centros urbanos.”54

A Comissão Mista Brasil Estados Unidos teve uma significativa 

participação no processo de industrialização brasileiro que se segui no governo 

Vargas. Para Mantega:55

“Sem sombra de dúvidas, o objetivo básico da Comissão 
Mista foi o de promover a industrialização, isto é, criar as 
condições para o advento da acumulação de capital em 
escala monopolista.” 

Ianni ao discorrer sobre esta comissão afirma que: 

“Em 1948, a Comissão Mista Brasil Estados Unidos começou 
a desempenhar as sua funções, com a finalidade de realizar 
estudos, formular projetos e fomentar a execução destes com 
a ajuda técnica e financeira  de empresas e do governo dos 
Estados Unidos.”56

O caráter nacionalista de Vargas não se confrontava com a comissão 

Mista Brasil Estados  Unidos. Os técnicos brasileiros e norte-americano travavam 

um relação bastante amistosa, preocupados apenas com os resultados em prol da 

industrialização brasileira. Para Bielschowsky era perfeitamente natural o 

envolvimento de diversidades ideológicas nesta situação:   

“na verdade, os técnicos das duas correntes tinham 
consciência de suas divergências, mas nenhum interesse em 
destaca-las. Sabiam perfeitamente que estavam vivendo um 
momento crucial no projeto comum: o momento político da 
centralização de recursos administrativos e financeiros que 
iria viabilizar a orientação do processo de desenvolvimento 
brasileiro.”57
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No governo Vargas, as questões referentes ao reaparelhamento do quadro 

estrutural do país eram bastante latentes. Segundo Soares:

“Em julho de 1951, foi instalada e começou a trabalhar a 
Comissão Mista Brasil Estados Unidos para o 
desenvolvimento Econômico. Esta comissão, encarregada de 
elaborar projetos de infra-estrutrura a serem financiados 
pela instituições de créditos internacionais e oficiais norte-
americanas, trabalhou em sintonia com o Plano de 
Reaparelhamento Econômico (Plano Lafer), formulado 
durante a gestão de Horácio Lafer no Ministério da 
Fazenda.”58

Ao tratar a respeito do Plano Lafer,Ianni afirma que o mesmo:

“Foi apresentado como um plano qüinqüenal de 
investimentos em industrias de base, transporte, energia, 
frigoríficos e modernização da agricultura.”59

Goiás, por ser um Estado de economia primária certamente era também 

objeto de preocupação daqueles que formulavam a política de desenvolvimento do 

Brasil. Logo, o problema do transporte no território goiano tinha que ser 

encaminhado. Nesse sentido, a citada Comissão propunha que a expansão industrial 

demandava “esforços imediatos no sentido de se incrementar o fornecimento de 

energia e de se melhorar o sistema de transporte.”60 Para o setor industrial, era 

importante a presença de Goiás como fornecedor de alimentos e matéria-prima, 

além de possuir um mercado consumidor em ascensão, explicando assim o 

reaparelhamento dos trilhos da estrada que corta o solo goiano.

O então diretor da Estrada de Ferro Goiás, Mauro Borges Teixeira, faz 

uso do quadro nacional beneficiando-se da política de desenvolvimento em curso no 

Brasil, no segundo governo Vargas, que tinha na industria, e conseqüente 
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modernização da economia, o seu carro chefe, em sintonia com sua administração. 

Ao relatar as transformações que a estrada de Ferro Goiás está passando ele deixa 

claro a participação da Comissão Mista Brasil - Estados Unidos: 

“o programa de reaparelhamento  prevê dispêndio de CR$ 
273.357.000,00 sendo em moeda nacional CR$ 
249.888.000,00 e CR$ 23.469.000,OO em dólares, US$ 
1.159.000,00.”61

Teixeira sempre teve no planejamento um forte recurso de gestão 

administrativa, por conta de suas ligações com o exército. Sem sombra de dúvida, a 

preocupação do governo Vargas com as questões infra-estruturais, expressas através 

de seu Plano de  reaparelhamento Econômico ou Plano Lafer, em muito colaboram 

para   a superação de diversos problemas de natureza técnica do diretor dessa 

ferrovia. Soma-se a tudo isso o fato de Mauro Borges Teixeira, como já foi tratado, 

ser filho de Pedro Ludovico Teixeira, expressivo líder político goiano e na época 

Governador de Goiás, intimamente identificado com o presidente Getúlio Vargas.  

2- Goiânia: a  nova capital de Goiás.

A cidade de Goiânia é resultado do desejo de uma classe dominante que 

vai ter no novo, no moderno, a expressão máxima de seu discurso. Vai ser a 

estratégia de afirmação política de Pedro Ludovico Teixeira e seus aliados para a 

plena manutenção da autoridade. Na visão dos donos do poder, o passado, ligado às 

raízes da antiga Vila Boa e aos coronéis, não servem mais aos interesses da nova 

realidade de Goiás. Assim, é construída uma nova capital para os goianos para que 

eles tenham “orgulho” de sua terra e entendam este Estado a partir de um novo 

tempo de mudanças. É o velho dando lugar ao novo.

Na época da luta pela mudança da sede da “Goiás”, o executivo 

goianiense tinha à sua frente a pessoa de Venerando de Freitas Borges, primeiro 

prefeito de Goiânia, político do PSD, e intimamente ligado à Pedro Ludovico 

Teixeira.
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Campos ao tratar das eleições que se realizam, em todo o Estado de 

Goiás, para o mandato de 1951-1954, manifesta a clara identificação política entre o 

então prefeito e Ludovico. Assim ele escreve:

“Vale lembrar que juntamente com Pedro Ludovico, a capital 
elege para Prefeito Venerando de Freitas Borges, do PSD, 
que foi o seu primeiro prefeito.”62

Ao discutir os argumentos mudancista, que levam a todo o processo que 

envolveu tal quadro, Chaul descreve a posição favorável por parte da sociedade 

goiana e a ampliação dos horizonte econômicos de Goiás.

“Assim vista, a nova capital ganharia a opinião geral  de uma 
sociedade favorável a mudança. Uma nova capital seria o 
símbolo que levaria o Estado a sair do marasmo  político-
econômico, além de representar o ’novo-tempo’ que se 
estruturava nos horizontes nacionais.Era parte do ‘novo’ 
Brasil; do tempo-novo, do Estado Novo” 63

Campos ao tratar da importância da construção de uma nova capital para 

os goianos, relata a expressão de progresso que a mesma traz consigo, evidenciado 

também o rompimento com o passado identificado com o atraso.

“A mudança da capital estadual para Goiânia (em 1937) 
torna esta cidade um símbolo do progresso e expansão de um 
Estado que rompe com seu passado e de um povo que se 
mostra capaz de construir seu futuro altivamente, como diria 
em diferentes oportunidades Pedro Ludovico Teixeira, vai 
ser, de certo modo, responsável por este polo de atração.”64

Os trilhos da estrada de ferro somente chegam à capital goiana em 1950, 

contrariando os interesses de Pedro Ludovico, pois ele, mesmo sendo o legítimo 

representante de Vargas em Goiás, não consegue os recursos necessários que 
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demandavam tal obra uma vez que as dificuldades financeiras da união aliadas à 

nova política de transporte, identificada cada vez mais com o rodoviarismo, 

apareciam como grande empecilho para tanto.   

“(....), a crise econômica do país e a nova política de 
transportes voltada para o setor rodoviário dificultavam 
ainda mais os serviços de continuidade da implantação da 
linha. O interventor federal Pedro Ludovico Teixeira, mesmo 
sendo um representante direto do Governo Central no Estado, 
não conseguiu recursos públicos suficientes para o 
empreendimento. (....), os trilhos atingiram apenas a cidade 
de Anápolis em 1935 e Goiânia somente em 1950.”65   

Para Gomide, a construção de Brasília e todo o seu aparato poderia 

ofuscar a importância política e econômica da jovem capital goiana, uma vez que 

ambas apareciam como grande metrópole do centro-oeste brasileiro e responsáveis 

pelo seu processo de ocupação populacional e desenvolvimento. Então, a elite 

política de Goiás se organiza e se empenha em busca de uma afirmação maior de 

Goiânia, utilizando-a em favor de seus interesses. 

“Percebemos o empenho deste grupo, que não hesitava em se 
utilizar de um bem da união- a ferrovia- para viabilização de 
seus interesses em virtude de seu propósito de incrementar e 
fortalecer cada vez mais a capital goiana. É interessante 
ressaltar que Goiânia era, muito jovem, tornara-se capital de 
Estado em 1937, e necessitava de se firmar no cenário 
nacional, em virtude da já propalada transferência da Capital 
Federal para o interior, o que seria, para a cidade um motivo 
de preocupação e receio de se obscurecer diante de 
vizinhança tão promissora.”66

Em abril de 1954, acontece a mudança da sede da Estrada de Ferro Goiás 

para a cidade de Goiânia, autorizada pelo governo federal. Não obstante toda a 

importância que a ferrovia tinha para a cidade mineira de Araguari, tal fato não 

provoca grandes alterações na jovem capital de Goiás, se comparado à região do 
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Triângulo. Na verdade, o que está em jogo é a centralização do poder e o projeto de 

preservação do mesmo, através do aparecimento de novas figuras no cenário 

político regional. É, então, uma clara estratégia para a manutenção do domínio.  

O diretor da estrada, na época da transferência, assim afirma quando trata 

dos reflexos para Goiânia desse ato, expressando o pouco significado que a mesma 

tem sobre a capital goiana :

“ Goiânia já era forte, uma situação tão grande que não teve 
significado. A maior parte da transferência não recebeu isso 
como uma grande contribuição para o desenvolvimento da 
cidade. Isso até, de certa forma, se tornou surpresa. A cidade, 
pela sua força representativa, não manifestou nenhum 
interesse e nem satisfação depois  que a sede foi mudada. 
Goiânia era muito forte. Aqui já era município. Não teve 
nenhum significado para Goiânia.”67

Ora, talvez para a capital goiana não tenha tido, diretamente, um 

significado marcante, contudo para Mauro Borges Teixeira, legitimo representante 

do mandonismo local, a sua trajetória se realiza em busca de um promissor futuro 

político, estando sempre à frente de todo o processo que culminou com a 

transferência da “Goiás” para Goiânia. 

No que diz respeito ao desejo de afirmação política dessa capital em 

função da construção de Brasília, que poderia ofuscar a sua importância, tal situação 

se fez desnecessária e sem absoluto sentido pelo simples fato de que a nova Capital 

Federal veio em muito colaborar com o desenvolvimento de Goiás e por 

conseguinte com Goiânia, sendo inclusive razão de luta de uma grande parcela da 

classe política goiana, principalmente daqueles que detinham o poder local, que 

exergavam a nova cidade, encravada no solo goiano, como motivo de consolidação 

política dos goianos.
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3 - Araguari e a Estrada: laços profundos

Localizada no nordeste do Triângulo mineiro, Araguari limita-se ao norte 

com os municípios goianos de Corumbaíba, Anhanguera e Catalão: ao sul, com 

Uberlândia e Indianólpolis; a leste, com Estrela do Sul e Cascalho Rico; e a oeste, 

com Tupaciguara e novamente Uberlândia. Possue uma vegetação de cerrado que 

cobre uma área total de 2.729 Km, com a presença de chapadões e clima ameno, 

sendo banhado pelos rios Paranaíba e Araguari.

A história dessa  cidade se confunde com a própria história da mineração 

de ouro, onde a figura do Bandeirante desbravador tem uma participação expressiva 

e marcante, estabelecendo uma concreta semelhança com o processo de formação 

econômica de Goiás. 

“A história de Araguari tem seus antecedentes no período 
épico dos Bandeirantes, enquadrada naturalmente na própria 
história da Triângulo Mineiro: região inóspita e povoada de 
índios bravios, e que foi desbravada, pela primeira vez, por 
Bartolomeu Bueno da Silva, o moço, por alcunha de 
Anhanguera.”68

Assim, pode-se relacionar o processo de formação de Araguari com o 

mesmo  que aconteceu em Goiás, a partir do século XVIII,onde a mineração 

antecipa o povoamento dessas regiões, marcando o destino de um povo e o ritmo da 

economia.

Em 2 de Julho de 1888, desmembrado do município de Bagagem (Estrela 

do Sul)69, a Vila do Brejo Alegre70 é elevada à categoria de cidade, sendo que em 5 

de agosto do mesmo ano recebe o nome de Araguary.71

A origem do nome Araguari, dado a citada cidade do Triângulo mineiro, 
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guarda, ainda um pouco de mistério e dúvidas. 

“Há muita polêmica também quanto ao significado ou à 
etimologia do Termo Araguari.Já nos escritos do Padre 
Lafayte encontramos a afirmação de que se trata de palavra 
tupi-guarani e que significa Brejo Alegre,...”72

A história dos trilhos da estrada nessa localidade, selando o seu destino,  

surge em 15 de novembro 1896, quando a mesma passa a receber a linha da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, ligando o Estado de Minas Gerais ao 

Estado de São Paulo, com a intenção de se chegar até o porto de Santos, fruto da 

economia cafeeira que se faz presente no Brasil da época, que tinha nesse meio de 

transporte a criação das condições necessárias à ampliação de sua produção agrícola 

voltada para o setor externo.

“A Companhia Estrada de Ferro Mojiana, organizada de 
início com a participação do capital dos grandes fazendeiros 
do vale do Jaguari e do Mogiguaçu, em 1880 tomara 
emprestado no mercado financeiro de Londres, 483.700 
libras. O primeiro projeto da ferrovia visava atingir apenas 
Mogi-Mirim, sendo em seguida modificado: os trilhos 
alcançavam Casa Branca(1878), São Simão ( 1880), Ribeirão 
Preto (1883),Franca ( 1887) e as margens do Rio Grande em 
1888. Em 1896 a ferrovia alcançou Araguari, cidade mineira 
do Triângulo, com o projeto de ligar o território goiano ao 
porto de Santos, projeto não executado pela Companhia.”73

Com a criação da Companhia Estrada de Ferro Goiás, iniciando os trilhos 

em Araguari onde terminava a Mogiana, a mesma passa a exercer na cidade algo de 

muito marcante e simbólico. A economia, a sociedade e a política local, certamente 

influenciavam e eram muito influenciados pela  “Goiás”. Os trilhos definiam os 

rumos do desenvolvimento dessa região, marcando o compasso da melodia do 

capital. 

Estevam, ao discutir a importância da presença da estrada de ferro no 
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triângulo mineiro, ressalta a intima ligação que a mesma tem para com o 

desenvolvimento das práticas mercantis na região, tornando-a subordinadora da 

economia de Goiás, principalmente da parte sul do Estado. Contudo, a presença dos 

trilhos nos solo goiano provoca a valorização do preço de suas terras. 

“A estrada de ferro no Triângulo Mineiro, conforme visto, 
havia sido mola propulsora para o desenvolvimento do 
capital comercial naquela área, tornando-a vigoroso 
entreposto nas relações de mercado com São Paulo. As 
relações do sul de Goiás com o triângulo foram positivas no 
sentido de ter provocado valorização de terras, mas foram 
pautadas por um intercâmbio ‘desigual’ onde parte 
significativa dos excedentes ficou na intermediação mercantil 
triangulina.”74

Desde o final do século XIX, quando os trilhos da Mogiana passam então 

a descansar na cidade de Araguari, esta região começa o seu domínio nas relações 

comerciais praticadas no triângulo mineiro e na parte sul de Goiás. Logo, o controle 

dos destinos da “Goiás” era imperioso para os grupos econômicos que se serviam da 

estrada em favor de seus desejos de acumulação comercial.   

Ao ser entregue pela primeira vez, em 1951, a direção da Estrada de 

Ferro Goiás,  a um goiano, fica estabelecido um clima de insatisfação em parcela da 

população araguarina que desejavam ver alguém ligado aos seus interesses à frente 

da mesma. Imperou, naqueles que se relacionavam com a estrada de uma forma 

direta, intranqüilidade no que diz respeito ao presente e ao futuro. A ferrovia era um 

marco de poder, riqueza e afirmação para Araguari. Portanto, na visão triangulina, 

nada mais natural de que um filho da terra a dirigisse.

Para Teixeira, é natural que tenha acontecido manifestações políticas de 

Araguari em relação à sua nomeação como diretor da “Goiás”, em virtude de ser ele 

o primeiro goiano nomeado para esse cargo e da importância da ferrovia para os 

mineiros.  
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“Aconteceu uma movimentação política, porque aquilo era 
um dos cargos de importância da região do triângulo 
mineiro. Então, é a primeira vez que ela foi retirada, digamos 
assim, da decisão desses interesses, e foi nomeado um goiano. 
Além de diminuir as influências políticas dos mineiros, havia 
um perigo potencial da transferência da Estrada de Ferro 
para Goiás.”75

Gomide assim escreve sobre tal questão, manifestando a vontade de  

Araguari em ver alguém ligada à sua região ocupando o cargo  de diretor da 

“Goiás” e a frustração que sentem ao ver alguém de fora da cidade ocupar tão 

cobiçado posto : 

“A nomeação do Diretor da Estrada de Ferro Goiás, pelo 
Presidente da República Getúlio Vargas, no início da década 
de 50, veio frustrar os anseios araguarinos de ver, à frente 
daquela ferrovia, conforme indicação anterior, um de seus 
filhos, Cap. Durval Araújo, membro que era da “elite 
pensante’, formado nas escolas superiores do Exército 
Nacional. Em lugar de “um filho seu”, Araguari assistiu à
nomeação de “um filho de território goiano”, Cap. Mauro 
Borges Teixeira, que era também filho do governador do 
Estado de Goiás, Sr Pedro Ludovico Teixeira.”76

Para o diretor da estrada, os laços que uniam a ferrovia com a cidade de 

Araguari eram profundos e marcados por interesses pessoais, não se levando em 

consideração os interesses de Goiás em ter nos trilhos encaminhada a solução do 

seu sério problema de transporte. Portanto, para se resolver tal questão, enérgicas 

atitudes tinham que ser tomadas com a intenção de se restabelecer o quadro 

operacional e administrativo da “Goiás”.

“Porque eu verifiquei que aquela estrada lá, em Araguari, a 
sede lá, não dava atenção devida ao Estado de Goiás. O 
objetivo dela não era resolver o grau de problema do 
transporte. Isso era preocupação menor. Interessava era 
aquele grupo de gente, que eram funcionários, que era 
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diretor. Aquilo é que era mais importante, o bem estar deles, 
a segurança. O resultado do transporte não tinha o menor 
significado. Eles se acostumaram com o fracasso. Não tinha 
cabimento uma estrada de ferro ter um ou dois trens só por 
dia, não ter tráfego noturno.” 77

Assim, o grande significado que a “Goiás” tinha para os mineiros do 

Triângulo, principalmente para os araguarinos, pode então ser observado em função 

da luta que se estabelece na região para preservar os interesses comerciais dos 

mesmos. Vale sempre ressaltar que a grande parcela prejudicada com a essa 

mudança é a elite econômica local que sempre teve na estrada um grande fonte de 

lucro e dos mais variados interesses.

4- A administração da “Goiás”: 1951 - 1954

Em março de 1951, após concluir o curso da Escola de Estado-Maior do 

Exército, Mauro Borges Teixeira, e sem nenhuma concreta experiência 

administrativa na área de ferrovias, é nomeado o novo diretor da  Estrada de Ferro 

Goiás. Fato acontecido no início do último governo de Getúlio Vargas com o qual 

seu pai, Pedro Ludovico Teixeira, mantinha profundas ligações políticas e históricas 

ao ser seu representante neste Estado.  

“Eu pedi que o meu pai falasse com o presidente. Eu achava 
que eu tinha mais condições. Inclusive, dentro do Estado 
Maior, nós estudamos muito o problema de transporte. E isso 
pegava ferrovias e tudo mais. Isso faz parte do setor de 
logística e eu me sentia, não assim do ponto de vista técnico, 
mas do ponto de vista do uso do equipamento.”78

Preocupado também em criar as condições indispensáveis para o Estado 

de Goiás de um eficiente meio de transporte, constantemente reclamado pela elite 

empresarial local que demandava uma maneira capaz de escoar parte de sua 

expressiva produção de grãos e de contribuir relativamente para a sua economia, 

Teixeira luta por levar adiante a idéia de transferir a  sede da estrada para Goiânia. 
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Pela sua formação militar, procura ser organizado e metódico, sempre em busca do 

respeito à  hierarquia, sintonizado com a dominação racional legal exercida junto 

aos funcionários da “Goiás”, porém não se esquecendo de seus fortes laços políticos 

com seu Estado.  

A população de Araguari ao receber o novo diretor da “Goiás’, o trata 

com muita simpatia, fidalguia e refino, chegando ao ponto de promover, durante o 

aniversário natalício do mesmo, grandes festas comemorativas recheadas de muitos 

discursos elogiosos. Um jornal de circulação local com a manchete “Araguari 

prestou carinhosa e entusiástica homenagem ao diretor da E.F.G.” escreve que:

“Não faz um ano que o capitão Mauro foi posto, pelo 
Presidente Vargas,à frente da ‘Goiás’, e já se afirmou o vigor 
patriótico, a capacidade moça desse homem, em que virtudes 
excepcionais se acrisolam virtudes que ele mesmo cultivou, 
virtudes que lhe vieram dos ancestrais. Capitão Mauro é, 
entre nós, figura de primeira grandeza. Com sua brandura 
enérgica, esclarecida e pertinaz, muito logo se impôs à 
amizade e ao respeito da família ferroviária, de toda 
sociedade araguarina.”79

A posse do novo diretor da “Goiás” teve a presença de inúmeras figuras 

expressivas da elite política goiana, a qual Teixeira era fiel representante, 

evidenciando assim a importância desse cargo para o Estado de Goiás e muito 

particularmente para o governo goiano. Venerando de Freitas Borges, Prefeito de 

Goiânia; Sá Peixoto, Procurador Fiscal de Goiás; João Nascimento de Godoi, 

Promotor Público; Celso Hermano, Procurador do Estado de Goiás; Camara Filho, 

representante do Governador Pedro Ludovico, dentre outros, estiveram presentes 

nessa solenidade de transmissão de cargo.80

O órgão de imprensa araguarino, citado anteriormente, ao relatar as obras 

de construção do Hospital da “Goiás”, que foram retomadas pelo então diretor da 

estrada, descreve a maneira positiva com que mesmo se relaciona com a chamada 

                                                          
79 Gazeta do Triângulo, Araguari, 16 de fevereiro de 1952.
80 O Popular, Goiânia, 22 de março de 1951.
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família ferroviária, além do seu proveitoso comportamento administrativo em favor 

de mineiros e goianos.

“Congraçaram-se operários e chefes de serviços, com a 
Diretoria da E.F.G., naquela solenidade, numa demonstração 
de fraternidade que é já um princípio dos frutos da grande 
obra administrativa que o Cap. Mauro vem realizando 
discreta e tenazmente naquela ferrovia, com evidente proveito 
para a mesma, para o seu pessoal, para o vizinho Estado 
Amigo e para nós mesmos.”81

Durante a realização da chamada “Grande Festa da Caridade”, na cidade 

de Araguari, acontecida em agosto de 1953, novamente esse diretor  é 

homenageado, recebendo por parte da população local os mais efusivos 

cumprimentos por conta de sua promoção ao posto de Major do Exército Brasileiro, 

além de realçarem a administração do mesmo à frente da citada ferrovia.

“..., foi prestada uma expressiva homenagem ao distinto 
amigo de Araguari e brilhante Diretor da Estrada de Ferro 
Goiás, Major Mauro Borges Teixeira.

Essa Homenagem, de iniciativa da ‘Barraca de Goiás’, e que 
recebeu adesão das pessoas mais representativas desta 
cidade, se constitui no oferecimento àquele ilustre militar de 
um coquetel, em regozijo pela sua recente  e merecida 
promoção ao elevado posto de Major do glorioso Exército 
Nacional.”82

Teixeira, ao relatar a sua convivência com a população de Araguari, 

principalmente com a classe política,  afirma que durante os mais de quatro anos 

que esteve à frente dos trabalhos da “Goiás”, sempre gozou de um bom 

relacionamento com todos.

“Muito boa. Excepcionalmente muito boa. Todos me 
paparicavam, eu era convidado para todas as festas. Faziam 
muitas festas em minha homenagem. Eu tinha alguns parentes 
lá. Enfim, o relacionamento com a sociedade era o melhor 

                                                          
81 Gazeta do Triângulo, Araguari, 19 de janeiro de 1952.
82 Gazeta do Triângulo, Araguari, 9 de agosto de 1953.
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possível.”83

Todas as manifestações de simpatia e admiração realizadas pela 

população de Araguari e, principalmente, por aqueles que se beneficiavam da 

Estrada de Ferro Goiás,  endereçadas ao diretor da estrada são esquecidas no 

momento em que o mesmo propõe a mudança de sua sede para Goiânia.

