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Contar a centenária história da Estrada de Ferro Campos do Jordão em 
um único volume é, no mínimo, desafiador. Elencar os principais mo-

mentos, personagens, fatos e curiosidades e organizá-los de forma agradá-
vel para apresentar ao leitor requer muita habilidade e uma imersão gran-
diosa nos 100 anos de operação da “Estradinha”, como é carinhosamente 
conhecida a ferrovia. Este livro faz tudo isso com primor.

Como governador do Estado de São Paulo, e ainda mais como  
cidadão de Pindamonhangaba, onde cresci ouvindo e vivendo histórias 
da Estrada de Ferro Campos do Jordão, tenho por este volume um cari-
nho especial: ele celebra o processo de transformação pelo qual a ferrovia 
vem passando ao longo dos anos, em especial os mais recentes, com o 
apoio e a coordenação da Secretaria de Transportes Metropolitanos de 
São Paulo.

Como as páginas a seguir contarão, a “Estradinha” surgiu do sonho 
de dois médicos sanitaristas, Emílio Ribas e Victor Godinho. Eles idealiza-
ram uma ferrovia capaz de oferecer transporte mais rápido e eficiente para 

que seus pacientes se tratassem de tuberculose no clima propício de Cam-
pos do Jordão.

Com os avanços na área da saúde e as demais transformações por 
que passaram a região, São Paulo e o Brasil, a ferrovia ganhou importância 
para o setor turístico, sempre mantendo seu padrão de excelência. Suas raí-
zes e o papel que hoje desempenha, portanto, não negam esta importante 
vocação ferroviária que é servir.

Também por isso, reafirmo aqui o compromisso do Governo do Es-
tado de São Paulo de zelar e manter viva a centenária Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, que desde o início do século XX atende à população 
das cidades que fazem parte de seu trajeto.

Ao leitor, bom passeio por uma parte viva e muito bonita da história 
de São Paulo.

Geraldo Alckmin
Governador
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Nos últimos anos, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Esta-
do de São Paulo deu início ao processo de recuperação da Estrada de 

Ferro Campos do Jordão. Foram três grandes frentes de atuação: as obras 
físicas, os serviços e a implantação dos planos de carreira dos funcionários.

Como o próprio livro irá contar, a Estrada de Ferro Campos do Jor-
dão é marcada por um passado cheio de desafios, que foram superados 
com primor. Por um presente que, como conseqüência das recentes mu-
danças, oferece condições de estruturação e consolidação do seu papel e 
projeção de um futuro repleto de desafios que, com certeza, também serão 
superados no próximo centenário da Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Jurandir Fernandes
Secretário dos Transportes Metropolitanos
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Na malha ferroviária do Brasil, a Estrada de Ferro Campos do Jordão 
reúne características bem peculiares que sempre a destacaram, 

como por exemplo, utilizar a tração elétrica, quando praticamente todas 
as ferrovias no Brasil possuem tração a diesel; subir rampas com mais de 
10% sem qualquer sistema especial de tração; possuir pequena extensão, 
quando praticamente todas as ferrovias no Brasil similares foram extintas; 
manter a mesma denominação, extensão e logotipo desde sua inaugura-
ção, enquanto todas as ferrovias no Brasil foram incorporadas, fundidas 
ou cindidas.

Além de sua história peculiar, o que fascina o visitante é a beleza na-
tural de onde opera, alternando regiões ao pé da Serra da Mantiqueira com 
extensas plantações agrícolas, com o traçado sinuoso da serra de onde se 
descortinam panoramas inacreditáveis da região, além do seu acervo his-
tórico de veículos e estações, que fazem de seu conjunto uma rica e única 
coleção ferroviária no Brasil. 

Desde 2012, o Governo do Estado de São Paulo iniciou um pro- 
cesso de recuperação da ferrovia, que incluiu, entre outras coisas, a reorga-

nização do quadro de funcionários e respectivas carreiras, desenvolvimento 
de obras de recuperação da via permanente, modernização de estações, 
paradas e material rodante, reativação de serviços e estações que estavam 
paradas, iluminação do teleférico e a implantação do Centro de Memória 
Ferroviária.

