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Título:  

A Estrada de Ferro de Goiás e os campos sociais: 
Observação e estudo 

PROGRAMA 
• Projeto de 100 horas. 
• Vagas: 30 vagas. 

Responsáveis:  
Antón Corbacho Quintela <corbachoq@ufg.br>; 
Margareth de L. Oliveira Nunes <mnunes@ufg.br>. 
 
Objetivos: 

• Esta PCC visa a cinco objetivos: 
 

(a) Observação, descrição e análise do processo de implementação da malha ferroviária em Goiás.  
(b) Análise da capacidade de carga das composições na estrada de ferro goiana durante o séc. XX. 
(c) A conversão do trem em matéria repertorial da produção literária goiana e do jornalismo. 
(d) Observação crítica das repercussões, nos campos sociais goianos, do desmantelamento progressivo 

do transporte ferroviário. 
(e) Ponderação das possibilidades de exploração pedagógica e turística do patrimônio da Estrada de 

Ferro de Goiás. 
 
Metodologia: 

• Esta PCC assume procedimentos metodológicos baseados em pesquisa bibliográfica, em pesquisa 
documental, em mapeamento e em realização de trabalho de campo; o trabalho de campo consiste na 
observação in loco das estradas de ferro em Goiás, das estações ferroviárias, dos viadutos e dos 
pátios tanto os abandonados quanto aqueles que estão em funcionamento correspondentes à antiga 
Estrada de Ferro de Goias e à “Ferrovia Norte-Sul”. Na atualidade, o transporte ferroviário, tal como 
indicado por Castilho e Arrais (2017b) está orientado, sobretudo, ao transporte de commodities aos 
portos nacionais com vistas à sua exportação, ou seja, aos interesses das grandes empresas 
exportadoras e do mercado mundial, tendo mudado, portanto, o campo econômico e as condições 
técnicas em relação ao caráter multifuncional da antiga Estrada de Ferro de Goiaz. 

• Na realização desta PCC, portanto, serão seguidos os seguintes passos: 
ETAPAS: 
1. Reunião de orientação das/os inscritas/os com as/os professoras/es responsáveis da PCC. 
2. Indicação, pelas/os professoras/es responsáveis da PCC, das leituras de textos acadêmicos 

(disponíveis na internet) que deverão ser feitas e das páginas web de YouTubers que deverão ser visitadas. 
3. Visita virtual às estações ferroviárias da Estrada de Ferro de Goiás. 
4. Elaboração do primeiro relatório, em que deverão ser expostas sínteses conclusivas sobre a História da 

Estrada de Ferro de Goiás. 
5. Dependendo da disponibilidade das/os inscritas/os e seguindo rigorosamente as medidas de segurança 

inerentes a este período de pandemia, reconhecimento em grupo, in loco, a pé, de um trajeto de 20 
quilômetros da antiga Estrada de Ferro de Goiás. 

6. Leitura crítica de textos científicos (disponíveis na internet) sobre o planejamento contemporâneo do 
Turismo. 

7. Elaboração de planos sobre possibilidades de aproveitamento turístico do antigo traçado da Estrada de 
Ferro de Goiás. 
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Cronograma: 

• Data limite para o envio dos projetos via e-mail <pccufg@yahoo.com.br> (13/08/2021).  
• Período de inscrições: 17 a 23/08/2021.  
• Início da PCC 2021: 24/08/2021.  
• Término da PCC 2021 (projetos de 100 horas): 14/04/2022. 

-- 
NOTA BENE: O cronograma das etapas específicas inerentes a esta PCC será combinado com as/os 
inscritas/os. 

-- 
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