O diretor da “Goiás”, quando de sua posse, a encontrou em péssimas 

condições administrativas, contando com um quadro financeiro nada promissor. 

Além disso, segundo este dirigente, a forte presença de corrupção em seu meio e 

funcionários despreparados tecnicamente.

“Era um desastre administrativo. Era absolutamente 
ineficiente. Lá era uma fonte de gastos. Eu queria reverter 
esse quadro, tornar o pessoal eficiente, cumpridor dos 
deveres, acabar com a corrupção generalizada. Eu me dispus 
a isso, melhorar a eficiência da ferrovia, dar mais apoio às 
atividades fins da ferrovia.”84

Em abril de 1951, ao apresentar ao Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Estradas de Ferro, Engenheiro Vicente de Brito Ferreira Filho, um 

relatório da situação em que foi encontrada a Estrada de Ferro Goiás, Teixeira, em 

sua conclusão geral, descreve as péssimas condições da mesma e as conseqüências 

disto para a economia goiana e brasileira, comprometendo significativamente o 

custo de vida da população ao se estrangular o escoamento dos produtos.

“Em vão e contraditórios serão todos os apelos do governo no 
sentido de aumentar a produção a fim de baixar os custos da 
vida nos grandes centros consumidores, sem que sejam 
envidados todos os esforços para possibilitar, sem restrições, 
e com ampla prioridade, o escoamento de toda a produção 
acumulada nos centros produtores.”85

                                                          
83 Entrevista com o Sr Mauro Borges Teixeira, 20 de fevereiro, citada.
84 Entrevista com o Sr Mauro Borges Teixeira, 17 de fevereiro, citada.  
85 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit. p.14.
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A administração de Teixeira, ocorrida entre 1951 e 1954, foi direcionada 

com o intuito de modernizar a estrada tentando volta-la para os interesses das 

regiões que a mesma servia. Dentre os trabalhos realizados para tanto, pode-se 

destacar: serviço florestal e de fomento agrícola, serviço de fiscalização de 

materiais, telefone de chamada seletiva, staff elétrico, reforma nos telégrafos, trens 

noturnos, aquisição de novas locomotivas, troca de trilhos e dormentes, criação da 

divisão de obras que se incumbiu da construção do hospital ferroviário e casas para 

os funcionários dentre outras obras, além de uma preocupação com o transporte da 

safra agrícola, constantemente reclamada pela classe produtora.

“Mesmo com falta de locomotivas, consegui-se extinguir uma 
prática que já se tornara habitual na vida da E. Ferro Goiás, 
qual a de emendarem de um ano para outro, as safras, 
causando sérios prejuízos aos produtores e aos consumidores 
dos grandes centros.” 86

Esse diretor da estrada, teve também uma gestão em que foram buscadas 

as condições necessárias para que se realizasse, com sucesso, a reorganização 

financeira e administrativa, tentando imprimir um novo ritmo a mesma. Em 1953, a 

“Goiás” já estava sendo reaparelhada e modernizada, aumentando 294%87 a sua 

capacidade de tráfego. Na condição de vice-diretor, foi nomeado o Major Alberto 

Carneiro da Cunha Nóbrega, oficial do exército brasileiro e com formação em 

Engenharia de Comunicação, muito ligado a Teixeira e que prestou a ele relevantes 

serviços.  

Ao concordar com tais afirmações a respeito da administração de 

Teixeira à frente da coisa pública, Gomide  afirma que: 

“Atingiu assim a ferrovia, durante sua gestão como diretor, 
um recorde de renda no mês de janeiro de 1953, podendo-se 
prever que nesse ritmo, a quarentona ‘Goiás’ agora 
remoçada, terá sua receita próxima a casa dos trinta milhões 

                                                          
86 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit. p 19. 
87 TEIXEIRA, Mauro Borges. O Golpe Em Goiás (História de uma Grande Traição). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. p. 187.
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neste ano de 1953.”88

Quadro 01

E.F.G. - RESULTADOS FINANCEIROS DAS OPERAÇÕES

DO TRÁFEGO  (1948-1958) - (Cr$ milhões)

Anos Receitas Despesas Déficit

1948 12.184 34.878 22.694
1949 14.478 45.191 30.713
1950 16.932 48.884 31.952
1951 20.257 49.087 28.830
1952 20.947 71.693 50.746
1954 29.504 85.776 56.272
1955 33.431 95.650 62.219
1956 76.311 155.864 79.553
1958 98.160 258.042 159.882

FONTE: Revista Ferroviária, citada, p.15. CAPES - Estudos  de Desenvolv. Regional, citado, p.71, apud 
BORGES, Barsanufo G., 1995, op. Cit, p.42

Além da preocupação administrativa propriamente dita, Teixeira se 

pautava por compromissos entendidos como sendo paternalista em relação aos 

funcionários da “Goiás”,  promovendo um forte programa assistencial em benefício 

dos mesmos, quem sabe em busca de seu apoio a causa futuras, através da 

manutenção de postos médicos, abrigos dormitórios para o pessoal de serviço em 

trânsito, assistência odontológica, páscoa para os ferroviários, natal da criança 

ferroviária pobre, casamentos, alto falantes oferecendo música ao ferroviário, 

cinema, escola técnica de educação familiar, serviços de puericultura e pré-natal,  

completo hospital ferroviário com material importado da Alemanha.

“Na Estrada de Ferro Goiás, não existia, propriamente, um 
programa de assistência social em execução. Faziam-se 
favores isolados, jamais se cuidando da adotar medidas 
beneficiadoras da coletividade ferroviária.

A preocupação especial da atual administração foi procurar 
dotar a família ferroviária de um serviço assistencial, se não 

                                                          
88 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit. p.15.
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ideal, pelo menos, satisfatório.”89

A relatar sobre as acusações de ter praticado atos Administrativos de 

natureza populista e paternalista na direção da “Goiás”, Teixeira afirma que tais 

atitudes eram necessárias em função das dificuldades que os funcionários da estrada 

passavam, não deixando portanto de praticá-las, sob o risco de ser entendido como 

tal.

“Mas eu fui ser populista porque não podia deixar de fazer o 
que era necessário. E porquê não, de certa forma, me aliar à 
confiança do pessoal. Porquê não plantar as coisas pra eles 
comerem. Eles comiam tão mal. Eu mandava dar semente e 
obrigava, não era voluntário não, todo mundo tem que 
plantar horta. E aí, eu às vezes ia na hora do jantar, chegava 
lá e todo mundo comia sopa.”90

Sobre esse comportamento do diretor da estrada, em favor de uma 

administração com compromissos de cunho assistencialista, Gomide descreve a 

preocupação que o mesmo tinha os funcionários da “Goiás”.

“Sua administração foi baseada em um programa de 
assistência social ao ferroviário que se expressava na 
construção da casas populares destinadas aos servidores da 
Goiás, na criação da cooperativa de Consumo dos Servidores 
da Estrada de Ferro Goiás, na inauguração do Hospital do 
Ferroviário de Goiás. Estimulou e patrocinou o concurso de 
hortas e o desenvolvimento da apicultura entre os 
ferroviários,...”91

Borges92, ao analisar o comportamento administrativo do diretor da 

“Goiás”, concorda com as observações feitas por Gomide afirmando que o mesmo 

se pautou por uma conduta clientelista e paternalista, não sendo rigoroso nos 

trabalhos de conservação de linha e na operação de todo o tráfego da estrada, o que 

resultou no fraco desempenho da ferrovia como prestadora de serviços às 

                                                          
89 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit. p. 23-24
90 Entrevista com o Sr Mauro Borges Teixeira, 20 de fevereiro, citada.
91 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit., p. 14.
92 BORGES,Barsanufo Gomides. 1995. op. cit., p. 42.
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economias do Triângulo mineiro e de Goiás, quer seja no transporte de animais ou 

de bagagens e encomendas, provocando a queda do volume a ser transportado, que 

pode ser percebido ao se decompor os quadros 2 e 3, pelo menos nos dois anos 

iniciais da administração desse novo diretor da estrada.

Quadro 02

E.F.G. - TRANSPORTE DE ANIMAIS EM TONELADAS

Anos Toneladas Toneladas/km Percurso médio/km

1948    13.472    2.667.456 198

1949    11.320    2.196.320 194

1950    10.754    2.129.292 198

1951    9.139    1.855.217 203

1952    6.757    1.459.512 216
FONTE: Revista Ferroviária, citada, p.24-25, apud BORGES, Barsanufo Gomides, 1995, op. Cit, p.40

Quadro 03

E.F.G. - TRANSPORTE DE BAGAGENS E ENCOMENDAS

Anos Toneladas Toneladas/km Percurso médio/km

1948    3.049    500.241              164

1949   3.125    465.625              149

1950    3.455    535.525              155

1951    3.383    588.642              174

1952    2.631    497.259              189
FONTE: Revista Ferroviária, citada, p.20-21, apud BORGES, Barsanufo Gomides, 1995, op. Cit, p.41

Artiaga93 ao comentar a nomeação de um goiano para dirigir os destinos 

da Estrada de Ferro Goiás, afirma que mesma fortalece o desenvolvimento dos 

transportes ferroviários regional. Entende também que Teixeira reorganiza os 

serviços viários, colocando-o em benefício dos interesses do Estado de Goiás.

                                                          
93 ARTIAGA, Zoroastro. História de Goiás. Goiânia: Edição do Autor, 1961. p.113.
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Para o político goiano Togo Gomes de Almeida94,em entrevista a um 

grande jornal de circulação nacional, a administração de Teixeira acabou com os 

privilégios e procurou aplicar as verbas destinadas à estrada, promovendo assim a 

conservação e o aparelhamento da ferrovia. Além disso, o diretor da “Goiás” 

combateu a corrupção, o que tem sido positivo para o exercício financeiro da 

mesma. Sobre a mudança da sede da estrada, ele afirma que a sua manutenção  em 

Araguari se explica apenas como fonte de empregos para servir aos cabos eleitorais 

dos políticos de prestígio naquele município. Finalizando, Togo diz que aconteceu 

um caso semelhante ao da transferência da “Goiás”, envolvendo São Paulo e Minas 

Gerais onde os mineiros resolveram mudar a sede da Rede Sul-Mineira, de Cruzeiro 

para Belo Horizonte, fato aprovado pelos paulistas.  

Pode-se perceber com bastante clareza a preocupação que esse diretor da 

estrada tinha com a sua região natal. Não obstante todas as obras que realizou na 

cidade mineira de Araguari, enquanto esteve administrando a citada empresa, seus 

olhos sempre estiveram voltados para o planalto central, reconhecendo o significado 

que a ferrovia tinha para a economia de Goiás. Assim ele afirma a respeito dessa 

importância:

“Sem a concessão das melhorias indispensáveis e inadiáveis à 
E.F.Goiás, o Estado de Goiás permanecerá com a sua parca 
economia cada vez mais asfixiada, exclusivamente pela falta 
de transporte da sua já vultosa produção....” 95

Em Vargas, Teixeira também buscou as justificativas políticas para tais 

iniciativas em favor das terras goianas, invocando o significado que a marcha para o 

oeste tinha para a região, que era certamente a grande bandeira ideológica do então 

presidente. 

“O Sr Presidente Vargas que disse, com sabedoria, que a 
marcha para o Oeste é o verdadeiro sentido de brasilidade, 
por certo não negará o seu valioso apoio a todas as 

                                                          
94 Jornal “O Globo”. Rio de Janeiro, 10 de março de 1954.
95 TEIXEIRA, Mauro Borges. op. cit. p. 14
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iniciativas  tendentes a tornar realidade esse brado de 
patriotismo.”96

Com certeza as ligações políticas do diretor da estrada, trouxe ao mesmo 

as concretas condições para que a Estrada de Ferro Goiás servisse não apenas ao 

interesses goianos e mineiros  mas, também, ao modelo de desenvolvimento 

defendido pelo então governo da República. Por diversas oportunidades a “Goiás”, 

tendo Teixeira à frente, se beneficia de estudos e  de financiamento do governo 

federal. Tal quadro pode ser percebido no relatório da Estrada:

“...., com base nos estudos efetuados pela Comissão Mista 
Brasil - Estados Unidos, ao instruir o projeto nº 32, 
demonstra-se a transformação por que passará a Estrada, 
após a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico.” 97

Muito embora se pense o contrário, Teixeira afirma que não tinha como 

plano seguir a trajetória política de sua família, pois devotava ao exército brasileiro 

um carinho muito especial, não pretendendo, portanto, abandonar a farda. Achando 

que desta maneira também poderia colaborar com o seu Estado. 

“Ainda não. Mas eu não sei se eu te contei, mas eu vou te 
contar. Eu tinha um grande amor, eu realmente gostava da 
vida militar. E eu via aí, mais por amor a Goiás, uma chance 
de servir ao meu Estado. Eu me sentia preparado para 
isso.”98

Ora, não é difícil  entender as razões que levavam Teixeira a se 

comprometer com o processo de desenvolvimento goiano, usando a estrada de ferro 

em favor das mudanças necessárias para tal situação. Sendo filho de Pedro 

Ludovico e portanto com grande tradição política, as melhorias para Goiás, 

provenientes de sua administração, seriam um marco relevante para o seu futuro 

                                                          
96 Idem. p.14.
97 Idem, Ibidem. p. 3.
98 Entrevista com Mauro Borges Teixeira, 20 fevereiro, citada. 
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eleitoral. Não significa dizer com isso que o mesmo não estivesse também 

preocupado com o progresso da ferrovia e do planalto central, apenas que as obras 

da estrada facilitariam muito a realização de seu projeto político. 

5- A luta pela mudança

Com a chegada dos trilhos da estrada em Goiás, no início do século XX, 

foram criadas as condições que colaboraram para o aparecimento de novas elites 

que passaram a lutar pelo controle do poder político no Estado de Goiás. A 

Revolução de 30 foi o seu grande marco divisor, onde a Aliança Liberal passa a ser 

representada aqui pelos opositores do governo local. Pode-se então facilmente notar 

que, politicamente, o controle da ferrovia, símbolo do capitalismo, tinha uma 

importância singular  para a manutenção do poder. 

Machado define assim esse quadro reafirmando a  perfeita relação entre 

capitalismo e novas classes: 

“(...), reafirmo que a modernização brasileira, resultante da 
expansão do modo de produção capitalista, representando um 
novo estágio das forças produtivas a nível nacional e 
internacional, refletiu-se na configuração econômica do 
estado de Goiás, levando também aí a um avanço das forças   
produtivas, gerando a necessidade de dinamizar a economia, 
o que requereu a negação da ordem oligárquico-
familiocrática, entrave àquela dinamização.”99

A transferência da sede da Estrada de Ferro Goiás de Araguari para 

capital goiana tranqüilamente vai servir aos interesses dos grupos políticos desta 

localidade, na medida em que colabora, mesmo que de forma modesta, para a 

afirmação política da jovem metrópole do Centro-Oeste do Brasil, obra e idéia dos 

mesmos que detém, na época, o governo estadual. 

Ao justificar o citado acontecimento, Teixeira vai  assim se expressar, 

mostrando as razões para que a transferência da sede da “Goiás” viesse a acontecer. 

                                                          
99 MACHADO, Maria Cristina Teixeira. op. cit. p..45.
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Para ele, Goiânia possue todas as qualidades para receber a sede da estrada.     

“Raramente uma cidade reúne, simultaneamente, como 
Goiânia, todas as condições que, de ordinário, devem ter uma 
cidade para ser da administração de uma estrada de ferro

1- Goiânia é o centro político e administrativo de toda a 
região servida pela Estrada;

2- é o centro econômico da área de influência da ferrovia;

3- é o centro de tráfego, o maior foco de atração de veículos;

4- Goiânia possui uma área de quase 500 000(quinhentos mil 
metros quadrados)na zona industrial, doada pelo Estado à 
União, capaz de abrigar todas as instalações presentes e 
futuras da EFG conforme se vê na planta anexa já existe um 
completo planejamento técnico para o aproveitamento da 
mesma;

5- Possui excelente abastecimento de água da rede da cidade 
e de poço artesiano da estrada;

6- Em outubro da corrente ano terá abundante energia 
elétrica(mais do que Uberlândia e Araguari reunidos);

7- Facilidade de obtenção de mão-de-obra especializada para 
serviços ferroviários, inclusive engenheiros, pois a Cidade 
possui várias escolas técnicas, algumas faculdades entre as 
quais se destaca a de engenharia;

8- Existência de uma estação nova capaz de abrigar, em 
excelentes condições a divisão de transportes e órgãos 
subordinados;

9- Existência de uma Central de telefones de chamada 
seletiva, capaz de atender às necessidades de comunicação da 
Diretoria com qualquer parte da estrada;

10- Existência de de mais de 100 casas da estrada, número 
maior do que o existente em Araguari;

11- Existência prédios próprios para abrigar com o 
necessário espaço e conforto toda a administração;

12- Facilidade de recebimento das verbas e prestação de 
contas devido à existência da Delegacia Fiscal do Tesouro. 
Freqüentemente a administração se via prejudicada devido à 
dificuldade de ligação com a Delegacia Fiscal de Belo 
Horizonte, fora da zona da ‘Goiás”, já foi pedido para este 
ano a distribuição dos créditos para a Delegacia de Goiânia;

13- De acordo com o Plano Nacional de Viação, Goiânia está 
situada no tronco principal de Oeste (TPO) e Araguari em 
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tronco secundário. Mais tarde com a evolução do nosso 
sistema ferroviário, Goiânia será certamente a sede da Rede 
Ferroviária do Centro-Oeste.”100

Logo, percebe-se que, na visão desse diretor, os argumentos técnicos em 

favor da mudança são bastantes convincentes e justificáveis, dando, para ele, pouca 

margem a discussões políticas entre ambos os lados. Porém, ele afirma que ao 

assumir a “Goiás” o fazia sem nenhum sentimento bairrista, preocupado apenas 

com os interesses coletivos.

“ Ao assumir a direção da ferrovia achava-me possuído, 
como estou, do sincero desejo de bem servir aos interesses da 
coletividade, sem abrigar nenhum sentimento subalterno de 
bairrismo no trato da coisa pública, senão um acendrado 
amor à região em que nasci.”101

Em Araguari, a transferência vai ser tratada de uma forma diferente dos 

argumentos técnicos definidos pela direção da “Goiás”. Gomide, vai manifestar 

parte da indignação e a luta travada pelos mineiros de Araguari contra a 

transferência da sede da estrada, ao expor a preocupação da elite política local em 

buscar apoio à sua causa junto ao governo mineiro e governo federal :

“A sociedade acreditou no poder de seus líderes políticos e 
seu acesso às instâncias políticas superiores. Por isso, 
formou-se uma comissão de representantes de instituições 
públicas e privadas, para se dirigir às autoridades estaduais e
federais, defendendo os interesses da cidade. Tal comissão 
desempenhou suas funções: entrevistou-se com políticos 
mineiros (governador, deputados, ministros) e voltou, 
prestando contas à população, afirmando o completo êxito da 
missão, trazendo a promessa de tais líderes de que não 
haveria nenhuma modificação  que “afetasse os interesses da 
cidade”. Repetiu-se a utilização dos canais tradicionais para 
encaminhamento das reinvidicaçôes.”102

                                                          
100 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit. p. 46-47.
101 Idem, Ibidem. p.41. 
102 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit. p. 38. 
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Muito embora a população de Araguari pensasse o contrário, Teixeira 

afirma categoricamente que não assumiu os destinos da “Goiás” já com intenção de 

transferi-la para Goiânia. Para ele, esse desejo veio a surgir com o desenrolar dos 

fatos, dos acontecimentos que marcaram o ritmo de sua administração.

“Eu não me lembro de ter essa intenção. Aos poucos ela se foi 
consolidando. E já havia, digamos, um uso da estrada (por 
parte de Araguari) para atividades políticas e a estrada de 
ferro era mais um patrimônio de um grupo de Araguari. Eu 
achei que transferindo para Goiás, todos os setores abririam 
à expansão da ferrovia de Goiás até o Araguaia, que era 
previsto, e Goiânia estaria quase que bem no centro dessa 
área. Eu não achei que Araguari seria a sede fixa. Mudar a 
sede era mudar a administração.”103

O jornalista e historiador Zoroastro Artiaga, em matéria publicada na 

imprensa goiana, faz uma série de denuncias contra o comportamento de setores da 

elite econômica de Araguari que promovem o uso da “Goiás” em  favor de seus 

interesses próprios, tramando contra a administração do diretor da estrada em 

parceria com ferroviários.

“Há quarenta anos que acompanho a vida da Estrada de 
Ferro Goiás. Nesses oitos lustros de lutas e sofrimentos, 
tenho visto coisas espantosas, acontecimentos 
verdadeiramente inacreditáveis, promovidos pelos magnatas 
de Araguari, com o intuito de prejudicar o Estado de Goiás, 
cujo desenvolvimento temem.

Vi-os inutilizando a coisa pública, em proveito dos prélios 
eleitorais; soltando boletins de propaganda feitos nas oficinas 
gráficas da “Goiás”; tramando a campanha contra um 
goiano que consegui desmontar a máquina que sugava o 
comércio anhanguerino, sob a forma de uma associação 
secreta de sabotagem funcionando dentro da própria direção 
da Estrada.”104

O Jornal “Gazeta do Triângulo”, de Araguari, em sua edição de 4 de abril 

de 1954 trata com indignação a transferência da sede da estrada, atribuindo a 

                                                          
103 Entrevista com o Sr Mauro Borges Teixeira, citada.
104 Jornal “O Popular”, Goiânia, 21 de fevereiro de 1954.
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responsabilidade da mesma, unicamente, à pessoa de seu diretor : 

“É o fato uma razão para que, em nós, cresça mais ainda a 
descrença na palavra dos homens públicos do país, mesmo 
aqueles tidos e havidos como corretos e intransigentes (...)  O 
Diretor Mauro Borges Teixeira, consumado o ato puramente 
de capricho e egoísmo, acaba de baixar a Portaria nº 1 
(aprovada pelo Ministro) determinando a nova organização 
da Estrada de Ferro Goiás, dividindo-a em duas divisões. A 
1ª divisão, na qual está incluída a Diretoria, para sediar-se 
em Goiânia e a 2ª divisão, fixada nesta cidade. De Goiânia a 
Pires do Rio se subordinará a 1ª divisão e de Araguari a 
Pires do Rio se compreenderá a 2ª divisão, ambas com 
direção diferentes, supervisionadas pela diretoria  que 
decidirá as dúvidas que acaso surgirem. Ora, isso é apenas 
um disfarce para de fato ficar a sede em Goiânia. Além do 
mais,um absurdo pois já se viu uma estrada, de extensão tão 
pequena, bipartida, com chefes distintos ? É como se vê, 
resultado da balbúrdia e confusão da época atual na vida 
administrativa do país...”

Por sua vez, o jornal goiano “O Popular”, em sua edição de 21 de 

fevereiro de 1954, defende esta transferência assim se expressando:

“Em Goiás, a referida estrada serve diretamente a 11 
cidades; nos terminais, a Anápolis um dos maiores centros 
produtores do Brasil Central(....), e a Goiânia, com cerca de 
oitenta mil almas; Goiânia já é o centro de tráfego da 
ferrovia, sendo a sua estação a de maior movimento e a que 
canaliza maior renda; Goiânia é uma das cidades que 
apresentam maior índice de crescimento no mundo.”

Em discurso proferido na Câmara dos Deputados, o parlamentar mineiro 

Vasconcelos Costa, representante do Triângulo, registra o seu veemente protesto 

contra a mudança da sede da “Goiás” para Goiânia, afirmando que a mesma é 

injustificável, gerando grandes gastos financeiros, servindo apenas  a interesses 

políticos.

“Nada justifica, no momento, salvo alguma pretensão 
política,, transferência da administração para outra 
localidade de vez que as condições técnicas não a 
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aconselham, nem o próprio interesse a recomenda, pois o 
dispêndio injustificável seria enorme.”105

O Legislativo municipal de Araguari também se manifesta contrária à 

idéia da transferência, provocando a realização de um movimento que engloba os 

diversos setores organizados da sociedade local, incluindo aí o prefeito Adalcindo 

de Amorim. Fica acertando a formação de uma comissão para defender os interesses 

araguarinos junto  aos governos estadual e federal.

“A histórica reunião foi presidida pelo Sr Prefeito Municipal 
e culminou com a indicação de uma comissão, por sugestão 
do Presidente da Câmara Municipal, compostas de 
representantes de todas as instituições araguarinas, públicas 
ou particulares, para dirigir-se a Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro, defendendo os nossos interesses junto às autoridades 
estaduais e federais” 106

Não é de se estranhar que o diretor da “Goiás” rebata todas as acusações 

feitas a ele de querer usar a transferência da sede para Goiânia em benefício de 

projetos políticos. Para o mesmo, o fato de ser  ele filho de Ludovico, não precisaria 

disso para se afirmar politicamente no cenário goiano, .