O resultado dessas ações é o fortalecimento da EFCJ, bem como a 
modernização e melhoria da confiabilidade de seus serviços perante a co-
munidade atendida, refletindo-se também no aumento da demanda, de 
quase 400 mil usuários atendidos anualmente.

O primeiro centenário de operação da EFCJ encontra-se, enfim, uma 
ferrovia rejuvenescida e fortalecida para se preparar para os desafios do 
percurso de seu segundo centenário, consciente de seu papel único no  
turismo do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo .

Ayrton Camargo e Silva
Diretor Ferroviário





PARTE I





ESTAÇÃO PRIMÓRDIOS





Estação Primórdios    17

A máquina a vapor levou o mundo  

para novos caminhos

Ao deixar para trás a tração animal, os veículos terrestres seguiram os 
caminhos que lhes eram abertos pelas transformações e aperfeiçoa-

mento dos motores. O primeiro deles foi a máquina a vapor, aperfeiçoada 
pelo inglês James Watt em 1790. Esta máquina foi a principal propulsora da 
Revolução Industrial, ampliando a produção e reduzindo os custos do que 
era fabricado pelos ingleses, principalmente os tecidos. 

Ela mudou os rumos do mundo, mas ainda demorou 35 anos para 
ser colocada sobre rodas e movimentar um veículo. Muitos tentaram este 
feito. O problema era que - usando fornalha e caldeira para produzir vapor 
- a máquina de Watt era muito grande e pesada para andar nas estradas 
que serviam às carruagens e carroças. Era preciso um caminho de ferro para 
sustentar e dar boas condições de deslocamento ao enorme e pesadíssimo 
conjunto de máquina a vapor, tanque de água, depósito de lenha ou car-
vão, mais um mundo de engrenagens e rodas de ferro. Para melhor distri-
buir todo esse peso sobre o solo foi preciso construir uma base de pedras 
britadas, colocar dormentes sobre elas e trilhos sobre eles, de forma bem 
firme, a mais plana e reta que fosse possível fazer.  

Assim, só em 1825 o mundo pode ver, pela primeira vez, uma lo-
comotiva se mover sobre trilhos. George Stepherson foi o construtor da 
primeira estrada de ferro e da primeira locomotiva, a Blucher que funcio-
nando a partir de uma mina localizada em Darlington, percorria 40 km 
de extensão a uma velocidade de 6 km por hora (REZENDE FILHO, 1997, 
142). Cinco anos mais tarde acontecia a inauguração da primeira estrada 

de ferro interurbana de passageiros. A união de Stepherson e Marc Seguin 
- inventor francês da primeira caldeira tubular - ligava as cidades de Liver-
pool e Manchester. A estrada de ferro foi inaugurada em 15 de setembro 
de 1830, sendo cruzada por uma locomotiva batizada de Rocket, alcan-
çando 30 km por hora (REZENDE FILHO, 1997, 143-4). Para a época, era 
mesmo velocidade de foguete.

No Brasil, os primeiros incentivos à instalação de estradas de ferro 
foram concedidos em 1835, durante a regência do Padre Diogo Antônio  
Feijó.1 A lei N°101 previa a concessão por 40 anos e outros privilégios a quem 
construísse tais estradas. Em especial incentivava-se a construção de linhas 
conectando o Rio de Janeiro às capitais de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e 
Rio Grande do Sul. Com poucas perspectivas de lucros, raros investidores se 
interessaram pelo empreendimento e o país só teve sua primeira ferrovia em 
1854. Era a Estrada de Ferro de Petrópolis, da Imperial Companhia de Nave-
gação a Vapor, empresa do brasileiro e empreendedor Irineu Evangelista de 
Souza, mais tarde Barão de Mauá. A estrada tinha, inicialmente, 14,5 km e 
ligava o Porto de Mauá a Fragoso, localidade no sopé da serra de Petrópolis.