“Não, porque na verdade, nós não precisaríamos disso para 
afirmar politicamente. Meu pai era um grande líder aqui. A 
própria população de Goiás, da zona ferroviária, nunca teve 
envolvimento, assim, de reivindicar a transferência da sede. 
Foi uma decisão minha pensar no presente e no futuro da 
ferrovia. Eu não precisava da mudança. Na verdade, eu me 
tornei muito conhecido, não por ter transferido a Estrada de 
Ferro, mas pela luta e agressividade da campanha dos líderes 
de Araguari. Eles fizeram uma onda tão grande que me 
tornaram conhecido nacionalmente.”107

Ainda sobre os interesses políticos, de ambas as partes, envolvidos na 

luta pelo controle da Estrada de Ferro Goiás, Gomide defende a idéia de que todos 

                                                          
105 Gazeta do Triângulo, Araguari, 28 de fevereiro de 1954.
106 Gazeta do Triângulo, Araguari, 13 de fevereiro de 1954.
107 Entrevista com o Sr Mauro Borges Teixeira, 20 de fevereiro, citada.
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lutam contra os interesses dos ferroviários, preocupados tão somente com o 

fortalecimento do poder, notadamente da oligarquia dominante em Goiás sendo 

Teixeira seu representante legítimo.   

“Neste palco estava presente, porém, uma oligarquia 
poderosa que, articulando nos bastidores políticos, 
compactuando, cobrando e prometendo, lutava contra os 
interesses ferroviários;lutava em favor dos interesses 
econômicos de um grupo dominante, que via, na transferência 
da sede da Estrada de Ferro Goiás para Goiânia, uma 
alternativa para o fortalecimento político-econômico da 
capital do Estado, da classe dominante e do fortalecimento 
político da oligarquia no poder.”108

Da parte do dirigente da “Goiás”, não acontece qualquer discussão 

anterior com a população de Araguari, principalmente com os ferroviários, a 

respeito da mudança da sede da estrada. Mais uma vez Teixeira dá mostras de seu 

caráter de dominação racional legal perante os ferroviários,  ao considerar a atitude 

de transferência apenas como um ato de chefia, de comando, que não deveria ser 

questionado.

“Nada ! Tem ferroviários não. Isso é uma decisão de chefia, 
do comandante, do chefe, nada de participação deles não. Eu 
sabia que ia passar por um período fatalmente negativo. 
Tinha de ser feito como eu fiz. E mudei, certo. De qualquer 
jeito, teria mudado. Agora, eu fiz pra poder(....) eu fui com o 
Nóbrega lá. Nem isso eles concordaram.” 109

Em Goiás, continuam acontecendo as mais variadas manifestações em 

prol da decisão de mudança da administração da ferrovia para a capital local:

“no intuito de apoiar e se  solidarizar com a atitude do Major 
Mauro Borges, ao mesmo tempo em que  defendia seus 
próprios interesses, a classe dominante goiana,acabou por se 
mobilizar através de seus representantes  no sentido de 
promover uma ferrenha campanha pró-transferência da sede 

                                                          
108 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit., p.12.
109 Entrevista com Mauro Borges Teixeira, 20 de fevereiro, citada.
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da Estrada de Ferro Goiás para Goiânia.”110

Pelo lado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Araguari, reafirma o 

desejo de lutar pela permanência da sede da “Goiás”, além da presença de 

ferroviários e outras classes sociais, tomando as seguintes providências;

“Contra a pretensão de Transferência da sede ferroviária 
manifestou-se a Câmara Municipal, em favor de se enviar 
telegramas ao Presidente da República, Ministro da Viação, 
Governador do Estado e Deputados Estaduais e Federais 
eleitos por esta região.”111

Também acontecem manifestações na Câmara Municipal de Goiânia, por 

parte dos vereadores que, em sua maioria se identificam com o governo local, 

apoiando a iniciativa da transferência. A então vereadora Maria José, apresenta um 

requerimento de solidariedade ao diretor da estrada, frente à exaltação dos ânimos 

do povo de Araguari  a essa questão.

“O expediente constou de um telegrama procedente de 
Araguari, do Dr Walfrido, comunicando à Câmara a 
exaltação de ânimo do povo daquela cidade, ante a questão 
de mudança da sede da Estrada de Ferro para Goiânia. (....) 
A nobre Vereadora Maria José, levou à mesa um 
requerimento para que se telegrafe ao Sr Capitão Mauro 
Borges Teixeira, apresentando-lhe a solidariedade do povo 
goiano e manifestando-lhe o imenso empenho em que se 
translade para Goiânia a nossa única via ferroviária.”112

Surgem, porém, manifestações de políticos goianos dizendo que a 

campanha da mudança não “pertence” ao diretor da Estrada de Ferro Goiás, que a 

mesma serve a interesses políticos e  que essa sede irá para a capital de Goiás, tão 

logo a nova estação seja construída. O Vereador goianiense, na época da 

transferência,  José Pires Fernandes, filiado à UDN, é uma voz no legislativo 

municipal em descompasso com os demais pares da casa, sendo inclusive acusado 

                                                          
110 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit., p.23.
111 Idem. p. 17.
112 Ata da 10ª Sessão da Câmara Municipal de Goiânia. 12 de fevereiro de 1954.
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pelos mesmos de traidor quanto à questão da “Goiás”. Nas sessões do legislativo 

goianiense o citado parlamentar se defende:

“ (.....), pediu a palavra o Sr Vereador Pires Fernandes, 
deixando claro porque votou contra o Requerimento. Disse 
que não é possível a mudança da Diretoria da Estrada de 
Ferro para a capital, porquanto não depende exclusivamente 
do Capitão Mauro. Não deu crédito ao boletim que notifica o 
desejo do diretor em mudar a sede da estrada, (....). Queira 
ou não, disse o Vereador, a sede virá para Goiânia; é só 
terminar a Estação.”113

Percebe-se assim, de ambas as partes, movimentações em relação à 

mudança da Estrada de Ferro Goiás. A querela entre mineiros de Araguari e goianos 

envolvidos com a ferrovia, está apenas por começar. Muitas batalhas estão por vir.

“Não Mudei e nem mudarei a sede da “Estrada de Ferro 
Goiás” Novo encontro dos araguarinos com o Ministro da 
Viação convidando o Major a desmentir a mudança 
anunciada.”114 Esta é a manchete de um jornal de Araguari 
ao relatar o resultado dos encontros realizados pela comissão
interpartidária araguarina, incumbida de tratar da questão 
da mudança, com o Ministro de Viação e Obras Pública e 
com o Diretor do Departamento Nacional de Estrada de 
Ferro onde ambos afirmam que não autorizaram a 
transferência da sede da ferrovia e sim, apenas, para que o 
diretor da mesma despachasse o seu expediente em Goiânia.”

O então deputado federal mineiro Rondon Pacheco115 pediu a abertura de 

inquérito administrativo para o levantamento do patrimônio pessoal do diretor da 

"Goiás", com a finalidade de com isso afasta-lo do cargo,  impedindo dessa maneira  

o controle dos goianos sobre a ferrovia em questão. 

Políticos de Goiás, contrários ao governo local, se posicionaram contra a 

transferência da sede por entenderem que a mesma fortificaria e sedimentaria  o 

                                                          
113 Ata da 10ª Sessão da Câmara Municipal de Goiânia. 12 de fevereiro de 1954.
114 Gazeta do Triângulo, Araguari, 21 de março de 1954.
115 O Popular, Goiânia, 15 de abril de 1954,p.1.
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controle do poder e a sua manutenção  pelo PSD, tendo Goiânia como pano de 

fundo nesse processo. O jornal "O Povo",orgão de divulgação oficial da UDN de 

Goiás, que era oposição ao Ludoviquismo, declarou em suas páginas posição 

contrária a esta mudança.

“A UDN Contra o Estado de Goiás ?

Jornal O Povo sabota a Campanha pela transferência da sede 
da EFG para Goiânia- Urge um pronunciamento da direção 
do Partido Brigadeirista- Por Goiás ou Por Araguari. Não 
Há Meio Termo.” 116

Na Câmara Federal, o deputado goiano Paulo Fleury faz um vibrante 

pronunciamento em favor da luta pela transferência. No Senado da República, 

Domingos Velasco, parlamentar de Goiás, solicita ao Ministro da Viação uma 

rápida atitude sobre este acontecimento. O também deputado federal por Goiás 

Benedito Vaz, pede um inquérito administrativo na Estrada de Ferro Goiás não só 

na atual administração, mas nos últimos 10 anos, intencionando provar corrupção 

por parte dos administradores mineiros.117

No dia 11 de fevereiro de 1954, foi realizado na cidade de Araguari um   

importante comício, que contou com grande presença popular, apoiado pelas mais 

variadas forças políticas locais,  onde foi defendido o afastamento imediato do 

diretor da estrada e a convocação de uma greve geral em favor da luta pela 

manutenção da sede da “Goiás” naquela cidade mineira.

“ARAGUARINOS E FERROVIÁRIOS

A nossa estrada está sendo transportada aos poucos para 
Goiânia. Se não tivermos as nossas forças reunidas, 
ficaremos em breve sem a direção desta ferrovia.

Façamos pois, uma frente única contra o atual Diretor Major 
Mauro Borges Teixeira, exigindo sua retirada imediata da 
direção desta Ferrovia.

Araguarinos conscientes, a TRANSFERÊNCIA DA SEDE DA 

                                                          
116 O Popular, Goiânia, 18 de Fevereiro de 1954.
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ESTRADA PARA GOIÂNIA será uma afronta à nossa terra e 
principalmente aos ferroviários.

A única maneira capaz de vencermos é uma GREVE GERAL 
em todas as repartições da Estrada, do Comércio e da 
Indústria.

Tudo pelo bem estar da nossa cidade e pela família 
ferroviária.

Povo Araguarino! Colabore nesta iniciativa, comparecendo 
em massa ao grande comício na Praça Manoel Bonito às oito 
horas da noite de hoje.

                              Araguari, 11 de fevereiro de 1954”118

Para o diretor da estrada, a luta pela manutenção da sede da “ Goiás” em 

Araguari, quando, sem razão de sua parte, passar a ser direcionada em função do 

incitamento a greve e realização de comícios políticos, começa a quebrar a 

tranqüilidade  da ferrovia, prejudicando-a, forçando-o a denunciar às autoridades 

tais acontecimentos.

“Passados alguns dias de tranqüilidade, sem que nenhum ato 
desse motivo a qualquer suspeita de ter executado ou pedido 
a transferência de máquinas das oficinas ou mesmo da sede 
da Estrada, lançaram-se em tenaz e organizada campanha 
onde se uniram num conluio ‘sui-Generis’ o Prefeito 
Municipal e Vereadores, convidando o povo e ferroviários 
para uma greve geral, fato que já denunciei às autoridades 
competentes.”119

No Legislativo Estadual Goiano acontecem diversas manifestações 

favoráveis à mudança da sede da estrada, principalmente vinda daqueles fortemente 

identificados com  a elite dirigente do Estado, que tratam o acontecimento como 

algo representativo para a economia goiana ao mesmo tempo em que denunciam os 

aproveitadores mineiros de Araguari que usam a estrada como forma de 

enriquecimento.

“No entanto disse o orador: a necessidade da transferência 
                                                          
118 Boletim Convocando o Povo. Folha de Goiás, Goiânia, 12 de fevereiro de 1954.
119 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit., p.45.
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da sede da ‘Goiás’ para o Estado de Goiás é um problema 
inadiável, uma vez que não se justifica a permanência da 
direção da Estrada de Ferro em Araguari, pois Goiás já é 
economicamente desenvolvido e imprescinde da resolução de 
seus problemas aqui mesmo, sob o ponto de vista de 
transporte ferroviário, e urgentemente. Coisa que não se dá 
com sede da Ferrovia em questão localizada fora de nossas 
fronteiras.”120

Ainda na Casa de Leis de Goiás, em uma reunião de caráter 

extraordinário é aprovado um requerimento, por unanimidade dos deputados 

presentes à sessão, de apoio á mudança da sede da “Goiás” por achá-la inadiável, 

porém com a preocupação de não ferir o relacionamento entre goianos e mineiros.

“Unânimes os Parlamentares Pela Mudança da Sede da 
“Goiás”

Aprovado um requerimento do deputado Natal Gonçalvez 
visando essa medida de suma importância para o nosso 
Estado - ‘Redigi o requerimento tendo o cuidado de não ferir 
nem de leve, o laço de amizade que une os Mineiros aos 
Goianos’. Disse o Autor do Requerimento - Emival Caiado é 
também favorável ao movimento.”121

Com a finalidade de colaborar com a mudança da sede da Estrada de 

Ferro Goiás para Goiânia, contrapondo às manifestações de Araguari, foi criado,  no 

início de 1954, o “Comitê Pró-Transferência” que tinha à frente a  figura conhecida  

do prof. Zoroastro Artiaga. Desta maneira, os goianos  se articulam em favor de tal 

problema, buscando se organizar politicamente através da presença de várias 

entidades classistas e representativas. A reunião inaugural, contou, dentre outras, 

com a presença do diretor da Goiás que relatou o progresso que a ferrovia vem 

passado em sua gestão.    

“Em reunião realizada anteontem à noite no Jóquei Clube de 
Goiás, com a presença de representantes de todas as classes 
sociais, entidades e órgãos associativos, foi fundado o Comitê 
Pró-Transferência da Sede Administrativa da Estrada de 

                                                          
120 Folha de Goiás, Goiânia, 28 de fevereiro de 1954.
121 O Popular, Goiânia, 26 de fevereiro de 1954.
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Ferro Goiás para Goiânia, cuja finalidade será pugnar pelo 
deslocamento da administração de nossa ferrovia para esta 
capital.”122

Em sessão da Associação Comercial do Estado de Goiás,  Artiaga busca 

o apoio dessa entidade classista para a mudança da “Goiás”, tentando sensibilizar 

toda a classe empresarial goiana em favor de tal acontecimento:  

“Aos dois dias do mês de abril de um mil novecentos e 
cinqüenta e quatro, no local de costume, às 20 horas realizou-
se uma reunião especial da diretoria da Associação com a 
presença dos que esta subscrevem. O Sr Presidente diz da 
satisfação que a casa recebe o Presidente do Comitê  Pró-
Transferência da Sede da Estrada de Ferro Goiás para 
Goiânia, Prof. Zoroastro Artiaga e que esta reunião tem o 
objetivo de trazer ao conhecimento dos demais membros da 
comissão da classe produtora que na tarde de hoje os 
produtores Randall do Espirito Santo Pereira e Orlando 
Torres em companhia do Presidente da Federação da 
Indústrias, Sr Antônio Ferreira Pacheco, estiveram com o Dr 
Alfredo Nasser  e ouvido a opinião do ilustre político, 
resolvera solicitar ao Dr Nasser, conhecida a sua amizade 
com o ministro José Américo, uma visita ao Ministro da 
Viação para tratar do caso da ‘Goiás’.”123

Mais uma vez o Poder Legislativo Municipal de Goiânia se manifesta em 

favor da mudança, apresentando agora ofício de solidariedade ao presidente do 

movimento pró-mudança da  sede  da estrada.

“O Sr Vereador Sousa Costa encaminhou à mesa um 
requerimento para que se envie ofício de congratulações, ou 
melhor, de solidariedade ao Sr Dr Zoroastro Artiaga, 
Presidente da Comissão encarregada do movimento Pró-
Mudança da Sede da Estrada de Ferro Goiás para 
Goiânia.”124

                                                          
122 Folha de Goiás, Goiânia, 24 de fevereiro de 1954.
123 Ata da reunião da Diretoria da Associação Comercial do Estado de Goiás em 2 de abril de 

1954.
124 Ata da 19ª Sessão da Câmara Municipal de Goiânia. 24 de fevereiro de 1954.
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O diretor da estrada também se manifesta em favor do movimento pró-

transferência da Goiás, reconhecendo nele uma forma importante de despertar os 

goianos frente a luta em questão e o significado da ferrovia para o Estado.

“Claro! O pessoal reclamava: como em Araguari tá todo 
mundo unido, então aqui ninguém se mexe ? eu forcei um 
pouco. Os filiados tinham que me ajudar. Senão eu ia sendo 
posto para fora  e a Estrada de Ferro ia continuar do mesmo 
jeito, a mesma porcaria que era antes.”125

Nota-se o envolvimento da sociedade goiana, com  todo o processo que 

se estabelece com mudança, se dá em vários níveis. Além da classe produtora, se 

faz também presente a classe política, principalmente a identificada com o PSD, 

usando toda a sua influência em favor da mudança. Através dos órgãos de 

comunicação de Goiás, principalmente, jornais, constantemente são publicadas 

matérias que versam  sobre a  Estrada de Ferro Goiás. 

Diante de todo o quadro ora alinhado, pode-se perceber com certeza que 

a discussão à respeito da transferência da sede da Estrada de Ferro Goiás da cidade 

de Araguari para Goiânia foi cercada de muita controvérsia e acusações entre as 

partes envolvidas, mineiros e goianos, manifestadas através de matérias em jornais e 

posicionamentos políticos. Na verdade o que estava em jogo é o controle da 

estrutura burocrática, por meio de uma dominação racional legal, da estrada  que 

dava a um dos lados a capacidade de se impor politicamente e também no aspecto 

econômico.

Um fato trágico veio abalar a administração da “Goiás. Em 1953, foi 

assassinado, em circunstâncias estranhas, Francisco de Assis, engenheiro da 

“Goiás” e homem de temperamento violento. De imediato, recaiu sobre Teixeira a 

acusação de ter cometido tal crime. Assim, os opositores da transferência 

argumentava que o diretor estava mudando a sede da estrada para Goiânia por ser a 

mesma um refúgio seguro que iria servir para encobrir tamanha violência praticada 

                                                          
125 Entrevista com Mauro Borges Teixeira, 20 de fevereiro, citada.
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por ele. 

Alfredo Nasser, político goiano que fazia forte oposição a Ludovico, ao 

tratar desse crime ocorrido na cidade mineira do triângulo durante administração da 

“Goiás” por Teixeira, afirma que:

“....começam a circular rumores de que os assassinos agiram 
a mando de seu chefe (no caso Teixeira); a cidade de 
Araguari, palco do trágico acontecido, agita-se;os rumores 
crescem e com eles a agitação; fala-se na transferência da 
sede da Estrada como um meio de fugir o major Mauro 
Borges Teixeira à sua pretensa responsabilidade.”126

Ainda a respeito desse crime, que muito chocou a ferrovia por se tratar 

de um de seus membros, Teixeira se exime de qualquer responsabilidade sobre o 

mesmo, o que veio a ser comprovado posteriormente com a condenação dos 

suspeitos, entendendo que seus os opositores usam desse artifício para 

desestabalizar a sua administração à frente da “Goiás” e contra a transferência.

“Os interessados em criar dificuldades para minha 
administração procuraram associar o meu nome à execução 
do crime, não logrando resultado favorável em vista da 
rápida apuração feita pelas autoridades policiais e mesmo 
pela geral manifestação de repulsa a tão ignóbeis meios de 
ação.”127

De todas as atitudes políticas envolvidas no episódio de mudança da sede 

da Estrada de Ferro Goiás para Goiânia, realmente a que mais chamou a atenção foi 

a do então governador mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira. J.K., por conta de 

sua aspiração eleitoral de chegar à presidência da República, abre mão de se opor à 

transferência, em troca de receber o apoio de Pedro Ludovico Teixeira e  de todo 

PSD goiano ao seu objetivo. Seria natural o compromisso desse mandatário de 

Minas Gerais em favor dos mineiros do Triângulo.

                                                          
126 Jornal de Notícias, Rio de Janeiro, 6 de março de 1954. 
127 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit, p. 45.



78

O médico mineiro José Leopoldo, ex-servidor da caixa de aposentadoria 

dos ferroviários, ao relatar um encontro seu com o então Senador por Minas Gerais 

Benedito Valadares,  diz que o citado parlamentar confirma a existência de  um 

acordo político entre Juscelino e Ludovico por conta da transferência da “Goiás” e a 

próxima eleição para presidente. Em razão da falta de fidelidade de J.K. aos desejos 

de Araguari, essa foi a única cidade mineira em que o mesmo não venceu no pleito 

presidencial de 1955.      

“Ele falou: A estrada de ferro vai sair de Araguari. O Pedro 
Ludovico já fez um acordo com Juscelino. Agora Pedro pode 
lançar a candidatura do Juscelino à presidência da República 
em Araxá. Já tem um acordo selado entre Pedro Ludovico.  
Mauro foi nomeado para levar a Estrada de Ferro para 
Goiás.” 128

Ao comentar a respeito do comportamento do governador mineiro sobre 

todo o processo que envolveu a mudança da Estrada de Ferro Goiás de Araguari 

para Goiânia, o seu então diretor afirmar o envolvimento político de JK com seu 

pai, Pedro Ludovico, dando pistas de que esse relacionamento tratava também dos 

interesses goianos para com a estrada de ferro, o que pode ter colaborado em muito 

nas atitudes do mandatário de Minas.   

6- E chega a transferência da “Goiás”

O pesadelo do povo de Araguari em ver transferida a sede da Estrada de 

Ferro Goiás para Goiânia finalmente acontece em 1954, três anos após a posse do 

novo diretor Mauro Borges. Por meio da Portaria nº 301, de 13 de abril de 1954, o 

Ministro da Viação, José Américo de Almeida promove tal mudança, bem como 

alterar a organização divisional da Estrada

“resolve transferir, em caráter provisório, de Araguari para 
Goiânia, a Diretoria, o Gabinete do Diretor, a Secretaria de 
Comunicações e a Assistência Jurídica da Estrada de Ferro 

                                                          
128 Entrevista  com  o  Sr  José  Leopoldo,  ex-médico  da caixa de aposentadoria dos ferroviários, 

realizada em Araguari em 14 de janeiro de 1998.  
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de Goiás,”129

Teixeira, afirma em entrevista que o clima que envolveu a mudança da 

“Goiás” foi marcado pela violência, muita preocupação e, acima de tudo, recheada 

de erros por parte dos líderes de Araguari. E foi exatamente esse clima de 

insegurança que levou o então ministro da Viação a autorizar,  provisoriamente, 

para Goiânia a transferência da sede da Estrada de Ferro Goiás.

“Ah! foi muito violento. Eu sabia que seria extremamente 
difícil. Tanto que era o peso da imprensa mineira, da política 
maior do que a de Goiás. Mas acontece um fato interessante: 
é que eles desenvolveram com tal violência a campanha 
contra mim, existiram ameaças de assassinato, confirmados, 
comprovados que, realmente gerou um clima, uma 
expectativa em vista do meu assassinato, não seria surpresa, 
a qualquer momento era um fato esperado. Isso, 
naturalmente, causou uma preocupação a muita gente, 
inclusive ao Ministro da Viação e Obras Públicas, que era um 
homem conhecido pela personalidade e bravura, 
independência. Era ministro José Américo de Almeida. E ele 
me mandou um telegrama dizendo: Em virtude do clima de 
violência e de ameaça sobre a sua pessoa, autorizo transferir 
provisoriamente a sede da ferrovia para Goiânia. Esse 
telegrama, realmente trouxe muita alegria. Essa autorização, 
foi o que eu achava mais difícil, apareceu sem nenhum 
trabalho meu, sem nenhum pedido. Foram decorrentes dos 
erros da campanha promovida contra mim, pelos líderes da 
campanha de Araguari.”130         

    Porém, esse diretor da estrada ao relatar precisamente como aconteceu 

a efetiva transferência, da mais uma vez claros sinais de sua determinação em 

realizar tal propósito, mostrando também características de sua dominação racional 

legal e do compromisso que seu pai tinha com a luta pela mudança, evidenciando 

mais uma vez o caráter político desse fato.

“Eu falei: coloca tudo que é do escritório dentro do trem, faz 
uma composição e determinei às pessoas que não vamos sair 
de noite para não parecer que estamos fugindo. Vamos sair 

                                                          
129 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit. p.54.
130 Entrevista com o Sr Mauro Borges Teixeira, 20 de fevereiro, citada.
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meio dia. E foi.Todo mundo que queria vir espontaneamente 
já veio. Eu já tinha 150 casas prontas para esse pessoal aí. 
Para abrigar os escritórios da estrada, eu consegui, numa 
manobra muito rápida, retirar a polícia dos quartéis que 
estavam lá, e transferir os acampados lá. A polícia cedeu os 
quartéis para botar a sede da Estrada. Eu só podia fazer 
porque meu pai era governador.”131

    Ao ser apresentado o plano de execução da mudança, pela diretoria da 

estrada, nota-se que a maior parte dos órgãos e funcionários da mesma permanecem 

em Araguari, enquanto que toda o quadro administrativo segue para Goiânia, de 

maneira ainda provisória, de acordo com a autorização dada pelo ministro:

“ III - PLANO DE EXECUÇÃO DA MUDANÇA”

a) Em Araguari deverão permanecer os seguintes órgãos:

1ª Divisão:

    D.A - Seção de Automóveis

    Tipografia

    Almoxarifado

2ª Divisão

     Divisão de Transportes

     Depósito de Tração de Araguari

     1º Distrito -  com suas  4 inspetorias

3 ª Divisão

     Divisão de mecânica (Locomoção)

     Permanência Total

4ª Divisão

    Via Permanente

     Oficinas de Linha

     1ª Residência

5ª Divisão de Obras

     Divisão de Obras

b) Deverão mudar para Goiânia os seguintes órgãos:

1) A Chefia e todas as seções da Divisão da Administração, 

                                                          
131 Entrevista com o Sr Mauro Borges, 17 de fevereiro, citada.  
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com cerca de 90 funcionários.

2) A Chefia da Divisão de Transportes.

3) A Chefia da Via Permanente com seu pequeno escritório 
composto de 8 funcionários.”132

    Praticamente 90% dos funcionários da estrada permaneceram na 

cidade de Araguari. Pouco mais de cem, foram  transferidos para Goiânia, quase 

todos ligados a área administrativa da “Goiás”. Aos funcionários casados, foram 

dadas a opções de fazerem escolha quanto à mudança. Os demais, tiveram seus 

casos estudados individualmente, conforme as necessidades da estrada.

Diversas medidas foram tomadas, por parte da diretoria da estrada, com 

intenção de facilitar e estimular a mudança dos funcionários de Araguari para 

Goiânia. Habitação, estudo para os filhos, alimentos a preços mais baixos, tudo feito 

em favor da mudança.

“Devo esclarecer que grande número de funcionários têm se 
dirigido a esta diretoria, desejando obter sua transferência 
para Goiânia, em vista da grande facilidade de instrução 
nessa cidade.

Já consegui da Sra Presidente da Legião Brasileira de 
Assistência, por empréstimo, sem nenhum ônus para a 
estrada, metade das grandes instalações da Casa da Criança 
para abrigar, em caráter provisório, as famílias que tivessem 
dificuldades em conseguir casa e mesmo os solteiros na 
mesma condição” 133

O ex-ferroviário da “Goiás” Walter Gomes dos Santos ao relatar o 

episódio da transferência dos funcionários da estrada de Araguari para Goiânia 

relata que não houve, por parte da direção da mesma, nenhum tipo de pressão. Ele 

diz:

“Não, não feito pressão. Mas eu acho que teve que ir, do meu 

                                                          
132 TEIXEIRA, Mauro Borges. 1954. op. cit. p.47-48.
133 TEIXEIRA,Mauro Borges. op. cit. p.48.
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ponto de vista, diz que ia mudar para lá.”134

Tratando da mesma questão em relação à mudança do funcionários da 

“Goiás” para Goiânia, o então chefe das oficinas da estrada, Alaor Puga, afirma que 

não houve perseguição por parte da diretoria e que muitos que foram  transferidos 

até obtiveram sucesso. 

“Ué, teria ido né. Porque muitos que foram pra lá até se 
deram bem. Justamente por questão de estudo de filhos, 
muitos companheiros meus que se aposentaram ou que 
morreram foram pra lá e os filhos se formaram lá. Tinha 
facilidades.” 135

Com a autorização da mudança da sede da “Goiás para a capital dos 

goianos, parte da população araguarina se sentiu desprestigiada junto às autoridades 

do Estado e do País, prejudicada seriamente em seus interesses e especialmente 

“traída”. Gomide relata assim o que seria esta “traição”: 

“Mas, no início do ano de 1953, rumores em torno da 
intenção de se transferir a sede da Estrada de Ferro Goiás de 
Araguari para Goiânia já se faziam ouvir. Inquietos diante de 
tal rumores, as autoridades municipais, no sentido de 
“defender os interesses da cidade”, resolveram através de 
uma comissão, entrevistar-se com o capitão Mauro Borges 
para que se esclarecesse o assunto. Mostrou-se surpreso o 
Diretor e afirmou serem tais noticias sem fundamento, 
acreditando que as mesmas eram “parte de uma campanha 
malévola para perturbar meu trabalho á frente da Goiás”. 
Reafirmou o Capitão Mauro Borges, diante da Comissão.”136

O Ministério da Viação e Obras Públicas, através de seu relatório anual 

(1953/1954) justifica a transferência da sede da Estrada de Ferro Goiás para 

                                                          
134 Entrevista com o Sr Walter Gomes dos Santos, ex-funcionário da EFG, realizada em 15 de 

janeiro de 1998. 
135 Entrevista com o Sr Alaor Puga, ex-chefe das oficinas da EFG, realizada em 15 de janeiro de 

1998.
136 GOMIDE, Leila Regina Scalia. op. cit. p 15.
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Goiânia, como sendo uma medida necessária em função de desordem em Araguari 

que prejudicava o bom desempenho da ferrovia, principalmente por conta da safra 

agrícola goiana a ser transportada pelo trilhos. 

“Agitações de ordem político-administrativa perturbaram, 
durante algum tempo, os serviços da Estrada, o que obrigou a 
transferência da Diretoria e serviços auxiliares de Araguari 
para Goiânia, como medida para prevenir maiores óbices à 
operação da Estrada, em véspera da saída da safra, 
supostamente volumoso, do ano de 1954, agravados por uma 
linha em mau estado e tração deficiente.”137

Então, através de uma autorização ministerial, a sede da Estrada de Ferro 

Goiás se transfere para capital goiana, trazendo consigo todo o processo de 

emancipação política de  seu atual diretor, Mauro Borges Teixeira, que viria ser em 

1959 e 1961 deputado federal e governador do Estado de Goiás, respectivamente. 

Marcando assim, um novo ritmo à sua carreira enquanto homem público, 

fortalecido por todo os episódios que bem definiram os rumos de sua administração 

na ferrovia. A partir daí, Teixeira entra definitivamente para a história da “Goiás”  e 

do território goiano, semelhante a seu  pai, responsável por grandes mudanças.    

                                                          
137 Ministério da Viação e Obras Públicas. Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Relatório 

1953/1954 (parte). Rio de Janeiro, 1955. p.35. 



CONCLUSÕES

Praticamente não existem dúvidas quanto às mudanças econômicas, 

sociais e políticas que a presença dos trilhos provocam no Brasil, como de resto 

também em Goiás. A solução para os  estrangulamentos gerados pela ausência de 

um sistema viário adequado foi encaminhada, em parte, pela ferrovia que passa a 

cortar o sudeste do território goiano, no início deste século, resultado  então da nova 

divisão internacional do trabalho que aqui se faz notar. 

O fato  da sede da Estrada de Ferro Goiás estar localizada na cidade 

mineira de Araguari era no mínimo curioso e interessante, porém explicável na 

medida em que a mesma estava a serviço de interesses da elite mineira do 

Triângulo, que se beneficiava economicamente do controle de sua administração, 

não envolvida contudo com o processo de desenvolvimento de Goiás, mesmo a 

maior parte dos trilhos da ferrovia cortarem o território goiano. Goiânia, a jovem 

capital do Estado, oferecia praticamente todas as condições necessárias para sediar a 

“Goiás”, inclusive havia sido construída uma estação ferroviária na mesma. Faltava 

então alguém com força, determinação e vontade política para promover tal 

mudança. Certamente, os araguarinos, habituados a ter a administração da ferrovia 

em suas mãos, foram adversários intrépidos não se entregando com  muita 

facilidade. Portanto, a luta por tal iniciativa foi muito expressiva e recheada de 

fortes emoções, contando com habilidade política de ambas as partes. 

Mauro Borges Teixeira, pela sua formação e origem, estava preparado 

para desempenhar, sem sombra de dúvida, a  tarefa de trazer para Goiás a sede 
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dessa estrada. Os acontecimentos foram contribuindo para que isso acontecesse, 

frutos de suas ligações políticas, coragem, vontade administrativa e do 

comportamento radical por parte de algumas pessoas de Araguari na defesa de seus 

interesses. 

Todas essas características de Teixeira, foram percebidas pela classe 

política e pela sociedade dessa cidade do Triângulo, pois desde o primeiro momento  

os mesmos estavam receosos quanto ao comportamento administrativo do novo 

diretor, principalmente em relação a notícia da propalada mudança da citada 

ferrovia que chegava aos ouvidos locais. Constantemente cobravam-se desse 

dirigente compromissos com a cidade. Na verdade, o que se queria era a promessa 

desse diretor quanto à manutenção da sede da “Goiás” onde ela estava, beneficiando 

os araguarinos .

Pedro Ludovico teve uma participação ativa, mas  muito discreta, nesse 

marcante episódio. Ludovico mudou a capital goiana da cidade de Goiás para 

Goiânia. Logo, no que diz respeito a questões de transferência ele tinha bastante 

experiência para passar a seu filho Mauro Borges Teixeira. 

Por ser muito ligado a Getúlio Vargas, presidente da República, o então 

governador goiano teve do executivo federal todas as facilidades e garantias para 

que Teixeira levasse adiante os seus desejos mudancistas. Quanto ao Governador de 

Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, Ludovico tinha também expressiva influência, 

pois o mesmo necessitava de seu apoio regional para chegar ao governo do Brasil. 

Naturalmente, os interesses eleitorais do mandatário mineiro eram bem maiores, 

importantes e significativos do que os desejos mudancistas da cidade de Araguari, 

que queria permanecer com o controle da Estrada.

Teixeira era o filho mais velho de Ludovico, o qual o pai depositava 

todas as suas esperanças de ter nele um legítimo herdeiro político. Contudo, faltava 

um acontecimento que pudesse marca-lo definitivamente nas páginas da história de 

Goiás,  visto que o mesmo escolheu seguir a carreira militar, não participando 

diretamente de parte dos embates políticos anteriormente travados no território 
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goiano.  

Muito embora Teixeira afirme o contrário, a transferência da “Goiás” 

serve a este propósito, pois ao torna-lo não apenas conhecido como filho de 

Ludovico e Gercina, mas muito mais como o diretor da mudança e condutor de todo 

o processo que envolveu a luta pelo controle da mesma, ela  colabora na  

pavimentação de seu caminho político eleitoral, resultando em sua eleição em 1958 

à Câmara dos Deputados e ao governo estadual  em 1960. Naturalmente, não pode 

ser deixado de lado a seriedade no trato da coisa pública, por parte desse diretor, 

que cooperou também para esse quadro de sucesso eleitoral. 

Durante a batalha da mudança, é fácil notar então que a “balança 

política” pesava significamente mais para o lado dos goianos e que a transferência 

da sede da Estrada de Ferro Goiás para Goiânia era apenas questão de tempo. Mais 

dia ou menos dia isso iria acontecer, mesmo contra a vontade de parte da população 

de Araguari, que praticamente estava sozinha nesta história, abandonada por seus 

lideres regionais.

Para a capital goiana, essa transferência em quase nada altera o seu ritmo 

de crescimento econômico e a sua importância política. Ela continua sendo uma 

significativa metrópole do Centro-Oeste brasileiro, independente da presença ou 

não da sede da “Goiás” ou da Capital Federal em seus limites territoriais, mesmo 

porque os trilhos dessa estrada de ferro apenas chegam ate ela em 1950, mais de 

trinta anos após o seu encontro com a primeira cidade de Goiás, Goiandira, ocorrido 

em 1913. O mesmo não acontece com a cidade de Araguari que, com essa mudança, 

perde muito de sua importância, enquanto centro econômico da região, deixando de 

lado o charme que outrora teve em virtude de centralizar toda sorte da “Goiás”.     

As manifestações, vindas de Goiás, contrárias à mudança da sede da 

estrada para Goiânia quase todas foram praticadas por aqueles que faziam oposição 

sistemática ao governo local, o que pode ser notado através da posição firmada pelo 

“Jornal do Povo”, órgão de divulgação da UDN goiana, adversário do PSD, que era 

o partido de Pedro Ludovico e, por conseguinte, de  Teixeira. Estes opositores, viam 
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a transferência da “Goiás” apenas como uma manobra política em favor da 

manutenção do poder regional.   

Em que pese o desejo das entidades empresariais de Goiás em ter 

solucionado as questões do transporte de suas mercadorias,do ponto de vista 

econômico as ferrovias já não eram mais vistas como importante para o país, pois, 

nos anos cinqüenta, vivíamos o início do desenvolvimento do rodoviarismo. Então,  

a luta para trazer o controle da Estrada de Ferro Goiás para Goiânia é resultado 

basicamente da preocupação que a elite política goiana tinha em se afirmar e se 

manter no governo, com a reformulação de seus quadros, onde o diretor da Estrada 

é uma peça importante nesse processo, pois colabora para a conservação do poder 

nesse Estado. 

O referencial teórico fornece as condições essenciais para que se entenda 

o diretor da estrada como expressivo representante de um processo de dominação, 

determinado por Max Weber, como sendo do tipo racional legal, apenas nos limites 

definidos pelo funcionamento administrativo da ferrovia. Ao mesmo tempo Teixeira 

pode ser enxergado como  legítimo emissário do executivo goiano, ou seja, um 

chefe político em pleno exercício de suas funções, por conta de um Estado e de um  

grupo. Então, esse dirigente é um chefe não-burocrático a serviço de uma 

burocracia.  Tudo isso facilita o processo de mudança da ferrovia, acrescido pelo 

fato de que ele, pelo seu militarismo, assume uma postura administrativa rígida e 

autoritária a favor de seus desejos.               

Assim, dentro da esfera da administração da Estrada de Ferro Goiás, 

Teixeira exercia uma dominação burocrática ou racional legal, porém secundária, 

pois, na verdade, a sua mais contundente forma de poder  era originária de suas 

profundas ligações com o governo goiano que o capacitava plenamente para ser um 

dirigente político em início de carreira, uma vez que esse cargo de diretor é a sua 

primeira de longas experiências que ele vai ter como homem público.                    



A N E X O S
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ANEXO I

Fotografia da Sede da Estrada de Ferro Goiás

Fonte: Arquivo Municipal de Araguari.



90

ANEXO II

Mapa da Estrada de Ferro Goiás

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conselho Nacional de    

Geografia. op. cit, p.48.
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ANEXO III

Charge a Respeito da Transferência da “Goiás”

Fonte: O Popular, Goiânia, 21 de fevereiro de 1954.
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ANEXO IV

Entrevista com Mauro Borges Teixeira, Ex-diretor da E.F.G. 

Goiânia, 17 de fevereiro de 1998.

Paulo Borges - Senador, como é que nasceu o interesse, do senhor, por estrada de 

ferro?

Mauro Borges - Eu terminei meu curso de comando e estava parado, em 1950. 

Como sabem, eu fui do estado maior, o mais importante do exército nacional, e 

envolve estudos em todo o país, em toda metodologia de decisões, implementação 

de decisões e ordens de execução. Eu me senti preparado para exercer tarefas de 

direção em todos os campos de atividades humanas. E nessa época, voltou o 

Presidente Getúlio Vargas, depois de um longo afastamento do governo, à 

Presidência da República. E meu pai, também, depois de um terrégno de 45,  da 

Revolução de 45, o Golpe de 45, voltou novamente ao governo do estado. Ele foi 

eleito senador em 46, tanto ele como Getúlio. Em 50 o Getúlio é Presidente da 

República e ele é Governador do Estado. E eu achei que seria uma boa oportunidade 

de trabalhar próximo de meu pai em uma atividade, que de certa forma, tinha 

interesses muito grandes no desenvolvimento de Goiás e na melhoria na estrutura de 

transporte do nosso país. Daí, quando comentei com meu pai, o interesse de ser 

nomeado diretor da Estrada de Ferro Goiás. Ele pediu ao Presidente Getúlio Vargas, 

e o Presidente me nomeou Diretor da ferrovia em Goiás, em 1951.

Paulo Borges - Como é que foi a recepção do senhor quando o senhor chegou a 

Araguari?

Mauro Borges - Eu fui muito bem recebido pelo povo, os ferroviários e tudo mais. 

Passei por um longo período de adaptação querendo realmente me identificar com 

os problemas da ferrovia. Fiz uma porção de inquéritos, não inquéritos 

administrativos, no sentido de avaliar a capacidade da estrada, enfim, erguer uma 

profunda...

Paulo Borges - O senhor tem conhecimento de algum ato ou de alguma 
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manifestação, por parte do povo de Araguari, contra a nomeação do senhor?

Mauro Borges - Não, não sei. Mas é provável. Aconteceu uma movimentação 

política, porque aquilo era um dos cargos de importância da região do triângulo 

mineiro. Então é a primeira vez que ela foi retirada, digamos assim, da decisão 

desses interesses, e foi nomeado um goiano. Além de diminuir as influência política 

dos políticos mineiros, havia um, evidentemente, um perigo potencial da 

transferência da Estrada de Ferro para Goiás.

Paulo Borges - O senhor conheceu o Capitão Durval Araújo?

Mauro Borges - O meu amigo. Ele foi companheiro de Escola Militar.

Paulo Borges - Algumas pessoas de Araguari, esperava que o Capitão Durval fosse 

o escolhido pra dirigir a Estrada, porque ele era filho da terra, enfim, era uma 

pessoa identificada com a região.

Mauro Borges - É, eu acho que, eu não digo nesses detalhes, mas eu acho que 

realmente é viável isso.

Paulo Borges - Qual é a importância que a Estrada de Ferro tinha pra cidade de 

Araguari?

Mauro Borges - A estrada, eu não me lembro assim de cabeça, faz muitos anos, 

mas eu acredito que havia, lá em Araguari, mais de 1000 funcionários. Só nas 

oficinas de locomoção tinha quatrocentos operários. Era uma grande fonte de 

empregos, tinha a escola do SENAI lá, muito boa na preparação de aprendizes e 

mecânica, tinha serviços de várias naturezas. Enfim, era a coisa mais importante, do 

ponto de vista de trabalho, empresarial, que havia em Araguari. Era a ferrovia, a 

Estrada de Ferro Goiás.

Paulo Borges - Como é que era a convivência do senhor com o Prefeito, com a 

classe política da cidade?

Mauro Borges - Muito boa. Excepcionalmente muito boa. Todos me paparicavam, 
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eu era convidado pra todas as festas, faziam muitas festas em minha homenagem. 

Eu tinha alguns parentes lá, enfim, o relacionamento com a sociedade era a melhor 

possível. 

Paulo Borges - Como é que o senhor encontrou a Estrada de Ferro Goiás 

administrativamente. Como é que ela se encontrava?

Mauro Borges - Era um desastre administrativo. Era absolutamente ineficiente. Lá 

era uma fonte de gastos. Eu queria reverter todo esse quadro, tornar o pessoal 

eficiente, cumpridor dos deveres, acabar com a corrupção generalizada. Eu me 

dispus a isso, melhorar a eficiência da ferrovia, dar mais apoio às atividades fins da 

ferrovia.

Paulo Borges - O senhor costuma dizer que existem, existiam algumas estradas de 

ferro que tinham uma quadrilha, mas que em Araguari era diferente. Era uma 

quadrilha que tinha uma estrada de ferro.

Mauro Borges - Exatamente. É pura verdade. Era uma quantidade enorme de roubo 

que se esvaia dos trens da estrada através da corrupção generalizada de todos os 

setores. Eu resisti a tudo isso e tomei medidas severas e cobrando de cada um e de 

todas a maior dedicação aos serviços e a economia etc. E várias medidas foram 

tomadas nesse sentido. E as punições eram rigorosas.

Paulo Borges - Quando... deixa eu fazer uma colocação. O senhor foi nomeado 

pelo Getúlio, pelo Presidente Getúlio Vargas; o Governador de Minas era o 

Juscelino; o Governador de Goiás era o Pedro Ludovico; o senhor era um oficial do 

Exército brasileiro, o Capitão Mauro Borges, era Capitão na época; e filho do 

Pedro Ludovico. Quando o senhor foi nomeado Diretor da Estrada de Ferro Goiás, o 

senhor já tinha a intenção, já passava pela cabeça do senhor, de transferir a sede? 

Quando é que nasce esse desejo da transferência?

Mauro Borges - Olha, eu não me lembro de ter uma idéia pra conseguir. Mas eu 

sempre procurei ser um bom goiano. Um bom brasileiro, mas também da minha 

terra. Eu não via justificativa nenhuma para que a sede da Estrada, a cúpula 
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administrativa, ficasse em Araguari. O estado cresceu muito, desenvolveu. O centro 

de interesse pela estrada não era em Araguari, era Goiás que usava e tinha os 

interesses que deviam estar lá. Sujeito às influências e aos interesses de Goiás. Não 

aos interesses da cidade de Araguari.

Paulo Borges - Pois é, mas então o senhor não foi com a intenção inicial de 

transferir a Estrada?!

Mauro Borges - Eu não me lembro de ter essa intenção. Aos poucos ela se foi 

consolidando. E já havia, digamos, um uso da estrada de ferro para atividade

políticas e a estrada de ferro era mais um patrimônio de um grupo de Araguari. Eu 

achei que transferindo para Goiás, todos os setores abririam a expansão da ferrovia 

de Goiás até o Araguaia, que era previsto, e Goiânia estaria quase que bem no 

centro dessa área. Eu não achei que Araguari seria a sede fixa. Mudar a sede era 

mudar a administração.

Paulo Borges - O assassinato do Engenheiro Francisco, de certa forma, muda um 

pouco a relação do senhor com a Estrada, não com a Estrada, mas com os 

funcionários, com a cidade de uma maneira geral. Isso, o senhor acha que tenha sido 

a gota d’água pra o senhor querer transferir a Estrada? Tem alguma relação da 

transferência com a morte do engenheiro Francisco?

Mauro Borges - Não, não tinha. O engenheiro Francisco de Assis não era de 

Araguari. Não fazia parte da, digamos assim, da vida de Araguari. Afinal de contas 

não havia nada. O problema foi lamentável a ocorrência porque ela foi violenta e 

desnecessária. E que abalou todo mundo. Não só a cidade, mas a estrada em peso, 

que sentiu profundamente.

Paulo Borges - O senhor tinha algum atrito com ele?

Mauro Borges - Mas, durante esse tempo que eu propus ocupar, nós, as diferenças 

eram muitas. Acabamos ficando surpresos que autor confesso tinha sido um 

elemento que morava em Araguari. Era da guarda da Estrada de Ferro, da vigilância 

dos bens, do patrimônio da Estrada etc., e o próprio chefe da guarda, que era um 
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homem de confiança pela sua correção nos serviços, confessou que tinha 

determinado, autorizado a morte dele. Eram desavenças de ordem pessoal, já que 

começou a falar da família do...

Paulo Borges - Do autor.

Mauro Borges - ... do autor...

Paulo Borges - Intelectual.

Mauro Borges - Isso aí gerou um clima de desconfiança mútua. Acabou 

degenerando esse lamentável...

Paulo Borges - O senhor não tinha atrito com o Francisco?

Mauro Borges - Nenhum.

Paulo Borges - Até porque o senhor o recomendou para a Estrada né?

Mauro Borges - Foi. Ele teve um ligeiro atrito com o ex diretor da estrada lá, o 

diretor...

Paulo Borges - Mas o senhor que o levou pra Estrada né?

Mauro Borges - Foi. Eu precisava de engenheiros, de oficiais, de pessoas mais 

capacitadas, então, eu anunciei no jornal. E ele veio. Eu o examinei. Ele me pareceu 

uma pessoa ideal, inteligente. Ele era oficial da polícia mineira. Eu o nomeei, e ele 

realmente não era um mal funcionário, mas ele tinha um temperamento muito 

difícil. Acabou fazendo esses atritos, que não foram propriamente decorrentes de 

problemas de serviços, eram mais problemas de ordem de relacionamentos 

privados.

Paulo Borges - E a participação do Major Nobrega na administração da Estrada?

Mauro Borges - Coisa nenhuma. O Nobrega...

Paulo Borges - Na administração da Estrada.
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Mauro Borges - Ah! 

Paulo Borges - Não no crime do Francisco.

Mauro Borges - O Nobrega era um dos diretores. Ele era o Vice-Diretor.

Paulo Borges - Ele era a favor da transferência?

Mauro Borges - Ele era meu amigo. Assim que eu tomei a decisão de transferir, 

claro que ele era.

Paulo Borges - Mas ele, em momento algum, ele argumentou o contrário a 

transferência?

Mauro Borges - Nunca foi contrário.

Paulo Borges - O senhor tinha argumentos técnicos fortes pra transferir. Eu tive 

conversando lá com alguns ferroviários, e eles colocam o seguinte: O argumento 

maior, não era o argumento técnico, era o argumento político. 

Mauro Borges - De quê?