A ligação ferroviária Rio-São Paulo começou com a Estrada de Ferro 
D. Pedro II, que partiu do Município da Corte (Rio de Janeiro) e chegou 
ao Porto de Cachoeira (atual Cachoeira Paulista) em 20 de julho de 1875. 
Só chegou a São Paulo dois anos depois, graças à conexão feita com um 

1  http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp
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As trilhas para escalar a serra não eram transitáveis por carroças ou 
carros de boi. Montar em cavalos ou burros era coisa impraticável para quem 
estava debilitado pela doença. Havia, então, duas maneiras de fazer a viagem. 
Para os ricos, a liteira, espécie de cadeira coberta, sustentada por quatro va-
rais e conduzida por duas bestas ou dois homens bem fortes, um colocado à 
frente e outro atrás. Para os menos abastados restava o cruel desconforto de 
serem levados como cargas, em jacás pendurados em cangalhas sobre burros.

Alternativa de tratamento

Já consagrado por seus trabalhos na erradicação da epidemia de febre 
amarela, em Campinas, e pela comprovação de que a doença era transmi-
tida pela picada dos mosquitos aedes aegypti e haemagogus, o médico 
sanitarista Emílio Ribas foi à Europa e aos Estados Unidos, em 1908, para 
buscar novos conhecimentos sobre 
a tuberculose. Voltou convencido 
de que as regiões de clima frio e 
seco colaboravam muito para o tra-
tamento de doenças respiratórias. 
Convenceu-se também de que os 
Campos do Jordão tinham clima ide-
al para o tratamento da tuberculose. 
Assim, Ribas propôs ao governo do 
Estado a construção de sanatórios 
para este fim (NOGUEIRA, 2012, 
77). Na época, os doentes que iam 
se tratar em Campos lá permane-
ciam mais de dois anos hospedados 
em pequenas pensões, sem o ne-
cessário acompanhamento médico. 

trecho de 231 km, que passa por Pindamonhangaba e foi construído pela 
Companhia São Paulo e Rio de Janeiro.

Sete dias após a Proclamação da República, um dos primeiros de-
cretos do presidente Marechal Deodoro da Fonseca mudou o nome da 
Estrada de Ferro D. Pedro II para Estrada de Ferro Central do Brasil.  

Precários transportes uniam Pindamonhangaba  
e os Campos do Jordão

No século XIX, Pindamonhangaba contava com poucos e bem pre-
cários caminhos. As ligações com Campos do Jordão eram percorridas por 
cavalos. As principais rotas para escalar a Mantiqueira eram pelo Pico do 
Itapeva, pelo caminho da Serra Preta ou Paiol Velho, procedente de Santo 
Antônio do Pinhal ou, ainda, pela estrada do Quebra-Perna, sinuosa e ín-
greme, vindo-se de Guaratinguetá (PAULO FILHO, 2008, 7).

O Jornal Tribuna do Norte, em 17 de agosto de 1886, anunciava as 
conduções para os Campos do Jordão: 

Dr. Emílio Ribas, idealizador da EFCJ
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A proposta de Emílio Ribas ao Governo do Estado foi aceita. Albu-
querque Lins, governador Estado, por meio da lei n°1163, de 30 de dezem-
bro de 1908, concedeu: “aos doutores Emílio Marcondes Ribas e Victor Go-
dinho, à empresa que estes organizassem ou a quem melhores vantagens 
oferecer, a subvenção anual de sessenta contos de réis, para auxílio de um 
ou mais sanatórios destinados ao tratamento da tuberculose, neste Estado”. 
(NOGUEIRA, 2012, 77). Assim, Ribas teve sua proposta aprovada e verbas 
estaduais para construir os sanatórios.

Mas como levar os doentes aos sanatórios? É neste contexto de ne-
cessidades e possibilidades que dois grandes médicos, Emílio Ribas e Victor 
Godinho - convictos de que o clima de Campos do Jordão era um dos 
melhores para este fim - decidem construir sanatórios e uma ferrovia para 
levar as pessoas. A construção da Estrada de Ferro era uma questão de 
saúde pública.

Alternativa de caminho

O pindamonhangabense Emílio 
Ribas, emérito pioneiro da Saúde Pú-
blica brasileira, se impressionou com 
as condições extremamente precárias 
de transporte pela serra. O sanitarista 
não se conformava com a situação, 
tanto pela desumanidade do meio de 
transporte quanto pela restrição que 
ele impunha à cura de um maior nú-
mero de doentes. 

Analisou a viabilidade do apro-
veitamento de Campos do Jordão, es-

Dr. Victor Godinho  
parceiro no projeto da EFCJ
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tudando os trabalhos feitos por Clemente Ferreira e concluiu que valia a pena 
tentar desarquivar os velhos projetos da ligação de Pindamonhangaba a Cam-
pos do Jordão (PAULO FILHO, 2008, 49). Como tais projetos permaneciam en-
redados em questões políticas, burocráticas e orçamentárias, Ribas, em par-
ceria com seu colega Victor Godinho, resolveu enfrentar, o enorme desafio. 

Transformaram o ideal em ação e se mobilizaram, dando início à 
construção de uma ferrovia para, com trens, galgar os paredões da Manti-

queira e ligar Pindamonhangaba - já servida pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil desde 1877 - aos Campos do Jordão. Considerando-se a precarie-
dade de recursos financeiros e de tecnologia de construção disponíveis no 
Brasil do início do século XX, aquele parecia ser apenas um sonho.

Persistentes, Ribas e Godinho não desanimaram. A parceria para o 
empreendimento visionário, em 1912, constituiu uma sociedade anônima 
para construir a ferrovia.
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Emilio Ribas assume o desafio  

de construir a sonhada ferrovia

1912 foi um ano importante para a história da EFCJ. Crava-se a primei-
ra estaca e a estrada passa a existir no papel e no mapa. No dia 27 de 

abril houve uma cerimônia pública para marcar o evento. Nela, dentre ou-
tras personalidades, estavam presentes o presidente do Estado, Dr. Mano-
el Joaquim de Albuquerque Lins, o secretário da Agricultura, Dr. Antônio 
Pádua Sales, o secretário da Justiça, Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, 
o secretário do Interior, Dr. Altino Arantes, o deputado estadual Antônio 
Martins Fontes Jr., que se empenhara muito pela aprovação do pedido 
dos concessionários, e o prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Claro César  
(PAULO FILHO, 2008, 49).

Foi também neste ano que se constituiu a Sociedade Anônima Es-
trada de Ferro Campos do Jordão. Com 999 contos de réis cada um, os mé-
dicos Emílio Marcondes Ribas e Victor Godinho se tornaram sócios majo-
ritários da empresa. Duzentos mil réis foi a contribuição dos demais sócios: 
Honório de Castilhos, Antônio Prudente de Moraes, Teófilo da Silva Bayma, 
Abelardo Alves, Sylvio Maia, Eduardo Rodrigues Alves, Lincoln de Azevedo, 
Francisco de Castro Pereira, Manoel Ribeiro Marcondes Machado e José  
Vilela Cardoso.

A escritura pública foi registrada no dia 25 de maio de 1912, no  
7°Tabelião da Capital paulista, onde também ficava a sede da empresa. A 
primeira diretoria da empresa foi constituída por Victor Godinho (presi-
dente), Honório de Castilhos (tesoureiro) e Antônio Prudente de Moraes  
(diretor-técnico) (PAULO FILHO, 2008, 49, apud Registro livro 20, fls. 42  
verso e livro 18, fls. 97). 

Começava efetivamente a construção da EFCJ.  “[...] o início dos servi-
ços, em 1° de Outubro de 1912, da construção da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, com a participação de uma turma de trabalhadores, locando a 
linha férrea no trecho compreendido entre a Estação E.F. Central do Bra-
sil e a Fazenda Mombaça.” (PAULO FILHO, 2008, apud Tribuna do Norte, 
25/08/1912)

Na construção, a luta contra águas e penhascos

A construção de Estrada de Ferro Campos do Jordão foi um desa-
fio gigantesco e basta citar alguns números para esta afirmação não pa-
recer apenas o uso de uma expressão comum na descrição de trabalhos  
difíceis e de grande monta. O desafio tinha e tem nome: Mantiqueira, um 
paredão que vai além das nuvens, com quase 2 km de altura, todo cheio 
de penhascos. 