Paulo Borges - Da transferência. O senhor precisava de afirmar politicamente, o 

Doutor Pedro tinha planos, o senhor também tinha planos políticos, e transferir a 

sede pra Goiânia, seria uma forma de o senhor aparecer politicamente junto ao 

Estado de Goiás.

Mauro Borges - Olha...

Paulo Borges - Seria por influência política essa transferência?

Mauro Borges - Não, porque na verdade, nós não precisaríamos disso pra afirmar 

politicamente. Meu pai era um grande líder aqui. A própria população de Goiás, da 

zona ferroviária, nunca teve envolvimento, assim, de reivindicar a transferência da 

sede. Foi uma decisão minha pensar no presente e no futuro  da ferrovia. Eu não 

precisava da mudança. Na verdade, eu me tornei muito conhecido, não por ter 

transferido a Estrada de Ferro, mas pela luta e agressividade da campanha dos 
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líderes de Araguari. Eles fizeram uma onda tão grande que me tornaram conhecido 

nacionalmente.

Paulo Borges - Como é que foi o clima da transferência? Houve uma...

Mauro Borges - Ah! Foi muito violento. Eu sabia que seria extremamente difícil. 

Tanto que era o peso da imprensa mineira, da política maior do que a de Goiás. Mas 

acontece, um fato interessante, é que eles desenvolveram com tal violência a 

campanha contra mim, existiam ameaças de assassinato, etc. confirmados, 

comprovados que, realmente gerou um clima, uma expectativa em vista do meu 

assassinato, não seria surpresa, a qualquer momento era um fato esperado. Isso, 

naturalmente, causou uma preocupação a muita gente, inclusive ao Ministro da 

Viação e Obras Públicas, que era um homem conhecido pela sua personalidade e 

bravura, independência. Era o Ministro José Américo de Almeida. E ele me mandou 

um telegrama dizendo: Em virtude do clima de violência e de ameaça que sobre a 

sua pessoa, autorizo transferir provisoriamente a sede da ferrovia para Goiânia. Esse 

telegrama, realmente me trouxe muita alegria. Essa autorização foi o que eu achava 

mais difícil, apareceu sem nenhum trabalho meu, sem nenhum pedido. Foram 

decorrentes dos erros da campanha promovida, a campanha de violência promovida 

contra mim, pelos líderes da campanha de Araguari. 

Paulo Borges - E quem que eram essas pessoas? Foram as pessoas prejudicadas 

pela administração do senhor? As pessoas que usavam a estrada...?

Mauro Borges - Eram os líderes políticos.

Paulo Borges - Eu estou dizendo as pessoas que usavam a estrada em benefício 

próprio, e no momento do salseiro ...

Mauro Borges - ... nas contas que eu fazia no custeio da estrada...

Paulo Borges - Então foram essas as pessoas?!

Mauro Borges - E mesmo do ponto de vista das oportunidades de trabalho, de 

emprego. Ninguém pensava em ir pra Goiânia, ninguém queria vir pra Goiânia. 
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Aqui estavam muito bem. Pessoas lá já eram filhos de ferroviários, netos dos 

ferroviários. Havia uma interação entre a estrada e a cidade de Araguari. E quem 

sabe, as razões que eles diziam ter eram tão boas ou mais fortes que as minhas para 

eles. Eles tinham o direito de pensar e defender as suas idéias.

Paulo Borges - Foi feita, por parte do ferroviário, do funcionário da estrada, foi 

feita alguma manifestação contrária à transferência?

Mauro Borges - Não.

Paulo Borges - O senhor viu alguma agressividade por parte dos funcionários?

Mauro Borges - Não, nenhuma. 

Paulo Borges - Como é que eles viam essa transferência?

Mauro Borges - Eles eram realmente compelidos pelas forças políticas locais. Eles 

eram, diante da cidade, eram uma minoria, e seriam  taxados de traidores se fossem 

favoráveis a mudar. Tinha muita gente interessada em vir, mas talvez a maioria não 

quisesse porque já tá com a vida acomodada ali. É como mudar a capital do Rio de 

Janeiro  pra Brasília, Mudar a capital de Goiás Velho pra Goiânia. Havia muita 

gente descontente. Não é? Agora acontece que eu sofri aquela campanha violenta, e 

que acabou contra eles. Houve um comício lá muito grande. Eu acho que eu deve 

ter ainda guardado, vai ser difícil achar, os panfletos publicados na época. Todos os 

partidos unidos contra a minha presença na Estrada de Ferro, por causa da minha 

determinação de transferir a sede. Então, o comício dizia que... que teria um 

discurso de todos os representantes da cidade, e no fim teria uma grande passeata 

até a frente da ferrovia. Eu então, convidei os líderes de todos os partidos de 

Araguari pra virem no meu gabinete pra gente conversar, e disse a eles: Eu, 

absolutamente, não podia reclamar e não tinha nada com o comício. Mas quanto a 

passeata, eu estrava extremamente preocupado, porque a passeata só tem comando 

no começo. Depois ela vira um monstro sem cabeça. Ela vai por aqueles que gritam 

mais fortes e tem mais liderança. A partir do meio da passeata pra frente, eles não 

teriam mais controle  sobre ela. Eles seriam capazes de incendiar a ferrovia, os 
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prédios, queimar a casa do diretor, a minha casa e da minha família.

Paulo Borges - O senhor acha mesmo?

Mauro Borges - Eu não tinha como evitar essa passeata, e pedi a eles que cortasse. 

Eu achava que não tinha força pra isso. Isso torna a situação gravíssima, porque eu 

vou defender o patrimônio da Estrada. E eu não admito que a passeata  se passa 

dentro do terreno da Estrada. A hora que a multidão chegar na região da travessia 

dos trilhos, eu vou tomar todas as medidas cabíveis e aceitáveis pra impedir essa 

passagem, inclusive usando da violência. Eu estava apavorado com isso. Tinha 

muita gente, lá na Estrada, de Goiás que veio pra me defender. Pois é, eu disse que 

não aceitaria a passeata, e que impediria, pela força, a entrada na área da Estrada. Aí 

eles ficaram apavorados e avisaram lá pro Juscelino. Ele, inclusive, mandou de 

avião, imediatamente, o secretário de segurança aqui, em Araguari. Quando ele 

chegou, veio me procurar, e falou que sabia das minhas providências, e pedindo que 

eu não usasse nenhum elemento, de amigos, civis, engajados no apoio à minha 

pessoa. Ele sabia que tinha muita gente armada aqui. Isso era verdade. Mas que ele 

já tinha tomado todas providências. Um batalhão de Uberaba da PM já estava se 

deslocando de caminhões para Araguari para me ajudar a proteger o bloco federal 

lá. E que eu não tivesse dúvida. O único pedido que o secretário da fazenda me 

fazia, era que não ficasse na primeira linha de defesa da ferrovia, em bem dos trens 

da ferrovia e da minha família que moravam lá. E que ele estaria na frente. Que eu 

só usasse as minhas armas e o meu pessoal depois que passassem por cima deles. Se 

você resolve, realmente, proteger a minha família e aos próprios federais, eu fico 

profundamente sensibilizado e feliz. Eu não tenho interesse nenhum em competir 

em violência com o pessoal de Araguari.

Paulo Borges - O senhor chegou a conversar com o Governador Juscelino sobre 

esse assunto, sobre a transferência?

Mauro Borges - Ele tinha sensibilidade e tomou as providências.

Paulo Borges - Pois é, mas sobre a transferência da estrada? Nunca? O Governador 

alguma vez se dirigiu ao senhor?
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Mauro Borges - Também não.

Paulo Borges - E o Governador de Goiás, o Pedro Ludovico?

Mauro Borges - Também não. Só quando nós fizemos uma embaixada de goianos 

ilustres, o Bispo, o Prefeito de Goiânia, ...

Paulo Borges - Dom Abel.

Mauro Borges - ... Dom Abel, conversar com os líderes de Araguari, pra ver se 

havia uma saída pacífica. Eles falaram que não havia. Era imprevisível. Era só 

ameaças no ar. Quando o Bispo tomou a palavra, de forma enérgica, e disse: se os 

senhores fizerem qualquer violência, pessoal contra mim, eles iam se arrepender 

amargamente, porque a reação seria violenta.

Paulo Borges - É o Doutor Pedro, o pai do senhor.

Mauro Borges - Ele sabia, ele acompanhava, eu contava pra ele que aquilo era 

necessário, era importante e era útil a Goiás. Mas ele nunca participou diretamente 

disso.

Paulo Borges - Ele chegou a tratar desse assunto com o Governador de Minas 

Gerais? 

Mauro Borges - Eu acho que não.

Paulo Borges - Com o Presidente da República?

Mauro Borges - Não.

Paulo Borges - Ou com o Ministro José Américo de Almeida?

Mauro Borges - Acho que não. Meu pai não. Ele nunca me falou.

Paulo Borges - Quando se atribui um caráter político dessa transferência, o senhor 

acha que essa colocação é uma colocação que não tem cabimento. O senhor 

transferiu a estrada por razões técnicas.
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Mauro Borges - É, foi. Necessidade de conveniência técnico-administrativas. 

Paulo Borges - Eu estive conversando com um historiador, o professor Jacir 

Siqueira, e ele fez uma observação interessante. Ele falou: Olha, o Pedro Ludovico 

transferiu a capital, e o Mauro Borges transferiu a sede da Estrada. O que é que o 

senhor acha disso?

Mauro Borges - Tal pai...

Paulo Borges - Tal filho e tal pai.

Mauro Borges - Quem sabe, poderia até estar no meu subconsciente, mas não no 

consciente. 

Paulo Borges - Eu  entrevistei um médico de Araguari, que foi médico da Estrada, 

o Doutor José Leopoldo, ele me disse o seguinte: que quando foi criado, quando 

surgiu a notícia da transferência, foi criado uma comissão de Araguari, pra ir até o 

ministro, até o governador, e tentar mudar essa atitude. E ele conversou com o 

Senador Benedito Valadares. E o senador falou pra ele: Olha, vocês esqueçam, isso 

já tá acertado, o Juscelino não vai brigar com o Pedro, porque o Juscelino quer ser 

Presidente da República. É muito mais importante pro Juscelino o apoio de Goiás à 

sua candidatura, do que manter a sede dessa Estrada em Araguari. E tanto é verdade 

que a única cidade mineira que o Juscelino perdeu foi em Araguari.

Mauro Borges - Eu acho muito judiciosa essa resposta do ...

Paulo Borges - José Leopoldo?

Mauro Borges - ... e acho que ele entrou no âmago da questão. (RISOS)

Paulo Borges - O senhor acha, então, que a coisa era por aí mesmo né?

Mauro Borges - Isso ajudou muito.

Paulo Borges - Isso ajudou muito. 

Mauro Borges - A posição dos pensamentos futuros do Juscelino, evidentemente, 
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ajudaram demais. Ele nunca participou, ele não me pediu, ele não tomou partido 

nesse negócio aí. (RISOS).

Paulo Borges - Como é que aconteceu a transferência? O senhor trouxe pra 

Goiânia...

Mauro Borges - Eu falei: coloca tudo que é de escritório dentro do trem, faz uma 

composição e determinei as pessoas, e não vamos sair de noite pra não parecer que 

estamos fugindo. Vamos sair meio-dia. E foi. Todo mundo que queria vir 

espontaneamente já veio. Eu já tinha 150 casas pronta pra esse pessoal aí. Pra 

abrigar os escritórios da Estrada, eu consegui, numa manobra muito rápida, retirar a 

polícia dos quartéis que já estavam lá, e transferir os acampados lá. A polícia cedeu 

os quartéis pra botar a sede da Estrada. Eu só podia fazer porque meu pai era 

governador. 

Paulo Borges - O senhor que construiu a Estação Ferroviária também? 

Mauro Borges - Não eu propriamente. Era uma obra federal. 

Paulo Borges - Mas foi na administração do senhor?

Mauro Borges - Foi. O que eu fiz aqui foi essas casas e a grande oficina de tração. 

Foi a graça do Puga.

Paulo Borges - Do Alaor Puga. 

Mauro Borges - Era uma bela oficina pra fazer reparo médios.

Paulo Borges - O Alaor Puga, numa entrevista que eu tenho gravado, ele me disse 

que não havia nenhuma justificativa técnica pra transferir a estrada. 

Mauro Borges - Já tinham uma palavra muito ampla pra ela. Não tinha sentido. Ele 

era chefe de tração. Um grande operário.

Paulo Borges - Chefe das oficinas. 

Mauro Borges - Realmente não tinha. Tanto assim que não se pensou em transferir 
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as oficinas de tração e de locomoção pra cá. Aqui nós fizemos um grande depósito 

que tinha espaço pra fazer serviços de emergência.

Paulo Borges - Eu tenho, existe um trabalho da professora Leila Regina Scalia 

Gomides, ela é filha de um ex-ferroviário...

Mauro Borges - Scalia?

Paulo Borges - É. O trabalho dela tem o seguinte tema: “O pesadelo de uma perda. 

A estrada de ferro em Araguari de 54 a 58”. Nesse trabalho, ela fala que o senhor, 

ao assumir a direção da estrada, o senhor foi questionado se o senhor iria ou não 

transferi-la pra Goiânia. E o senhor negava essa transferência né?

Mauro Borges - Isso é verdade.

Paulo Borges - Ela fez aqui, uma afirmação que ela atribui ao senhor, dizendo o 

seguinte: Nenhuma pedra...

Mauro Borges - É verdade.

Paulo Borges - O senhor fala ...

Mauro Borges - Esse álbum é de Araguari.

Paulo Borges - Exatemente. Nenhuma pedra...

Mauro Borges - Elas todas vão ficar.

Paulo Borges - ... um só tijolo será retirado de Araguari, mas não abdicarei do 

desejo de administrador de colocar outros tijolos onde se faça necessário pra o 

lógico interesse da ferrovia. 

Mauro Borges - Pois é. Eu não tinha obrigação nenhuma de anunciar todas as 

minhas idéias de natureza desse tipo. E mesmo porque quando eu entrei na estrada, 

eu não tinha determinação de mudar. Só depois da observação é que eu fiquei. Seria 

uma estultice da minha parte  dizer: Não, espera aí que eu vou mudar.
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Paulo Borges - O senhor acha que o senhor traiu os interesses da cidade? O senhor 

se sente culpado de alguma coisa em relação a Araguari?

Mauro Borges -  A palavra não expressa bem. Eu prejudiquei, não traí. Porque eu 

nunca prometi que não mudaria e não tinha obrigações com Araguari. Eu tinha 

obrigações com o Brasil e com o Estado de Goiás, que deu nome à Estrada.

Paulo Borges - O senhor se sentia, se posicionava como um administrador 

paternalista?

Mauro Borges - Ao contrário. Absolutamente enérgico, duro e justo. Eu limpei a 

Estrada de Ferro. Eu até dizia de uma forma cômica, que eu tinha acabado, depois 

de algum tempo, eu tinha acabado com as girafas da Estrada de Ferro. Os ladrões 

girafas. E que eu tava acabando, agora, com os minhocas. E que eu agora ia entrar 

na terceira fase, que era o pessoal intermediário, os “girocas”. 

Paulo Borges - Era girafa com minhoca.

Mauro Borges - É. Eu ia entrar nessa fase. Eu tomava medidas imediatas, assim na 

hora, de repressão, mas eu também, suponho que ninguém foi tão popular e 

estimado como eu. Ela me disse que eu tomei de defesa, criou um hospital aí em 

Araguari, criou serviço médico-dentário ao longo da linha, uma porção de coisa. A 

minha mulher fez um sininho de Papai Noel na Estrada, que marcou a vida de todas 

as crianças da  época. Nós éramos muito queridos, apesar do medo que eles tinham 

de mudar a sede.

Paulo Borges - Alguns políticos mineiros, alguns deputados, acusaram o senhor de 

não ter sido muito honesto na administração da estrada, e foi criado uma comissão 

parlamentar de inquérito  pra averiguar...

Mauro Borges - De desonesto?

Paulo Borges - É.

Mauro Borges - Ou de honesto?
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Paulo Borges - Não. Os políticos mineiros acusaram o senhor de não ser...

Mauro Borges - Muito honesto?

Paulo Borges - É, e foi criado uma comissão parlamentar de inquérito pra averiguar 

isso. O senhor se recorda?

Mauro Borges - É. O problema é que já estava praticamente deflagrada essa luta da 

mudança da sede. E a estrada era uma vergonha como estrada de ferro. Não tinha a 

menor produtividade. E era então, uma das razões, entre muitas, era que a 

inflexibilidade das leis da administração pública, tirava toda a flexibilidade 

administrativas. Eu não podia mandar ninguém fazer duas, três horas de serviço 

extra, porque não tinha verba pra pagar. Então, eu propus a sociedade comercial de 

Anápolis, que era o principal interessado, tinha nessa época, um milhão de 

toneladas de vendas encalhadas lá sem poder sair. Ainda não existiam as rodovias 

asfaltadas de hoje. E eu falei: tenho  que tomar medidas enérgicas. Então vamos 

criar uma taxa de contribuição voluntária. Todo o tráfego na estrada tinha que 

pagar, eu não me lembro exatamente a porcentagem, eu não se era 20% do valor do 

frete, uma contribuição não contabilizada pela União, pelo orçamento da 

fiscalização oficial. Seria uma contribuição voluntária, mas que essa contribuição ia 

entrar junto com o frete, com o mesmo controle do frete, em todas as estações, e 

passaria pelos controles da estrada e da tesouraria, de tudo. Era uma coisa não 

oficial mas com o controle oficial total. Mas era de gasto absolutamente ao livre 

arbítrio. Pagava o que quisesse. Um combustível, um dormente.

Paulo Borges - Era contabilizado na Estrada?

Mauro Borges - Era. 

Paulo Borges - Era tudo contabilizado.

Mauro Borges - Era tudo contabilizado, mas não na contabilidade oficial.

Paulo Borges - Tinha uma contabilidade paralela a essa...
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Mauro Borges - Paralela. 

Paulo Borges - Paralela a essa receita né? 

Mauro Borges - Exatamente.

Paulo Borges - Receita e a Despesa.

Mauro Borges - E aí resolveram fazer um inquérito parlamentar contra mim. 

Paulo Borges - O Rondon Pacheco?

Mauro Borges - Heim?

Paulo Borges - O Rondom Pacheco. O senhor se recorda de alguma coisa? 

Mauro Borges - Oswaldo Pier 

Paulo Borges - E o que é que deu essa...

Mauro Borges - E aí, foi um ambiente de grande tensão. Eu acho que quando eu fui 

depor, já armado também. Eu nem me lembro se tava armado. Aí começou o 

depoimento. A minha sorte é que colocaram como presidente da comissão, um 

homem de grande probidade. Ele foi ex-ministro da Viação. Era extraordinário. E 

ele, então, os membros da comissão, eram quase todos ferroviários, gente que tinha 

passado pelas mesmas necessidades. E ele começou dizendo assim: Os senhores vão 

julgar um jovem diretor de Estrada, que foi nomeado, e era um oficial do exército. E 

ele não quis se amarrar às normas contábeis, a rígida fiscalização. Ele botou acima 

disso tudo, o progresso da Estrada. Mas vocês todos, como eu fui diretor de uma 

ferrovia, sabe que é impraticável a administração. Então a gente fazia química, 

transformava a verba de uma página pra outra. E ele não resolveu fazer nada disso, 

ele partiu diretamente e sem segredo, publicamente, desafiando a legislação. Quem 

nunca teve culpa, que atire a primeira pedra. Eu não falei nada. Eu fiquei quieto. Eu 

não me lembro bem da época, foi em 53 ou 54, parece.

Paulo Borges - A Estrada já havia sido transferida?
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Mauro Borges - Já. Aí quando eu fui falar, eu falei assim: Senhores Deputados, eu 

não vim aqui para mentir, e nem acertar situações. Eu realmente não fiz apenas 

irregularidades. Eu fiz ilegalidades. Mas se alguém provar que um tostão dessas 

irregularidades foi mau gasto, eu renuncio a todos os meus direitos. Foi tudo na 

maior correção em benefícios dos interesses públicos. 

Paulo Borges - Foi criado em Goiânia, na época da transferência, foi criado uma 

comissão pró mudança, ou pró transferência, e que estava a frente dessa comissão, 

era o Zoroastro Artiaga. 

Mauro Borges - Era um homem respeitável.

Paulo Borges - O senhor chegou a acompanhar essa comissão, participar...?

Mauro Borges - Não. Mas tinha muito assédio público no professor Zoroastro, que 

também era muito meu amigo.

Paulo Borges - A Associação Comercial de Goiás se manifestou...

Mauro Borges - Foi. Não sei até que ponto eles foram. Eu não acompanhei de 

perto. Eu estava envolvido na guerra lá em Araguari né!

Paulo Borges - E os políticos goianos? O senhor recebeu uma ...

Mauro Borges - Apoio?

Paulo Borges - Porque eu tava lendo o jornal, na época, o jornal administrado pelo 

Wilmar Guimarães, que era um político de oposição ao senhor, ao pai do senhor, e 

que ele, nesse jornal, ele se manifesta contrário a essa transferência. É muito mais 

por paixão política...?

Mauro Borges - Até que ponto vai a paixão política.

Paulo Borges - Manifestações como a do Deputado Paulo Fleury...

Mauro Borges - A favor.
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Paulo Borges - A favor do senhor. O senhor acompanhou isso de perto?

Mauro Borges - Não, eu não acompanhei. Eu não tinha tempo pra isso. Agora, o 

Wilmar era maior o adversário, o mais violento contra o meu pai. Mas por motivos 

da vida, tornou-se amigo do meu pai. Quando meu pai faleceu, ele chorou 

copiosamente, sob o cadáver dizendo que ele havia sido muito injusto com o Pedro. 

Foi uma coisa muito emocionante. Coitado.

Paulo Borges - O Ministro da Viação, o senhor falou pra ele as razões 

pessoalmente?

Mauro Borges - Eu não pedi apoio de nenhum superior. Eu nunca mencionei esse 

assunto com o Ministro.

Paulo Borges - O senhor nunca tocou esse assunto com o Ministro?

Mauro Borges - Ele sabia, historicamente dos fatos. Tomou essa decisão longe de 

mim.

Paulo Borges - Qual foi a participação, qual a importância que o Plano Lafer, do 

Ex-Ministro Lafer, que era ministro da fazenda do Getúlio. Qual era a participação

que ele teve na administração da Estrada de Ferro?

Mauro Borges - Eu não me lembro de nenhuma.

Paulo Borges - Da comissão mixta Brasil-Estados Unidos.

Mauro Borges - Eu sei que houve uma época, que se abriu a oportunidade de 

construir alguns armazéns, e nós construímos em Anápolis, em Araguari, parece 

que um outro lugar aí, não sei qual é. Os armazéns estão até hoje aí, são muito bons. 

Depois, houve, mais tarde, uma outra participação na política ferroviária, aí eu fiz a 

previsão de que ia tira todas as locomotivas a vapor, botar tudo a diesel/elétrica. 

Você sabe a diferença de uma locomotiva elétrica e diesel/elétrica?

Paulo Borges - Não.
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Mauro Borges - A diesel, ela tem um motor a óleo que transforma a força em 

eletricidade. E a máquina elétrica ela já tem um motor elétrico e é através da energia 

elétrica da linha. 

Paulo Borges - Essa comissão pró-mudança que foi criada em Goiânia, que tinha à 

frente o Zoroastro, ela esteve com Ministro Zanetti, ela esteve com o Governador 

Juscelino, e segundo os jornais da época, ela foi muito bem recebida. 

Mauro Borges - A comissão de Araguari?

Paulo Borges - Não, a comissão daqui de Goiânia.

Mauro Borges - Daqui.

Paulo Borges - Pró-transferência. Ela foi muito bem...

Mauro Borges - Eu não sabia disso não.

Paulo Borges - Inclusive, essa mesma comissão, mas do lado de Araguari, não foi 

tão bem recebida. Eu queria voltar um pouquinho, Senador, só pra gente terminar. O 

senhor falou da nomeação do senhor. Mas como é que surgiu, assim, o desejo de 

administrar uma ferrovia. Quem é que tomou essa iniciativa? Foi o senhor? 

Mauro Borges - Eu pedi que o meu pai falasse com o Presidente. Eu achava que eu 

tinha mais condições. Inclusive, dentro do Estado Maior, nós estudamos muito 

problema de transporte. E isso pegava ferrovias e tudo mais. Isso faz parte do setor 

de Logística. E eu me sentia, não assim, do ponto de vista estritamente  técnico, mas 

do ponto de vista do uso do equipamento.