Mas antes mesmo de chegar a ela havia um rio a ser transposto. O 
largo Rio Paraíba foi o primeiro entrave.  

Na sequência, ainda no plano e no município de Pindamonhangaba, 
foi preciso atravessar o Piracuama. Este era um rio mais estreito, desafio 
menor, mas que também exigiu tempo e dedicação dos trabalhadores.

Machados, picaretas, pás e enxadas. Estas eram as ferramentas que 
os trabalhadores usavam para galgar estas montanhas, derrubando árvores,  
arrebentando pedras, cortado morros e abrindo o leito para fixar quilôme-
tros de dormentes e trilhos. 



24    EFCJ: da saúde ao turismo, um século de sonhos e paixões

Automóveis sobre trilhos utilizados na construção da ferrovia.
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Dormente por dormente, os trabalhadores venciam o desafio de construir a EFCJ, década de 1910.
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Barricas de cimento chegando à ponte em construção.
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Trem atravessando a ponte do Rio Paraíba
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Uma ponte sobre o rio Piracuama. No detalhe uma pessoa de gravata borboleta vistoriando a obra.
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Edmundo Rocha, explicou como ocorreu a construção da estrada. 

O Sebastião de Oliveira Damas foi contratado para construir a Estrada 
de Ferro Campos do Jordão. Trouxe o meu avô, Joaquim Ferreira da Rocha, 
para trabalhar com ele. Buscou também o Floriano Pinheiro - que dá o nome 
da rodovia que liga Campos do Jordão à Dutra - em Castelo de Paiva, Portu-
gal. Todos se conheciam de lá. A especialidade do Floriano chamava canteiro 
– equivalente a pedreiro. Fazia serviço de cantaria, de pedra. O Floriano foi 
um dos que ajudou a construir a pilastra da ponte do Rio Paraíba. Meu avô 
subempreitou os serviços do Sebastião Damas e fazia serviços de muros de 
contenção de encosta, nos cortes da montanha, para passar com a ferrovia. E 
fazia também o serviço de canaleta de pedra que passa debaixo da ferrovia. 
Todas estas obras estão aí até hoje, não caiu nenhuma delas.

Foi uma luta. Saindo de Pindamonhangaba, a estrada enfrentou o rio 
Paraíba, que é difícil o acesso, tendo que fazer pontes provisórias inicialmente 
para passar com os materiais de construção, vindo só depois a ponte defi-
nitiva. A ponte definitiva, metálica, só foi terminada depois da inauguração, 
tendo até então somente as pilastras. Isso porque era a época da Primeira 
Guerra Mundial, que paralisou todas as importações. 

Outro fator é a própria serra, que praticamente não tinha nem estrada 
para charrete. A subida era no lombo de burro ou a pé. A escarpa da Serra da 
Mantiqueira era muito difícil de ser cortada. Naquele tempo, todos os cortes 
eram feitos na base do enxadão porque não existia máquina nenhuma de 
terraplanagem. A retirada da terra era na base da carroça, porque não existia 
acesso a caminhão. 

Os trabalhadores enfrentaram um frio terrível, porque naquele tempo 
Campos do Jordão chegava a dar 14 graus negativos. Imagina trabalhar em 
um frio terrível desses. Outra coisa é que tinha muita onça nessa serra. Então 
foi muito difícil este traçado. Digo que foi uma grande conquista construir uma 
estrada de ferro de 46 quilômetros em dois anos e 45 dias, com essa dificuldade 

toda. Foi um ato heroico. Tenho certeza de que se fôssemos construir uma estrada 
de ferro com os recursos que nós temos hoje em dia, levaria muito mais tempo.