Paulo Borges - Tem um jornal de Araguari, em que, após a transferência, ele soltou 

a seguinte matéria: “Fomos ludibriados. Mentiu o Major, não cumpriu a sua palavra 

o ministro e ignoramos a ação do Governador. Esteve na cidade o emissário do 

Ministro dizendo: autorizada a transferência da primeira divisão. O povo repele, 

chocado esse golpe de traição. Assim, apenas caímos na desilusão desde que as 

palavras foram insinceras, e as promessas apenas para iludir. Porque até então, 



111

confiamos naquele que devíamos confiar”. O que é que o senhor acha dessa ...

Mauro Borges - Eu acho muito piegas. Eu acho que eu tinha muito mais 

compromisso com o interesse público do que com Araguari. Mas a verdade, eu 

gostava muito de Araguari. Eu sempre fui muito bem tratado e muito bem recebido 

lá. Quer dizer, não havia a hostilidade nenhuma de parte a parte. Só que ninguém, 

sensato, pode pensar que eu devesse, tivesse obrigação, tão logo que eu comecei 

evolui o meu pensamento na direção de achar que a mudança da sede é essencial pra 

essa estrada, eu não teria obrigação em nada de falar: eu vou mudar a sede. É 

ridículo. 

Paulo Borges - O Doutor Pedro, teve então, uma participação absolutamente 

discreta nessa transferência? Ele nunca orientou o senhor pra agir dessa ou daquela 

forma?  

Mauro Borges - Aliás, essa é uma característica dele ao longo de toda a vida 

política. mesmo quando eu tomei medidas ríspidas no governo, duras que 

prejudicaram o partido dele, o PSD, com atos antigos, que tinham o domínio 

completo do partido, eu, em benefício da evolução administrativa, eu botei tudo, 

não na base de indicação dos diretórios, mas concurso público. 

Paulo Borges - O senhor  traz então, a sede da Estrada pra Goiânia. E o senhor vai 

ficar como Diretor da Estrada até o suicídio do Presidente Getúlio né? Como é que 

o se dá, então, a administração do senhor, já agora, em Goiânia, como diretor da 

Estrada? A estrada já transferida pra Goiânia, da sede?

Mauro Borges - Ah! Tornou-se muito difícil. Porque a sabotagem em Araguari, foi 

uma calamidade. A locomotiva tinha que ficar um mês pra reparar, saia um ou dois 

dias, e era sabotadas, e ficavam impossibilitadas de andar. Essa sabotagem foi 

influenciada por interesses políticos. 

Paulo Borges - Sabotagem por parte dos ferroviários? 

Mauro Borges - Deve ser. Não que eles mesmo quisessem. Eles viviam sobre 

pressão dos elementos políticos da cidade. Tanto assim que eu resolvi mudar o 
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tráfego. Foi um período que eu falei que não tinha mais condições do tráfego passar 

por Araguari. Então, vai até Goiandira, e então vira à esquerda e entra na Rede 

Mineira, e vai sair em Uberaba, desviando de Araguari. Porque era inviável passar 

por Araguari. A sabotagem se tornou muito intensa lá. E mesmo, a sabotagem 

contra a minha vida, antes de mudar, já havia. Encontrar sabotagem no meu carro 

particular, nos trilhos onde eu ia passar. Chegou a ter tudo isso. Mas não eram os 

ferroviários que estavam a serviço deles, desses caras.  

Paulo Borges - O senhor guarda alguma mágoa dessa transferência? 

Mauro Borges - Não. Eu lamentei que, posteriormente, ela foi inutilizada por 

mudanças no sistema de direção da rede ferroviária. A direção já não é aqui e nem 

em Araguari. Eu não sei onde é que está exatamente. 

Paulo Borges - Esse sistema divisional, quer dizer, a estrada foi dividida né?

Mauro Borges - Quando eu dividi a estrada no sentido de atender as lamúrias de 

Araguari e procurar uma saída, tornava-se muito difícil a situação, eu nomeei um 

gerente, um diretor de Araguari até Pires do Rio e o outro, que foi o Major Nobrega, 

de Goiânia até Pires do Rio. Eu procurei  prestigiar Araguari, mas não adiantou.

Paulo Borges - Esses dois diretores subordinados ao senhor!?

Mauro Borges - É. O negócio de Araguari funcionou por muito tempo. Foi aí que 

apareceu lá um pistoleiro. Foi comprovado de me assassinar lá em Goiandira. 

Paulo Borges - O senhor tá contando, então, que o senhor chegou no bar e, quando 

o senhor chega, todo mundo...

Mauro Borges - É. Aí, daí a pouco, chegou o Lolita e o seu Dino. E o seu Dino 

mostrou-se muito indignado por eu ter saído sozinho. Ele que era um velho amigo 

do meu pai, ele tava lá como meu segurança. Era gente que nunca foi jagunço, eram 

amigos leais nossos. Nunca ganharam dinheiro pra proteger, nada disso. 

        Então, aí então, eu falei: - “Não, vocês... eu penso assim: eu penso que os 
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amigos me sentiam completamente até que era um covarde, que não tinha nem 

coragem de sair”. Eu resolvi, por isso mesmo, sair sozinho. E aí, eles “amansaram”. 

Chamei pra tomar cerveja comigo e etc. E eles, assim, ficaram de bem comigo. 

Ficaram muito nervosos com a minha atitude de ter vindo sozinho. E foi um 

episódio interessante esse. 

           Eu tinha grandes amizades, e até hoje o Dino e o Lolita ainda estão vivos. 

Moram na cidade de Rio Verde. Eram os mais fiéis e leais amigos do meu pai, e 

nunca fizeram nenhuma... esses serviços que eles faziam nas épocas de crise, por 

nenhum interesse financeiro.

Paulo Borges - A Dona Gercina conversava com o senhor sobre a transferência, 

aconselhava o senhor alguma coisa?

Mauro Borges - A mamãe, naturalmente, era mais emocional. Ela se preocupava 

com a minha segurança, muito, nesse ematácio. Lá era muito comum, tinha 

sindicato de crime e tudo isso.Mas o fato interessante, e o senhor não me perguntou, 

é que anos depois, um prefeito famoso lá de Araguari, me convida pra ir lá num dia 

de festa. Falei: -“Mas isso me parece impróprio prefeito, tem muita gente aí que tem 

mágoa de mim até hoje por causa da transferência da Sede. Eu acho desagradável.

Prefeito: - Não, eu faço questão. Garanto pra você que não vai ter nada. O 

Magalhães vem, e o Magalhães é seu amigo, o Governador. Eu gostaria que o 

senhor viesse.

Paulo Borges - O senhor era Governador?

Mauro Borges - Nada!

Paulo Borges - O senhor tava cassado?

Mauro Borges - Eu tava cassado. Daí eu fui. E realmente foi impressionante. Eu 

tive muito mais fogos que o Magalhães. Logo eu vou mostrar minhas matérias sobre 

ele. Reverencia  demais o governador Magalhães. Eu tive a honra de ser amigo dele. 

Foi um grande amigo.
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Paulo Borges - Aqui, no livro, síntese dos resultados da administração do senhor, 

na quinta parte, já, o senhor quando começa a falar sobre a transferência da Estrada, 

o senhor fala o seguinte: - “Não se fará aqui a história do que foi a tumultuosa 

transferência da diretoria da Estrada de Araguarí pra Goiânia, apenas serão 

transcritos os documentos básicos referentes à dita transferência. A história será 

feita mais tarde quando serenarem os espíritos”.

Mauro Borges - Pois é, isso mesmo.

Paulo Borges - O senhor acha que dá pra fazer, já, a história dessa transferência?

Mauro Borges - É, mas eu tô um pouco, digamos assim, sem tempo pra fazer. Eu 

primeiro vou dar uma prioridade à minha biografia, que tá pela metade e 

provavelmente, especificamente, da ferrovia, claro que eu vou falar. É uma parte 

importante da minha biografia, mas não sei se vou entrar em todos esses detalhes, 

senão o livro fica muito massento.

Paulo Borges - O senhor tem alguma coisa, em relação à transferência, que o 

senhor tenha arrependido? Ou de ter feito ou de não ter feito?

Mauro Borges - Não Paulinho. Não me lembro de nada que me tenha arrependido 

de ter feito ou não ter feito. Eu procurei fazer tudo.

Eu, posteriormente à transferência, quando nós estávamos aqui em Goiânia, o 

Nobrega ainda tava vivo, logo veio uma comissão de Araguari com o Bittencourt -

que era chefe do tráfego, uma pessoa muito inteligente e com muita liderança - era 

um dos líderes principais, senão o principal. E eu resolvi, quando dividi a Estrada, 

convidar o Bittencourt para ser o chefe da divisão de Araguari até lá. 

Ele veio aqui acompanhado de um número de amigos ferroviários dizendo que 

aceitava a nomeação, mas desde determinadas exigências que ele ia expor. Ela seria 

que que eu fosse dar a posse pra ele não aqui, mas lá em Araguari, e que não levasse 

nenhuma segurança comigo, só eu sozinho, a não ser o Morgado, o Nobrega (ele 

gostava muito do Nobrega), Major Nobrega também. É claro que pode ir um dos 

diretores, vice-diretor. 
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Eu falei - “Mas você quer me botar na  boca do leão. O clima lá ainda tá mito 

violento. Eu vou pra lá completamente desarmado entregue à boa vontade. Imagina, 

idéia essa muito descabida essa”. Mas é só nessas condições que eu aceito. 

Eu falei: Você aceita essas idéias Nobrega? Vamos lá na cada do Bittencourt? 

“Vamos”. Então eu aceito, vou correr esse risco. E aí fui com o Nobrega.

Era pra chegar lá e já estar tudo prontinho e dar posse e voltar no avião. Mas 

quando chegou a hora do Bittencourt voltar pra reunião pra tomar posse, e nada. 

Ficou tarde e nada do Bittencourt vir. Aí ele voltou já a tardezinha dizendo que 

estava muito indignado com os colegas, que ele havia sido traído, e que eles não 

queriam mais que ele havia sido traído, e que eles não queriam que ele não podia 

tomar posse. E que eu estava na casa dele com toda a segurança mas que eu não 

devia sair. Devia ficar lá, que ele só me dava segurança dentro da casa dele. 

Aí tivemos que dormir lá. Era tudo contrário à segurança dormir em Araguari 

naquele caos que tava lá. Aí eu resolvi dormir.

Paulo Borges - O senhor conseguiu dormir?

Mauro Borges - Aí dormimos e, no outro dia, cedinho, não aguentei, nos meus

impulsos, e resolvi ir sozinho na oficina de locomoção sem ninguém ter levantado. 

E aí fui com revólver, mas escondido, e entrei lá, e fiz essa surpresa. Cheguei lá e o 

pessoal todo trabalhando, bati nas costas dele: “Oh fulano, como vai você, você tá 

bom? Eu mudei e a nunca mais a gente se viu. Sua mulher estava esperando pra ter 

criança. “Major! Tá tudo bem.”

Daí a pouco, toda oficina viu que eu tava presente. Eram uns quatrocentos 

operários. E eu ia falando assim, mas eu sentia um frio, morro de dó um ferro na 

cabeça. Eu fui andando rapaz, foi lá e saí. Saí satisfeito. Mostrei que eu não tô ai 

apavorado com medo desse pessoal. 

Aí, quando eu cheguei, o Bittencourt falou: - O senhor fez muito mau de ter feito 

isso. Podia ter acontecido alguma coisa com o senhor. Eu tinha garantia daqui. Eu 

digo: - Eu não tô aqui só pela garantia não Bittencourt. 
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Peguei as malas, foi só com o Nobrega e fomos embora pro avião. Tomamos  o 

avião e fomos embora. Mas eu tive que ir lá fazer um levantador de coragem.

Eu chamei um técnico da Sorocabana, era uma grande ferrovia. Ele era especialista 

de controle de tráfego, e nós começamos a fazer gráficos do movimento dos trens, 

controle de velocidade, tudo. E ele foi quem ensinou o pessoal, montou a central de 

tráfego. Não tinha o menor controle de tráfego. Me prestou um grande serviço. Eu 

não me lembro o sobrenome dele, mas ele se chamava Garcia, um belo funcionário 

aposentado da Sorocabana. Ele realmente se imbuiu  na evolução da ferrovia pra 

melhor.

Antigamente saía um trem e perdia totalmente o controle sobre ele. Eles viam já 

antes buzinava o trem de carga e descia todo mundo pra parar o segundo. Era uma 

anarquia geral. E aí não tinha mais jeito porque chegava tantas horas ele tinha que tá 

chegado. Se ele não chegasse lá, o próprio controle de tráfego ligava o, como é que 

chama, o telefone seletivo, que eu botei, ligava pra estação e dizia: trem tal não 

chegou aí. Deve ter tido algum acidente, alguma coisa. Você sai daí, num trole, e 

vai verificar o que é que houve. Mas não precisava. 

Mas depois que começou a ter um controle, ele parava por qualquer motivo. Parou, 

ele tirava o telefone - tinha uma vara e prendia ele no fio. O telefone corria junto 

com o fio da estrada. Então ele ligava e falava: - olha, eu quebrei não sei o quê, tô 

em tal lugar assim assim, vou me deslocar lentamente pra estação tal. O senhor 

manda socorro. Então bloqueava e mandava rapidamente a providência. Mudou 

completamente o perfil.

Aquilo era uma merda, não era uma estrada. Depois é que realmente passou a ter 

tráfego, tráfego puro. Tinha tráfego noturno não, só de dia que andava. Passou a 

andar de noite, trens de passageiro com dormitório. Eu revolucionei a estrada. A 

renda da Estrada foi praticamente dobrada, sem aumento da tarifa. Só tinha aquela 

tarifa extra que era aplicava imediatamente em benefícios da Estrada.
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ANEXO V

Entrevista com Mauro Borges Teixeira, Ex-diretor da E.F.G.

Goiânia, 20 de fevereiro de 1998.

Paulo Borges - O que levou o Senhor a mudar a sede da “Goiás” de Araguari para 

Goiânia?

Mauro Borges - Porque eu verifiquei que aquela estrada lá, em Araguari, a sede lá, 

não dava a atenção devida ao Estado de Goiás. O objetivo dela não era resolver o 

grau de problema da transporte. Isso era uma preocupação somenos . Interessava era 

aquele grupo de gente, que eram funcionários, que era o Diretor. Aquilo é que era 

mais importante, o bem estar deles, a segurança. O resultado do transporte não tinha 

a menor significação. Eles se acostumaram com o fracasso. Não tinha cabimento, 

uma estrada de ferro ter um ou dois trens só por dia, não ter tráfego noturno. 

E isso por si só mostra que o povo lá já acostumou ao desastre. Quer dizer, já 

acostumou à pasmaceira, não fazer nada, não produzir nada. A Estrada existia muito 

mais em função dos interesses pessoais por lado de Araguari do que um interesse 

realmente de cumprir essa missão de transportar. Não é? Era uma vergonha.

Então, isso eu constatei logo, quando a vi, te falei quando eu assumi a estrada tinha 

ficado meses sem ligação de Leopoldo de Bulhões com Goiânia, porque já tava há 

muito tempo desmoronado esse córrego pra dentro e a linha foi toda coberta por 

terra. Eu levei meses pra tirar esse córrego , com a finalidade da estrada, que era de 

transportar. Ninguém fazia nada. 

Eu percebi logo aquele quadro, aquela mentalidade que existia, e não levava a lugar 

nenhum. Eu tinha que mudar isso tudo. Depois, quando eu cheguei à conclusão de 

que é preciso mudar, uma das importantes coisas era mudar da direção. Não 

prejudicar Araguari, tirar as oficinas de locomoção, tração, nada disso. Como é que 

você vai fazer uma estrada de mais de quinhentos quilômetros sem ter um depósito 
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de tração bom em Goiânia ou em Anápolis. Não tinha nada. Se uma locomotiva 

estragasse lá tinha que voltar tudo em Araguari. Era uma concentração tudo em 

Araguari. Todas essas coisas eu fui criando uma mentalidade de que não há solução, 

tinha que mudar. 

E aí, agora eu não ia contar. Isso foi dentro da minha cabeça. Eu não ia contar pra 

eles que ia mudar, senão eles me assassinavam.

Paulo Borges - Mas o senhor reafirma que, o senhor quando assumiu a direção, o 

senhor não foi com a intenção de mudar!?

Mauro Borges - Não, de jeito nenhum. Foi uma evolução do conhecimento da 

realidade da Estrada de Ferro. 

O desinteresse era tão grande que tinha uma tipo de telefone, lá chamava-se telefone 

seletivo, que eu podia falar com qualquer estação qualquer acontecido que viesse, 

tava lá já a alguns e ninguém instalava. Se o espaço elétrico der algum problema de 

segurança de tráfego, ninguém instalava. Quando eu fui visitar todos os órgãos da 

Estrada, eu vi aquele negócio mundo de coisas lá. Eu perguntei ao homem: - Quem 

que era o seu chefe? Aí ele me explicou que não conhecia. Mas como, isso tá aqui 

pra usar e não conhecia. Porque nenhum diretor tinha interesse. Compraram isso aí 

pra ganhar algum dinheiro, e deixaram aí. Eu fui investigando, tá tudo errado, eu 

vou instalar esse telefone. Nós temos que contratar uma empresa pra fazer isso, e 

autoriza?. Ou você faz ou senão o senhor. Fizeram em pouco tempo, e instalaram 

tudo. Aqui, realmente, aqui é uma acomodação completa. Era muito mais 

importante ter emprego pra gente. Quer dizer, tinha muito tempo que tava lá. 

Paulo Borges - O senhor acha que Goiânia, em geral é jovem capital, o senhor acha 

que Goiânia teria muito o que ganhar com a transferência da sede da Goiás?

Mauro Borges - Teria, mas nem teve essa repercussão. Goiânia já era tão forte, 

uma situação tão grande, que não teve nenhum significado. A maior parte da 

transferência não recebeu isso como uma grande contribuição ao desenvolvimento 

da cidade. Isso até, de certa forma, se tornou uma surpresa. 
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A cidade, pela sua força representativa, não manifestou nenhum interesse e nem 

satisfação depois que a sede foi mudada. Eu... Goiânia era muito forte. Aqui já era 

um município.

Paulo Borges - O senhor acha, então, que Goiânia, a presença dessa sede aqui, não 

teria...

Mauro Borges - Não, não teve nenhum significado pra Goiânia.

Paulo Borges - Não tem significado não.

Mauro Borges - Não teve nada.

Paulo Borges - Mas esse movimento, nós já falamos sobre isso, esse movimento 

que foi feito em Goiás, o comitê pró transferência. O senhor teve alguma 

participação nesse movimento?

Mauro Borges - Claro! O pessoal reclamava: - Como em Araguari tá todo mundo 

unido, então aqui ninguém se mexe? Eu forcei um pouco. Os filiados tinham que 

me ajudar. Senão eu ia sendo posto pra fora, e a Estrada de Ferro ia continuar do 

mesmo jeito, a mesma porcaria que era antes.

Paulo Borges - O senhor acha que a classe política - os Deputados Estaduais, o 

Prefeito de Goiânia...

Mauro Borges - Também. A Estrada era tão inexpressiva para Goiás que a 

importância dela não era sentida. Quer dizer, Goiás acostumou a viver sem a 

Estrada. É isso. Eu tive que forçar um pouco pra eles movimentarem isso porque a 

equipe de dirigentes de Goiás não avaliava porque ela não valia nada para Goiás. 

Não avaliava a importância que poderia ter. Eu avaliava porque conhecia.

Paulo Borges - Qual a importância que essa estrada deveria ter em Goiás?

Mauro Borges - Paulinho, nessa época, essas grandes rodovias que hoje tem, 

rodovias prontas que vão pra São Paulo, Minas Gerais; não tinha nada disso. Eram 

estradas de terra ruins, mas a produção de Goiás também era ínfima . A criação de 



120

um eixo ferroviário de primeira classe, podendo fazer um movimento dia e noite de 

trens de carga, ia criar uma nova perspectiva de que teria transporte, um movimento 

de cargas. Naquele tempo, um milhão de toneladas não é muita coisa. Mas tinha, 

mais ou menos, em Anápolis, estagnado lá, um milhão de toneladas de coisas lá pra 

transportar, feijão, arroz e tudo mais. Você tá entendendo? 

Eu vou lutar pra fazer esse tráfego noturno e tudo mais. Me expor como eu me 

expus. A minha idéia é: Sai da frente senão eu piso com tudo. Quer dizer, eu tive 

que fazer de qualquer jeito. E foi o que eu fiz. E fiz. Escoei a carga toda, troquei 

trens. Uma das coisas interessantes que eu fiz foi a economia de combustível. Quem 

economizasse combustível era qual era a quantidade que a gente põe de água e tal e 

tal. Eu também tinha o poder de controle, então quem economizasse além da tabela 

que era autorizada para gastar, ganhava prêmios. Esse prêmio era em dinheiro. 

Acontece que o primeiro prêmio quem ganhou foi o chefe do cartel comunista da 

Estrada de Ferro. Quem que era? Era o Sebastião dos Santos Lima. E ele, quando 

foi a hora de dar o primeiro aviso que ia dar pro trem, o pagamento, não ganhava só 

o maquinista não, o maquinista e o ________ também. Aí coincidiu que o Sebastião 

dos Santos, que já sabia a muito tempo que ele era comunista dentro da estrada, aí 

ele falou pra mim depois: - mas isso não implica a fidelidade ao senhor, ao seu 

trabalho, ao seu idealismo. O senhor conta comigo. 

           Eu passava, às vezes, os trens, olhava a locomotiva dele lá, a máquina dele 

brilhava, era a melhor locomotiva da estrada. Quer dizer, pelo entusiasmo que ele 

ficou.

Paulo Borges - O senhor, algumas pessoas, o senhor é acusado por algumas pessoas 

de Araguari de ter sido, de ter praticado uma administração populista ou paternalista 

né?

Mauro Borges - Mas eu fui ser populista porque não podia deixar de fazer o que 

era necessário. E porque não, de certa forma, me aliar à confiança do pessoal. 

Porque não plantar coisas pra eles comerem, eles comiam tão mal. Eu mandava dar 

semente e obrigava, não era voluntário não, todo mundo tem que plantar a horta. E 
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aí, eu às vezes eu ia na hora do jantar, chegava lá e todo mundo comia sopa. “Oh o 

senhor chegou na hora, estamos aqui comendo”. Eu falei: - O que é que é isso? “É 

sopa de verdura, o senhor não mandou nós plantar verdura? Nós estamos comendo a 

sopa”. Quer dizer, se eu fizesse onda só pra me promover publicamente, não, mas 

exatamente todas elas voltadas para uma utilidade. Eu conhecia os mestres de linha, 

isso e aquilo.

Paulo Borges - O senhor é o filho do Pedro Ludovico. O senhor vem de uma 

família que foi forjada na luta política. O Doutor tem uma trajetória política. Enfim, 

a política tá no sangue do senhor. O senhor, na época era o diretor da Estrada, um 

jovem capitão do exército. Passava pela cabeça do senhor seguir a carreira política? 

Mauro Borges - Ainda não. Mas eu não sei se eu te contei, mas eu vou contar. Eu 

tinha um grande amor, eu  realmente gostava da vida militar. E eu via aí, mais por 

amor a Goiás, uma chance de servir ao meu estado. Eu me sentia preparado para 

isso. Aliás, anteriormente, pois estava lá antes do Getúlio, aqui na minha função, 

quando o Juscelino ia tomar posse, quase que uma revolução, o Lott fez aquele 

negócio ...

Paulo Borges - O Lote?

Mauro Borges - Exatamente. Foi um contra golpe que o Lott deu. E lá no governo, 

eu tinha uma participação muito intensa nessa coisa toda. Depois, eu já estava um 

tanto maior, claro que eu aspirava oportunidades maiores de trabalho dentro do 

Brasil inteiro, no Exército. Eu, quando inseri na civil, eu procurei o General chefe 

da casa militar, chefe do conselho de segurança nacional, eu falei: Olha general, eu 

gostaria muito, no estado maior, de servir no conselho de segurança nacional. A 

chefia dele era o chefe da casa militar. O senhor, eu teria a possibilidade de servir o 

Getúlio, o senhor me abriria...

Ele foi muito energético, o general: Ô Mauro, você sabe, cada general tem o seu 

grupo de oficiais que o acompanha durante a carreira. Esse aqui talvez seja um 

posto mais influente na minha vida profissional. Eu tenho os meus amigos, por isso 

eu não vou convidar você pra vir pra cá porque nós sequer nos conhecíamos. Eu sou 
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o general, eu lamento muito, mas muito satisfeito com a sua lealdade, a sua 

franqueza. Eu poderia ter ido atrás do Juscelino, que me conhecia pessoalmente. 

Meu pai não meteu em nada disso. Eu podia ter ido pelo lado, pela via política, e 

não fui. Foi uma questão de ética, e ele foi muito... mexesse comigo, me falou a 

verdade. Mas aí eu comecei a pensar: Meu Deus, eu sou um major do exército do 

estado maior - em um tom muito preocupado - eu tô complicado, não vou ter 

chance, depois desse trabalho eu não vou ser General nenhum. Eu não vou ter 

chance. Então eu vou entrar pra política, vou abrir opção pro lado político. É uma 

possibilidade de aplicar os meus conhecimentos e a minha disposição energética de 

trabalho. Foi aí que eu tomei a decisão de entrar pra política, depois disso. Foi em 

1956.

Paulo Borges - O senhor já não tava mais na estrada né? O senhor já estava na 

ferrovia.

Mauro Borges - Já, eu já tinha saído da estrada. Eu saí em 54. Aí o suicido do 

Getúlio. Esse negócio... depois eu fui pro governo. Foi lá. Esse negócio foi em 56, 

dois anos depois que eu saí da estrada.

Paulo Borges - O fato do senhor ter dividido a estrada, uma parte de Araguari a 

Pires do Rio e outra de Pires do rio a Goiânia, foi muito criticado.

Mauro Borges - Era uma convulsão de arranjo pra contornar a crise. Dá uma 

participação ao pessoal de Araguari. Não era uma solução técnica, não era a melhor 

solução. Mas era o que se poderia fazer para, naquela época, aplacar a ira do pessoal 

de Araguari. Eu tava sabotando. Eu tinha força de ir lá e atacar e arrebentar com 

tudo aquilo lá. Eu tinha que desviar o tráfego de Goiandira pra chegar a Rede 

Mineira de Viação. Eu era a solução conciliatória. 

Paulo Borges - O senhor tem conhecimento de uma comissão, do ministério da 

viação, que estudou o problema e chegou a conclusão que deveria haver uma 

unificação da Goiás?

Mauro Borges - Unificação?
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Paulo Borges - É! Na verdade, voltar o que era antes.

Mauro Borges - Mas não precisava disso não. Essa divisão era uma acomodação 

porque ia ficar tudo aqui, todas as ligação ilhadas. Nós dividimos de Araguari a 

Pires do Rio. Aquilo foi um arranjo, uma tentativa de minimizar a ira, a raiva do 

pessoal de Araguari. Mas isso fracassou, não teve um bom recebimento, ou deveria 

ter sido. Hoje, eu estava aqui em Goiânia, mas eu...

Paulo Borges - O senhor deixou de ser Diretor da Estrada após ou antes da morte 

do Presidente Getúlio?

Mauro Borges - Foi na morte. Quando ele se suicidou, eu lembro que ia mudar o 

pessoal completamente, porque quem ia mandar era a UDN, e eu, a demissão, eu 

pedi. Aí seria pior, entendeu?

Paulo Borges - A estrada, quando o senhor fala de sabotagem, em atos contra a 

Estrada de Ferro Goiás, evidentemente que esses atos foram realizados por 

funcionários da Estrada né?

Mauro Borges - Funcionários! É Claro. Eu creio que a maior parte dos 

funcionários morava lá. E aí... tinha medo de largar esse mundo, não queriam e não 

gostaram da idéia. Mas havia muita gente que queria, e outros que vieram. Hoje: 

“Ah, hoje o meu filho é doutor. Foi por isso que... aí tinha universidade e lá não 

tinha, em Araguari, essa coisa toda, eu não tinha a chave.

Paulo Borges - O senhor chegou a promover reuniões com a sociedade 

Araguarina...

Mauro Borges - Pra discutir?

Paulo Borges - Pra discutir, não a transferência?

Mauro Borges - Eu mantive a idéia de transferência, pois eu a tive, é verdade. Isso 

eu queria...

Paulo Borges - Eu tô dizendo o seguinte: Quando o senhor definiu pela 
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transferência e as medidas começaram a ser tomadas pra essa transferência, o 

senhor chegou a debater isso com a sociedade?

Mauro Borges - É inócuo, não tinha sentido.

Paulo Borges - Com os ferroviários?

Mauro Borges - Nada! Tem ferroviários não. Isso é uma decisão de chefia, do 

comandante, do chefe, nada de participação deles não. Eu sabia que ia passar por 

um período fatalmente negativo. Tinha que ser feito como eu fiz. E mudei, certo. De 

qualquer jeito, teria mudado. Agora, eu fiz tudo pra poder... eu fui com o Nobrega 

lá. Nem isso eles concordaram.

Paulo Borges - O senhor acha que, porque quando foi feito o movimento contra a 

transferência, esse movimento foi um movimento supra partidário em Araguari.

Mauro Borges - Foi.

Paulo Borges - O PSD, de Goiás, se manifestou de alguma forma? Houve algum 

movimento, também, supra partidário, em Goiás, pela transferência?

Mauro Borges - Não com as características tão fortes quanto Araguari, mas houve. 

Ninguém queria morar aqui. E quanto aos interesses de Goiás?

Paulo Borges - O Doutor Pedro, em momento algum, discutiu esse assunto com o 

senhor?

Mauro Borges - Não, não participou. Eu não pedi nada pra ninguém. Só quando 

eles me ameaçaram de morte, o pistoleiro que eu tenho: “Não encoste a mão no 

Mauro, senão o doutor Pedro vem aqui pessoalmente.

Paulo Borges - A Estrada de Ferro Goiás, ela tinha apenas um pequeno trecho, um 

pouco mais de 40 quilômetros, em território mineiro. O restante dos trilhos,  todos 

estavam em território goiano. Como é que a Estrada de Ferro Goiás, que tem esse 

nome Estrada de Ferro Goiás, tem a sede em Minas Gerais?
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Mauro Borges - Isso até não é o caso principal. Desde que eles olhassem os 

interesses do Goiás. Quais eram os interesses de Goiás? Era o transporte, uma 

estrada eficiente. Mas não, eles só pensavam nos interesses deles, os empregados, 

aquela coisa toda lá. Não havia esse interesse. E mesmo que tivesse, não adiantava. 

Essa é uma atitude política. Goiás estava, ainda preparado pra tomar posição e fazer 

suas reivindicações. A estrada foi a margem dos interesses de Goiás. Eu dispersei 

isso com as iniciativas que eu tomei. Vocês tão jogando fora os principais 

instrumentos de desenvolvimento.

Paulo Borges - Mas o senhor não poderia servir aos interesses de Goiás com a sede 

em Araguari? O senhor acha que o...

Mauro Borges - Não, mas isso voltava tudo a estaca zero. Tinha que criar um órgão 

presente às nossas necessidades...

Paulo Borges - O senhor acha que o...

Mauro Borges - ... que ouvisse as reclamações: Ah, eu tô tantas, milhares de sacas 

de milho assim, e não posso usar a Estrada de Ferro Goiás. Era longe, ninguém ia 

lá. 

Paulo Borges - O senhor acha que o fato dela estar em Araguari dificultava o 

contato entre o agricultor goiano, os interesses goianos e a Estrada?

Mauro Borges - Era, isso era. Claro que era assim. Era a mesma coisa que mudar a 

capital de Goiânia pra cá, de Goiás pra cá. Foi uma luta, uma luta grande que o meu 

pai teve pra mudar e por aqui. É a mesma coisa essa comparação. É legítimo mudar 

a capital pra cá. Foi, valeu a pena mudar pra cá? Valeu. Só que Goiás, até hoje, não 

aceita. Não é por causa dessas bobagens sentimentais, políticas e econômicas, 

deixar de fazer o melhor. Não tinha sentido.

Paulo Borges - O senhor acha que, de maneira geral, que o ferroviário foi 

prejudicado? 

Mauro Borges - Não. Não acho não.
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Paulo Borges - Alguém perdeu o emprego, alguém...

Mauro Borges - Ninguém perdeu emprego...

Paulo Borges - ... reduziu salário?

Mauro Borges - Não. Não demiti ninguém. Apenas instiguei pra cá as melhores 

oportunidades, sobretudo a família, a cidade.

Paulo Borges - Imaginando o seguinte: O senhor tem uma funcionária que trabalha 

com o senhor na sede da Estrada em Araguari. Aí o senhor fala: Olha, eu vou 

transferir a sede agora pra Goiânia. E a funcionária fala assim: Não diretor, eu não 

quero ir porque não é viável. ...

Mauro Borges - A gente não extrai um dente sem dor. É lógico, algumas pessoas, 

nesse setor de pessoal, que tava trabalhando, claro. Se eles não quisessem vir, 

ficariam prejudicados, podendo ser até demitidos. Eu não queria demitir ninguém, 

mas, aqui, é lógico que alguém tinha que sair, porque a gente não pode fazer uma 

operação sem dor. 

Paulo Borges - Pra fazer um omelete, tem que quebrar os ovos.

Mauro Borges - Era claro. Isso é evidente. Eu vim pra evitar o melhor possível. 

Mas alguém tinha que sofrer um pouquinho.

Paulo Borges - O senhor acha que o fato do senhor ser militar, e um militar respeita 

muito a hierarquia, a organização, o senhor acha que esse espírito prevaleceu  no 

senhor enquanto diretor?

Mauro Borges - O meu o que?

Paulo Borges - Enquanto diretor, tô colocando assim: o fato de o senhor ser militar, 

o senhor trouxe um pouco dessa característica de militar pra direção da Estrada?

Mauro Borges - Claro, sem dúvida. A energia, a repressão da vagabundagem, da 

incapacidade, do roubo, tudo. Uma vez, eu tomei um trem de surpresa, e mandei 
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contar o pessoal que tava dentro do trem e as anotações e as passagens, tinha muito 

mais gente porque o chefe do trem tava roubando. Em vez de dar a passagem, ele 

pegava o dinheiro. Quer dizer, eu mandei contar, verificar e comprovar que o chefe 

tava lesando a estrada. Na primeira estação o senhor vai descer, vai ser destituído. 

Nunca mais vai trabalhar com público, e via tomar a pena de trinta dias de 

suspensão. Tinha que ter coragem. Eles matavam, me ameaçavam.

Paulo Borges - A relação de Araguari com a estrada, era uma relação com laços 

profundos não é?

Mauro Borges - É.

Paulo Borges - A Estrada de Ferro Goiás tinha uma importância... 

Mauro Borges - Se eu tivesse a intenção de prejudicar a estrada, então eu vou levar 

logo a locomoção, eu vou levar tudo. Não, eu só levei a parte pessoal. Eu fiz a coisa 

de forma a causar o menor prejuízo. Mas causou alguns prejuízos, mas uns 

benefícios que foram tomados depois, foram muito maiores. A Estrada dobrou, 

triplicou, quadruplicou. Eu não lembro mais.

Paulo Borges - O senhor acha que a classe política...

Mauro Borges - E teve... desculpa aí. E teve. Quando eu deixei a estação, foi uma 

força total. Era sempre o mais prestigiado. Se eu quisesse eleger um deputado, 

alguma coisa assim, eu elegia tranqüilamente.

Paulo Borges - Quer dizer, o senhor, a força política que o senhor conseguiu, 

naturalmente, sendo um...

Mauro Borges - Decorrente de ter praticado o bem em vez de ter praticado o mau. 

Foi tudo isso.

Paulo Borges - O senhor recebeu solidariedade de algum diretor de estrada de 

ferro?

Mauro Borges - Não, não tinha porque receber. Não tinha porque.
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Paulo Borges - Como é que era o relacionamento do senhor com diretor da 

Estrada?

Mauro Borges - Qual?

Paulo Borges - O diretor geral das Estradas.

Mauro Borges - Não, não da Estrada, do DNEF.

Paulo Borges - Isso.

Mauro Borges - DNEF - Departamento Nacional de Estadas de Ferro.

Paulo Borges - Exatamente. Como é que era?

Mauro Borges - Não, não tinha nada. Eles não olhavam nada, nem davam bola. Sei 

lá. Por exemplo: Eu estava lá, e teve uma comissão de Pires do Rio, aquela região 

toda pra conversar, perguntando se eu podia calçar... fazer com que a ponte do 

Roncador pudesse passar carros também. Um duplo de ferrovia e rodovia.

Paulo Borges - Certo.

Mauro Borges - Assoalhar. Foi logo que eu entrei pra cá. Eu falei: Mas não tem 

não? Não, não tem. Nós já cansamos de pedir a anos e todo diretor que muda a 

gente vem aqui pedir, e ele diz que vai consultar o ministro se pode fazer. Se for um 

assunto desse, e eu for consultar um ministro, eu prefiro pedir a minha demissão. O 

que é que eu tô fazendo aqui? Sou ou não sou o responsável por isso aqui? Eu vou 

fazer, só que eu não quero gastar pra fazer uma coisa que não beneficia diretamente 

a estação. Ao contrário, teria um pouco de dificuldades, eu vou ter que botar um 

guarda lá pra dar sinal. Toda estrada de ferro do Brasil que tem tráfego rodoviário 

tem que dar sinais acústicos. Tudo isso vai custar dinheiro pra estrada. Quer dizer, 

pra estrada, isso não deixa de ser um pequeno abacaxi. Mas considerando um bem 

público, o interesse do país, do estado, é de larga influência. Ajuda demais. Mandei 

chamar o pessoal da acessoria técnica, vocês vão ter que dar mais ___________, os 

parafusos. Agora, a mão de obra eu dou, porque é uma mão de obra especializada e 
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eu tenho essa mão de obra, e nós vamos fazer. Exatamente pela falta de diretores 

sem nenhuma responsabilidade. Nunca aconteceu nada, nunca vi ninguém reclamar 

disso. Veja você, eu era um diretor diferente. Eu fazia tudo que precisava fazer.

Paulo Borges - O senhor foi o primeiro diretor, da Estrada de Ferro Goiás, goiano?

Mauro Borges - Eu acho que sim. 

Paulo Borges - Porque que acham que não haviam interesse, por parte da classe 

política goiana, de nomear um goiano?

Mauro Borges - A princípio, a estrada não valia nada. Não tinha valor. 

Paulo Borges - Mas o senhor acha que a Estrada de Ferro... porque a chegada da 

Estrada de Ferro Goiás, isso no início do século, ela colabora sensivelmente para o 

desenvolvimento desse estado. 

Mauro Borges - Sim, mas ela não funcionava Paulinho. Rodava um trem de carga 

pra lá outro pra cá. Uma despesa gigantesta.

Paulo Borges - Pois é, mas a classe política goiana não se mobilizou para que a...

Mauro Borges - A estrada não existia, digamos assim, em termos de eficiência, de 

estímulo, ele não existia sindicamente. Depois que eu fui diretor, a ferrovia passou a 

ser conhecida, havia interesse e tudo mais.

Paulo Borges - Pois é, mas eu tô dizendo o seguinte: Eu tô entendendo, mas é 

inadmissível... 

Mauro Borges - Mas eu acho também. Você pode usar uma outra visão. A classe 

política seria muito atrasada, não percebia tudo isso. Você tem uma opção ou outra. 

Ou aquilo não valia nada, que era uma realidade, e a classe política era 

inconseqüente, que também é uma realidade.
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ANEXO VI

Entrevista com o Sr Alaor Puga, ex-chefe das oficinas da EFG

Araguari, 15 de janeiro de 1998

Paulo Borges – Eu queria ver com o senhor basicamente o seguinte seu Alaor: O 

senhor trabalhou muitos anos na Estrada né? O senhor se aposentou pela Estrada?

Alaor Puga – Aposentei pela Estrada.

Paulo Borges – Eu queria ver primeiro qual a relação, qual a importância que a 

Goiás tinha pra cidade de Araguari?

Alaor Puga – A importância é que tinha um grande número de funcionários aqui 

em Araguari, sediados em Araguari.

Paulo Borges – Certo.

Alaor Puga – Porque aqui tinha todos os departamentos da Estrada, inclusive o 

Superintendente que vivia aqui. Então essa transferência pra Goiânia, você vê que 

levou... transferiu  muita gente daqui pra Goiânia. Muitos foram até obrigados 

porque não tinham condições nem de morar lá.

Paulo Borges – Foi feita alguma pressão por parte da administração da Estrada?

Alaor Puga – Não, eu acho que...

Paulo Borges – Alguém foi perseguido pra ir pra lá?

Alaor Puga – Não, eu não acredito nisso...

Paulo Borges – “Olha, se  você não for você vai perder o emprego...”

Alaor Puga – Não, isso aí, isso aí eu não sei. Pra mim não porque eu, na época, eu 

era chefe geral das oficinas.
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Paulo Borges – O senhor não foi pra lá!?

Alaor Puga – Não.

Paulo Borges – Porque?

Alaor Puga – Eu não fui porque justamente porque ninguém foi. Porque as oficinas 

não podiam ficar aqui, o almoxarifado, as oficinas...

Paulo Borges – Mas se o senhor quisesse ter ido, o senhor teria?

Alaor Puga – Ué, teria ido né. Porque muitos que foram pra lá até se deram bem. 

Justamente por questão de estudo, de filhos, muitos companheiros meus que 

aposentaram ou que morreram foram pra lá e os filhos se formaram lá. Tinha 

facilidades.

Mas eu acredito, eu acredito que essa transferência podia estar, assim 

meia devagar, e com a morte daquele...

Paulo Borges – Engenheiro Francisco.

Alaor Puga – Engenheiro Francisco de Assis, acho que aquilo abreviou, sabe. 

Porque disseram aí que o Francisco queria matar o Mauro. Mas não era nada disso. 

O Francisco era um cara assim violento, mas ele tava aqui é de mudança pra Belo 

Horizonte. Ele iria embora.

Paulo Borges – Ele foi morto em final de 53?

Alaor Puga – Eu não sei bem. Eu sei que ele morreu em... 53?

Paulo Borges – É. A transferência se deu em abril de 54.

Alaor Puga – É. Mas ele morreu antes um pouco.

Paulo Borges – É.

Alaor Puga – E então, aquele culpado que foi o Mauro que mandou foi nada. Foi 

um cara puxa-saco que ele brigou. Foi lá e tinha havido uma discussão, um 
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desentendimento administrativo entre o Mauro e o Assis, o Francisco. Eles eram... 

não topavam muito não.

Paulo Borges – Quando o Mauro chegou o Francisco já estava aqui!?

Alaor Puga – Não!

Paulo Borges – Não?

Alaor Puga – Quem trouxe o Francisco foi o Mauro.

Paulo Borges – Ah! O Mauro é que trouxe o Francisco?

Alaor Puga – Lá de Belo Horizonte. Porque nunca tinha visto ele aqui. Ele era 

engenheiro civil, e ele era ex-policial da força pública sei lá o que de Minas... de 

Belo Horizonte. E ele trabalhava na PM lá. Com facilidades, ele estudou e formou 

engenheiro...

Paulo Borges – Certo.

Alaor Puga – ... civil. E aí o Mauro convidou, veio pra cá, e logo... foi logo depois, 

ele convidou o Francisco.

Paulo Borges – E o Mauro trouxe também o Major Nobrega também.

Alaor Puga – Nobrega também. Ele até... o Nobrega também era... acho que já tava 

na reserva. Era colega dele...

Paulo Borges – Do Mauro.

Alaor Puga – ... de armas. Se não me engano, ele era Capitão na época também.

Paulo Borges – O Mauro veio como Capitão!?

Alaor Puga – Capitão. Agora o Francisco veio por eles. Até ele veio trabalhar 

comigo, ele era meu chefe.

Paulo Borges – Ah é! O Francisco era chefe do senhor?
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Alaor Puga – Eu era o chefe da oficina, e ele botou ele como chefe da...

Paulo Borges – Ele era um homem violento, mas violento em que sentido? 

Maltratava?

Alaor Puga – Não! Não, ele era assim um cara que se você provocasse ele não 

mandava dizer não. Ele agredia ou fazia qualquer coisa. Mas...

Paulo Borges – O senhor, enquanto subordinado a ele, não...

Alaor Puga – Não, ele acabou sendo até amicíssimo meu. Eu até na época eu 

fiquei, eu peguei... eu peguei uma... como é que chama... do fígado... uma hepatite, 

e eu fiquei trinta dias de cama, e ele vinha todo dia aqui me visitar. Eu ia muito na 

casa dele. Ele tinha um arsenal de...

Paulo Borges – O senhor acha então que o assassinato desse Francisco, na verdade, 

é um precursor... 

Alaor Puga – Não, eu acho que foi porque ele começou... os fofoqueiros que diz 

que o Assis,  ia matar o Mauro e eu não sei o quê e... não era nada disso, isso era 

fofoca.

Paulo Borges – O Mauro não teve nenhuma participação na morte...

Alaor Puga – Não. Não acredito não. Primeiro que ele não era... ele era sempre 

educado, fino...

Paulo Borges – O Mauro?

Alaor Puga – O Mauro. E o Francisco, mesmo aqui, ele não tinha feito nada de... 

ele até apenas contava aquelas peripécias que ele tinha feito quando trabalhava na 

PM, e ele tinha uma arsenal lá na casa dele, no lugar que ele foi assassinado... 

Paulo Borges – Ele foi assassinado na...

Alaor Puga –Na porta da casa dele.
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Paulo Borges – É!?

Alaor Puga – E a mulher dele não tava aí. A mulher dele tava pra Belo Horizonte. 

Já tinha ido embora, e ele também já ia mandar a mudança e ir embora pra Belo 

Horizonte. E justamente naquele dia que ele foi assassinado.

Paulo Borges – Qual a importância que a Goiás, que a Estrada tinha pra Araguari?

Alaor Puga – A importância era de que aqui, por exemplo, era um, vamos dizer, era 

um... o dinheiro que era derramado em Araguari, porque os funcionários todos 

moravam aqui em Araguari.

Paulo Borges – Moravam aqui né. A Estrada era a menina dos olhos de Araguari?

Alaor Puga – É porque ela foi criada aqui, e outra coisa, até o início... aqui que foi 

feito. Então não havia, por exemplo, tecnicamente, tecnicamente, desinteressante 

ela mudar pra Goiânia.

Paulo Borges – Não havia, tecnicamente, nenhuma justificativa pra transferir pra 

Goiânia!?

Alaor Puga – Nenhuma, nenhuma. Porque tudo tava instalado aqui. Lá em Goiânia 

só estava... tanto é que ele só levou a parte administrativa. A tipografia ficou aqui, o 

almoxarifado ficou aqui, as oficinas ficaram aqui. O intercâmbio que tinha muito 

era com a Murgiania, porque a Murgiania parava aqui e começava a Estrada de 

Ferro. Então, o intercâmbio de tráfego era mais o movimento de tráfego, da parte 

administrativa... tinha que ficar aqui, e foi embora pra lá. Então dificultou tudo. 

Tudo era em Goiânia. Apesar de ter comunicação, tinha telefone, tinha rádio, tinha 

aquela outra comunicação...

Paulo Borges – Então a parte operacional ficou em Araguari, e a parte 

administrativa foi pra Goiânia.

Alaor Puga – Foi pra Goiânia.

Paulo Borges – O senhor acha que... como é que foi a chegada do Capitão Mauro 
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Borges aqui?

Alaor Puga – Não! Foi tranqüilo uai.

Paulo Borges – Me parece que tinha uma outra pessoa, um outro Capitão filho da 

região, que a cidade... que todo mundo aguardava, esperava que ele fosse o diretor...

Alaor Puga – Não, não. Isso eu não sei, isso eu não sei.

Paulo Borges – No livro da... no livro não, no trabalho da professora Leila, ela 

fala...

Alaor Puga – Capitão?

Paulo Borges – É.

Alaor Puga – Não.

Paulo Borges – Me parece que... Araújo!?

Alaor Puga – Não! Araújo era um rapaz aí, eu conhecia ele demais, não sei. Ele era 

Capitão também. Eu pelo menos, eu nunca ouvi falar.

Paulo Borges – Você acha que o Capitão Mauro... o senhor acha que ele veio pra 

Araguari com a intenção de transferir a Estrada?

Alaor Puga – Não, sei não. Aquilo é o seguinte, eu acho...

Paulo Borges – Será que isso foi surgindo...

Alaor Puga – ... eu acho o seguinte, porque naquele tempo não tinha... ou já tinha a 

Rede. Foi o Juscelino.

Paulo Borges – Não, a Rede veio em 57.

Alaor Puga – A Rede Ferroviária. Então isso pertencia ao Departamento Nacional 

de Estrada de Ferro...

Paulo Borges – Que era ligado a Aviação.



136

Alaor Puga – Ao Ministério da Aviação né. Ministério dos Transportes. Então, era 

um caso assim... um caso mais político.

Paulo Borges – Interessante isso que o senhor tá me falando. Então essa indicação, 

esse caso era um caso político?

Alaor Puga – Político, político.

Paulo Borges – Os outros administradores também não entendiam muito de estrada 

de ferro?

Alaor Puga – Não! Alguns né. Aqui teve antes dele também, que se deu muito bem 

também, era o Major Zanite.

Paulo Borges – Zanite?

Alaor Puga – Zanite. O Zanite era já da reserva, e o Mauro não era né.

Paulo Borges – O Zanite não tinha nenhuma relação com o Mauro?

Alaor Puga – Não, não. Nada. Acho que eles nem se conheciam.

Paulo Borges – Eu tenho conversado com algumas pessoas, e elas tem falado o 

seguinte, que o Mauro veio pra cá já com a intenção de transferir a Goiás.

Alaor Puga – Não! Isso você sabe o que que é? Isso é pessoas... aqueles 

apaixonados na coisa, eu tinha muita intimidade... no começo ele também me olhou 

meio de lado, e daqui a pouco foi ficando amigo meu. Porque você sabe como é 

que, toda vez que chega um cara novo sabe, aqueles que... fofoqueiros, aquela turma 

que não vale merda, que fica encostado que pegar, então é isso... aqui é isso... aqui é 

aquilo... e ele me mostrou, ele me puxou assim... eu já tava conversando no gabinete 

dele, ele puxou uma gaveta, ele falou: - Tá aqui ó. Ele mandou levantar o número de 

comunistas que tinha em Araguari. Então ele falou que o seu nome era o primeiro.

Paulo Borges – Comunista.

Alaor Puga – Comunista. Aí...
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Paulo Borges – Mas o senhor era ligado ao Partido?

Alaor Puga – Não! Nunca fui nem coisa nenhuma. Sabe porque? Porque lá na 

oficina...

Paulo Borges – Você sabe que o Mauro foi muito acusado durante a Revolução, 

que ele era ligado ao Partido Comunista.

Alaor Puga – Não! Ele não tinha... ele era...

Paulo Borges – O Mauro não tem nada... o Mauro tem amigos comunistas, nunca...

Alaor Puga – Não, isso pode ter.

Paulo Borges – Mas ele nunca foi comunista.

Alaor Puga – Não, mas não tem uma coisa com a outra. E na época, o Getúlio 

Vargas ganhou, voltou à Presidência. 

Paulo Borges – Exato.

Alaor Puga – O Getúlio Vargas lá em Goiânia, tinha o Pedro Ludovico que era 

uma remanescente daquela ditadura né!? Então, eram amicíssimos, e naturalmente e 

tal, eu vou mandar o Mauro. O Mauro que tá falando comigo. Araguari, lá é do 

Ministério dos Transportes, então era só uma indicação. Ó manda fulano pra por o 

vinho né.

Paulo Borges – Certo.

Alaor Puga – Não interessava. Como houve muitos outros que ficou aqui dois, três 

meses e foi embora.

Paulo Borges – O Mauro... como é que foi o comportamento enquanto diretor da 

Estrada?

Alaor Puga – Não, foi excelente uai. Tem até um dia, eu falei pra ele... pra você 

ver, ele não conhecia ninguém, ele conhecia a mim por informação. Depois veio o 
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Francisco, e foi ser o meu chefe também. Então eles diziam que lá na oficina era um 

foco de comunismo. Mentira! Tinha dois ou três lá daqueles véião que eram 

comunistas. Mas não sabe porque que é, mas eles são comunistas. Mas não tinham 

nada disso eram gente excelente... todo pessoal ferroviário tem esses espírito. Hoje 

acabou, não tem mais, você que saber quanto eu vou ganhar, se andou, se caiu, se... 

não tem tempo não. O sujeito pedia qualquer serviço e eu ia fazer, não mudava, não 

tinha sindicato, não tinha nada. E eu, naquela época, eu tinha uns quatrocentos e 

tantos homens só na oficina. Quatrocentos e cinquenta mais ou menos.

Paulo Borges – O senhor que chefiava.

Alaor Puga – Chefiava. Eram todos meus amigos.

Paulo Borges – O senhor é daqui de Araguari?

Alaor Puga – Não! Eu sou de Ribeirão Preto. Eu vim pra cá...

Paulo Borges – Quando se decidiu pela transferência... olha, vamos transferir a 

Sede da Goiás. Houve uma manifestação...

Alaor Puga – Houve, claro. Houve, aí os políticos, o prefeito daqui...

Paulo Borges – Quem que era o Prefeito da época?

Alaor Puga – Acho que era o Oswaldo Piero ... eu acho que era ele sim. Ou não 

era, ele era Deputado...

Paulo Borges – Um que era Rodrigues da Cunha. Como é que era...?

Alaor Puga – Foi o que morreu agora.

Paulo Borges – Esse que morreu agora, segundo o Mário, é que era o Prefeito.

Alaor Puga – Bom. Eu não...

Paulo Borges – ... Eduardo né!?

Alaor Puga – Eduardo. Eduardo Rodrigues da Cunha. Médico.
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Paulo Borges – É!

Alaor Puga – Mas o negócio era o seguinte, havia uma política sabe, com Belo 

Horizonte, com não sei o quê, Deputado, isso e aquilo. Mas o prestígio maior era do 

Mauro. Porque ele era o filho do Pedro Ludovico, o Pedro Ludovico era...

Paulo Borges – Governador de Goiás.

Alaor Puga – Governador de Goiás. Não era mais. Era?

Paulo Borges – Era.

Alaor Puga – Mas era ainda...

Paulo Borges – Porque o Getúlio, só pra gente se situar, o Getúlio era o Presidente, 

já tava no último mandato, o Juscelino era Governador, e o Pedro era Governador 

de Goiás.

Alaor Puga – O Juscelino não ia brigar com o...

Paulo Borges – Por causa de...

Alaor Puga – Por cauda de Araguari, uma cidade que, quando na época, não tinha 

quando muito 50, 60.000 habitantes. Ele não iria fazer brigar, trocar pancadas com 

os outros políticos por causa de Araguari. Ele sempre fazia pra ele. Porque com ele, 

ele ia ter muito mais prestígio. E tinha o Pedro Ludovico e o Mauro era filho dele. 

Se fosse uma outra pessoa, não faria isso.

Paulo Borges – O senhor acha que essa transferência, o fato do Mauro transferir a 

sede de Araguari pra Goiânia, na verdade não tava pavimentando o caminho  

político pra ele.

Alaor Puga – Não, eu acho que não. Porque ele ia se meter na política muitos anos 

depois.

Paulo Borges – O senhor acha que a transferência...
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Alaor Puga – Ele transferiu, ele alegava na época, falta de segurança aqui.

Paulo Borges – Essa falta de segurança nasceu com o assassinato do Francisco!?

Alaor Puga – É. Aí quando começou ... esso povo fala demais né. E...

Ele teve aqui depois, eu tive com ele quando ele veio... se eu não me 

engano...

Paulo Borges – Me parece que, quando Governador, ele recebeu um título aqui de 

cidadão, ou coisa parecida.

Alaor Puga – Eu não me lembro não. Governador?

Paulo Borges – É quando ele era Governador de Goiás.

Alaor Puga – Ele teve aqui diversas vezes. Agora faz muitos anos que eu não vejo. 

Faz mais de uns 20 anos ou mais que eu não encontrei com ele mais.

Paulo Borges – O senhor acha que a justificativa, então, foi a falta de segurança?

Alaor Puga – Falta de segurança. Talvez tivesse dentro dele mesmo pensando em 

levar lá pra agradar o pessoal lá de Goiânia. No fim, tiraram de lá. Sumiram com... 

tiraram até a estação, foi pra longe, porque aquilo era um empecilho no meio da 

cidade.

Paulo Borges – Hoje está em Senador Canedo. Antes de Goiânia.

Alaor Puga – E hoje não existe nenhum. Tanto é que aquela avenida central lá 

passou pela estação e foi pra frente né!?

Paulo Borges – A Goiás.

Alaor Puga – Avenida Goiás. Eu acho que não era vantagem, porque Goiânia era 

uma capital nova e progressista, não uma estradinha, porque aquilo pra Araguari era 

desse tamanho, mas pra lá era um grão de areia.

Paulo Borges – Era.
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Alaor Puga – Não adiantava nada. Então foi mais aquilo, assim, um tal prestígio 

político. Agora eu não achava que tinha interesse político. Depois ele foi senador, 

foi Deputado...

Paulo Borges – Como é que foram as manifestações contrárias a transferências? O 

que é que aconteceu aqui na época?

Alaor Puga – Ah, eu não lembro... mais política, em fazer comício, qualquer 

coisa...

Paulo Borges – passeata.

Alaor Puga – ... passeata. Mas acho que não houve muito também não.

Paulo Borges – Houve algum ato de violência, alguma atitude por parte dos 

ferroviários contra a transferência, uma greve, alguma coisa assim?

Alaor Puga – Não, não teve nada disso.

Paulo Borges – Não teve nenhuma greve?

Alaor Puga – Não. Aí o seguinte, o pessoal começou a não obedecer ordens, certo. 

Parece, eu não lembro bem. Aqui na parte mais administrativa. A minha não porque 

eu era chefe das oficinas. Eu tinha que botar os troços pra ter que andar uai. Tanto é 

que eu fui diversas vezes, aí chamou, eu fui lá pra fechar negócios, essas coisas né. 

E fui lá...

Paulo Borges – E lá, essa reação partiu muito mais daqui, poderiam ser transferidos 

pra Goiãnia, e a parte administrativa!?

Alaor Puga – Administrativa. Não queriam isso né. E os políticos. Não, põe fogo. 

Não, faz isso, faz aquilo né. 

Paulo Borges – Deixa eu fazer uma colocação. O Mauro, das vezes que eu 

conversei com ele, ele dizia o seguinte, que... que ele falava que não da parte dos 

ferroviários propriamente dito. Mas dizia o seguinte: - Olha, eu já vi muita 
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quadrilha em ferrovia. Mas aqui em Araguari é diferente, era uma quadrilha que 

tinha uma ferrovia. O que é que ele queria dizer com isso? É que em Araguari, 

existia um grupo que manipulava a ferrovia em propósito, em direito em favor 

próprio, usando a ferrovia pra se enriquecer. O senhor tinha conhecimento de 

alguma coisa, escutava alguma coisa?

Alaor Puga – Eu acho que isto... eu falei isso pra ele uma vez também, o Major 

tava mais... Eu falei: -Ó Capitão, o senhor não dá... aí tinha um gajo muito, perdão, 

uma gaje muito antigo, porque isso emprenha pelo ouvido...

Paulo Borges – Fica... sai pelos ouvidos.

Alaor Puga – Pelos ouvidos. Então, eu falei: Ó, não dá muita conversa pra esse 

povo não. O senhor tá indo em conversa, eu sei que o que o senhor tá falando aí não 

é verdade. Alguém jogou isso aí e o senhor tá pegando.

Paulo Borges – Mas não tem nenhum grupo que usava....

Alaor Puga – Nada. Não tem nada. Grupo... ó quem fez uma limpa nisso aqui e 

botou em ordem foi ... por exemplo, eu trabalho nas oficinas. Então, o tráfego, o 

movimento, eu conhecia lá. Eu sabia o que acontecia aqui. E nos depósitos de 

manutenção que eram subordinados a mim. Mas o tráfego, por exemplo, podia ter 

muita marmelada, no tráfego, na administração, na tesouraria. Sei lá.

Paulo Borges – Ele fala, ele faz esse respaldo.

Alaor Puga – Pois é. Agora aqui quando veio o Major Zanite. Ele veio pra cá em 

quarenta e... acho que em quarenta e... foi depois da guerra. 46, 48 mais ou menos. 

Ele veio pra cá... esse sim, esse fez, agiu violentamente contra uns caras. Ele tinha 

que fazer isso. Ele botou em ordem aqui no galinheiro. Ele pegou... havia umas... 

ele levava nos ombros... pra ele só existia a estrada de ferro aqui. O meio de 

transporte. Então havia uma preferência na venda de vagão, facilitavapra uma 

determinada firma. Passava na frente mesmo. Me parece que o Major Zanite 

mandou estudar o negócio, um pessoal de confiança, e provou os negócios que eu vi 

e, esses picaretas que faziam isso, ele botou tudo na rua. Ele chegou lá na estação, 
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no meio de todo mundo ele desmascarou, esculhambou com ele, e deu vinte e 

quatro horas pra ele sumir daqui. E isso ao longo da linha também. Mas tudo coisa 

pequena.

Paulo Borges – A administração do Mauro, como é que o senhor avalia?

Alaor Puga – Não, enquanto ele teve aqui, ele tava aqui junto conosco aqui, eu 

achei ele um pouco sem conhecimento. Porque pra você conhecer uma ferrovia...

Paulo Borges – Meio verde no assunto.

Alaor Puga – Ele tava meio verde. Ele tava muito interessado em melhorar e fazer 

e tudo, mas ele não conhecia. Ele sai do exército pra vir pra uma ferrovia, e tudo 

civil né. Então havia pessoas com... todo mundo tem defeitos.

Paulo Borges – Ele era um administrador populista? O senhor acha que ele era 

populista, assim de agradar o povo?

Alaor Puga – Não, não. Ele participava de vez em quando de festas, mas não era 

assim daquele que gosta de misturar com as pessoas...

Paulo Borges – E o trabalho da Dona Lurdes? A Dona Lurdes fazia um trabalho 

social...

Alaor Puga – Social.

Paulo Borges – O Natal dos ferroviários...

Alaor Puga – Todo mundo gostava...

Paulo Borges – Criação de abelhas...

Alaor Puga – Essa criação de abelhas, quem trouxe pra cá foi o Major Zanite. Ele 

que trouxe um cara aí. Ele é vivo até hoje aí. Um tal de Menezes. Inclusive, um 

apicultor ele instalou na linha toda, naquelas turmas aquelas coisas. Então ele botou 

um rádio pra gente, ele colocou abelha, ele fez hortas. Você vê, ele fez tudo.
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Paulo Borges – O senhor acha que na história da Estrada de Ferro Goiás, o senhor 

se recorda, o melhor administrador foi o Major Zanite?

Alaor Puga – Pra mim foi o Major Zanite. Pra mim não teve nenhum... sabe 

porque? Porque aproveitava também, porque ele tinha prestígio no exército, e tinha 

um General também, que era amicíssimo dele. Ele tinha um filho também ainda no 

exército. Mas ele era um homem íntegro. Tanto é que, quando ele foi embora daqui, 

ele não tinha nem roupa pra vestir ué. Aquele devia de ser comunista. Ele dáva. 

Paulo Borges – Mas o Mauro, na administração do Mauro, ele inovou alguma coisa 

aqui?

Alaor Puga – Ele inovou algumas coisas, mas ele não teve, também, tempo assim. 

Ele não tinha.... os auxiliares, eu acho o seguinte: que os auxiliares dele, alguns, que 

ele confirmou, trabalhou...

Paulo Borges -  É?

Alaor Puga – Eu acho que alguns puxou pra trás. E os puxa-saco, quer dizer os 

maus elementos aproveitam e entram né!? Agora, se ele tivesse ficado aqui em vez 

de ir pra Goiânia, ele tinha sido a melhor administração que tinha lá.

Paulo Borges -  Porque?

Alaor Puga – Porque lá começou o pessoal a fazer... e o pessoal de Goiânia 

também tinha muita gente que queria, e achava que a Goiás lá ia resolver. Eu acho 

que foi... sei não.

Paulo Borges -  O senhor não acha então, a impressão que o senhor tem, é que o 

Mauro não usou essa transferência pra crescer politicamente?

Alaor Puga – Não! Absolutamente, isso era coisa de... isso tinha muito valor em 

Araguari, que era uma cidade que dependia, até a renda aqui na estação de venda 

aqui, era a Goiás... o que é tinha mais aqui?...

Paulo Borges -  Frigorífico?
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Alaor Puga – Frigorífico aqui tinha também, tinha 20, 30 empregados. Aqui tinha 

propriamente as oficinas, tinha aproximadamente 460 funcionários. Agora tinha o 

almoxarifado, gráfica...

Paulo Borges – Quanto tempo, que você imagina, que tenha ido, tenha sido 

transferência pra Goiânia?

Alaor Puga – Pelo escritórios foram todos né. Eu não lembro.

Paulo Borges -  Isso pesou na cidade né? 

Alaor Puga – Ah! Pesou, pesou.

Paulo Borges -  Mas a cidade de Araguari, nos anos 50, já não estava, assim, mais 

ou menos estagnada?

Alaor Puga – Não, tava como todo lugar, assim meio parado né. Mas Araguari não 

pode acompanhar, assim por exemplo, com Uberlândia e outras cidades. Ela vive 

um pouco devagar. E o povo aqui também, os que tem dinheiro, é fazendeiro, esses 

que é chefe políticos, os coronéis antigos...

Paulo Borges – Esses coronéis foram contra a transferência?

Alaor Puga – Não, alguns. Hoje não tem... tinha esse que era prefeito, era filho 

do...

Paulo Borges -  Eduardo Filho da Cunha Neto.

Alaor Puga – Eduardo não.

Paulo Borges – É Eduardo.

Alaor Puga - É. Ele tinha o... o pai dele que também é Eduardo Filho da Cunha. 

Esses estão vivos aqui.

Eu não sei se falei que lá em Goiânia no... como é que chama?... no arquivo que tem 

lá em Goiânia sobre a Estrada de Ferro, tem casos de mil novecentos e pouquinho, 



146

quando começou...

Paulo Borges – Em Goiânia?

Alaor Puga – Em Goiânia. 

Paulo Borges – Mas onde?

Alaor Puga – Pois é. É no... no... como é que chama?... 

Paulo Borges – Histórico geográfico?

Alaor Puga – Tudo, a história todinha da Estrada, que eu sei... eu vi e foi publicado 

uma vez aqui no... e quem publicou foi o Antônio Brasil, que foi pra lá. Era chefe 

de um pessoal aqui. Então ele foi pra lá transferido. E lá, depois que ele se 

aposentou, ele conseguiu no museu, não sei da onde lá, ele arranjou e publicou, não 

é pouca coisa não, a história da Estrada de Ferro desde que ela começou, mas em...

Paulo Borges – Como é que eu conseguiria isso?

Alaor Puga – Ah...

Paulo Borges – Esse senhor tá morto?

Alaor Puga – Ele já morreu. Mas tem os parentes dele.

Paulo Borges -  O senhor tem algum telefone, alguma...

Alaor Puga – Eu não tenho nada. Mas também em Goiás se o senhor procurar 

algum eixo ferroviário lá, e perguntar por Antônio Brasil. Ele tem isso e você vai 

muita coisa, não dessa mudança, mas da Estrada.

Paulo Borges – Aqui na cidade eu encontro alguém que publicou algum livro?

Alaor Puga – Não. Tem um que tem muita coisa, mas ele esconde. Ele não guarda, 

ele gosta só de...

Paulo Borges – Quem?
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Alaor Puga – É um tal de Zalamanê, ele é Presidente da cultura...

Paulo Borges – Como é que era o relacionamento do Mauro com os Ferroviários?

Alaor Puga – Eu não tô dizendo assim... tinha cara, quer dizer, sempre o picaretão, 

o safado, não tem. Mas o bom empregado qualquer chefe é chefe. Ele não tinha 

inimigos nem na oficina e nem lugar nenhum. Ele deve tem mas eu não sabia, nunca 

vi. Então, eu acho que ele, que essa transferência, ela se abreviou por causa da 

morte do Francisco. Aí que já tava assim embreando, só embreando e levando de 

rolo né. Muita gente...

Paulo Borges – Quando o Mauro foi indicado pra cá, parece que a população local, 

os ferroviários e algumas pessoas ficaram preocupadas. 

Alaor Puga – Não.

Paulo Borges – O fato dele ser de Goiás, ...

Alaor Puga – Não, pode ser que alguns, mas seu pai não é não.

Paulo Borges – Ele foi o único né? Goiano a administrar a Estrada né?

Alaor Puga – Não sei.

Paulo Borges – Teve um mas foi depois.

Alaor Puga – Não teve. Teve de todos os... mas eu não lembro não. Que eu sei que 

tinha do Rio de janeiro, tinha lá esse que ganhou do... é de família importante lá do 

nordeste, não sei se era de Pernambuco. Parece que é de Paraíba. O outro, o 

Doutor... como é que chamava?... aquele... bom esse foi depois né. Depois que 

mudou pra lá teve um de São Paulo, depois que saiu o Mauro. Um tal de Jaú 

Cavalcante.

Paulo Borges -  É.

Alaor Puga – Depois veio o Nestor Rocha, que também foi excelente. Que já tava 

dividido, foi o que apaziguou tudo isso aqui. Esse era de... acho que era de Araxá, 
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não sei da onde.

Eu acho que o Mauro, não acho que teve, assim..., nada. A mudança se deu 

mais politicamente, e o feito explorou o assunto. Então foi essa morte do Francisco 

é que acelerou o negócio. Porque tá certo que ia pra lá essa Estrada mas ia mais 

devagar. Ela foi feita assim, passa ela lá e acabou.

Depois que fizeram, não sei se o senhor sabe, fizeram a... quando o Mauro 

ainda tava lá, eu acho que ele não devia ter aceitado isso, com o parceiro dele, 

dividiu a Estrada em dois. Era daqui a Pires do Rio, mandava a Araguari. Pires do 

Rio a Goiânia, mandava lá em... era o Mauro. Aqui, se eu não me engano, era um 

tal de não sei o quê Quartzo, um engenheiro que ficou tomando conta da segunda 

divisão.

Mas como é que foi pegar uma estrada e cortar no meio? Pra atender... ele não 

precisava atender ninguém não. Se tem um troço no país... uma estrada não pode ser 

dividida só porque fulano não dá pra aquilo. Então é um negócio de compadre. E o 

engenheiro que tava aqui, Hugo, parece que era Hugo Fage. Era carioca. Rapaz 

novo, tinha uns trinta anos. E ele ficou aqui... depois ele foi embora. Mas eu achei 

que muita coisa ele deixou fazer, porque não podia... aqui era a casa da Maria 

Joana, todo mundo manda. Aqui quem é mais sou eu e acabou.

Paulo Borges – O senhor fala o Mauro né?

Alaor Puga – É o Mauro. Muita coisa que fizeram aí não podia deixar fazer. 

Insubordinação. A tendência do mau empregado é fazer insubordinação. Fazer 

greve, sabotagem, passar pra traz né!?

Paulo Borges – Foi feito alguma sabotagem na época da transferência? 

Alaor Puga – Não, que eu saiba não. Eu acho que não teve sabotagem não.

Paulo Borges – Depois teve algum ato de hostilidade ao Mauro? Da Transferência?

Alaor Puga – Que eu saiba não. Só se foi alguma política assim, não dos 
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ferroviários. Do pessoal da cidade. Eu acho que a política entrou no meio aí. Foram 

até pedir pro Juscelino, foram até pedir pra uma porção de gente aí do governo, mas 

não aconteceu nada. Aquele... quem que era ... se eu não me engano era o... era 

chefe dos transportes no Rio de Janeiro, Ministro...

Paulo Borges – Era o ...

Alaor Puga – Não é aquele que falou que sabia onde é que tinha o dinheiro?

Paulo Borges – Um da Paraíba.

Alaor Puga – É.

Paulo Borges – Eu tô com o nome dele aqui. É ele que definiu a transferência. É...

Alaor Puga – Eu não sei o nome dele. Mas é isso.

Paulo Borges – Dá mais alguma coisa que o senhor acha que tenha interesse 

importante sobre esse assunto?

Alaor Puga – Não, eu acho que não tem nada. Eu acho que o seguinte, que isso, 

para a ferrovia mesmo, foi prejudicial. Primeiro, você tira a cabeça e manda 

embora, e fica o corpo aqui, sempre alguma coisa desequilibra, a cabeça longe do 

corpo. Depois você divide ela no meio. Ficou pior ainda. Por isso é que eu acho que 

para a Estrada de Ferro foi prejuízo. Mais do que pra Araguari e pra Goiânia.

Paulo Borges – O senhor acha que na verdade quem perdeu foi a Estrada!?

Alaor Puga – Foi a Estrada. A Estrada, porque houve muita molecagem, houve 

assim interesses particulares. E pra Estrada mesmo houve vantagem nenhuma. Até o 

conselho falou, ficou pior. Porque a Estrada, aqui é que era o... como diz, era o 

centro, aqui era onde cruzava com a Murgiana. Porque a Murgiana chegava aqui e 

parava. Não tinha outro. Então aqui é o lugar que é igual quando se tem um vizinho 

ali e tem um portão pra ligar. E então isso funcionava perfeitamente, e continuou 

funcionando. 
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Paulo Borges -  Zé Américo!

Alaor Puga – É, Zé Américo. O Zé Américo é que falou que sabia onde é que tinha 

dinheiro. Ele até foi candidato também... a ser político.

Paulo Borges – Em 36, aí o Getúlio deu o Golpe e acabou com a história e criou o 

Estado Novo, e foi até 45.

Alaor Puga – Pois é, mas em 45 ou 46, quando o Getúlio voltou, ou foi depois, que 

ele foi tentar ser Presidente da República, o Zé Américo. E ele então, nos comícios 

dele, ele fala: - Poder passa o dinheiro, mas eu sei onde é que tá o dinheiro!
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