Com o conhecimento de bons profissionais e recursos rudimentares, 
a ferrovia foi construída em apenas 25 meses e pode ser inaugurada em 15 
de novembro de l914, 25º aniversário da Proclamação da República. “Nesse 
tempo, o Governo do Estado de São Paulo, reconhecendo o inestimável 
valor da iniciativa, sancionou a Lei Estadual N°1353 de 10 de novembro 
de 1912, garantindo os juros em 6% ao ano para o empréstimo de 6$624 à 
Sociedade, que deveria ser levantado para a construção e eletrificação da 
linha férrea” (PAULO FILHO, 2008, 50).

Ano de estreia

O momento de alegria da inauguração da Estrada teve que conviver 
com tensões e dificuldades. Enquanto as obras subiam a serra, um conflito 
mundial atingia seu cume. 1914 insere a EFCJ na história. O ano de início da 
Primeira Guerra Mundial desencadeia impasses financeiros para a obra da 
EFCJ SA. Estas dificuldades não prejudicam a inauguração, mas mudam os 
rumos da ferrovia.

A guerra na Europa traz dificuldades. As obras da estrada de ferro 
não conseguem novos empréstimos e financiamentos e ameaçam ser pa-
radas quando os trabalhadores ainda construíam a Estação Eugênio Lefèvre 
(PAULO FILHO, 2008, 64-65).

A assembleia geral realizada em 28 de maio de 1914 foi momento em 
que o Dr. Victor Godinho pode expor as dificuldades enfrentadas frente 
a não concretização de um empréstimo que estava sendo negociado em 
Londres. Segundo Pedro Paulo Filho a transação foi suspensa “quando sur-
giram em Londres boatos alarmantes sobre a situação financeira do nosso 
País, boatos que seguiram às desastrosas falências das Estradas de Ferro 
Araraquara e São Paulo-Goiás” (PAULO FILHO, 2008, 65).
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Caminhos que venceram as dificuldades e consolidaram conquistas marcam o cenário da Estação Eugênio Lefèvre. 
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Viagem inaugural

Em 15 de novembro de 1914, partindo de Pindamonhangaba, a lo-
comotiva a vapor Prudente de Morais, mais tarde apelidada de “Catarina”, 
fez sua primeira viagem. Levava a bordo Emílio Ribas e Victor Godinho, 
concessionários da ferrovia (NOGUEIRA, 2012, 80).

A EFCJ funcionava, mas estava incompleta. A linha conectava as ci-
dades e transportava os doentes. Mas as estações não estavam finalizadas 
e mesmo a ponte sobre o rio Paraíba só seria terminada anos depois. O 
que por ora funcionou foi uma ponte de madeira com pilares portugueses. 
A ponte que hoje está lá foi construída na França, depois do término da I 
Guerra Mundial. Ela tem 160 metros e foi instalada em 1924.

A viagem inaugural era a coroação dos esforços iniciais voltados para 
a promoção de novas estratégias de cura para a tuberculose. Paralelamen-

te, na década de 1910, começou a construção de sanatórios em Campos 
do Jordão. Antes disso, os doentes ficavam em pensões familiares durante 
a temporada de cura, geralmente, dois a três anos. Na época, e ainda por 
muito tempo, a tuberculose era um estigma tão forte que não se falava o 
nome da doença, nem se referia aos atingidos por ela como doentes e, me-
nos ainda, como tuberculosos. Eles eram chamados de “respirantes”.

Um ano depois

Ribas e Godinho venceram o desafio de construir a EFCJ, mas em 
pouco tempo o empreendimento quebrou. A abertura de uma empresa e 
os recursos iniciais não foram suficientes para dar continuidade aos planos 
de funcionamento da ferrovia. Os médicos não conseguiram saldar o com-
promisso que haviam firmado com o Estado no contrato de concessão.
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Sobre o Paraíba, a sonhada ponte metálica para o trem de ferro.
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A crise financeira não superada fez com que a assembleia de acio-
nistas pedisse para que a EFCJ fosse encampada pelo Estado. A sociedade 
anônima “abria mão de todos os privilégios e favores, caso em que o Estado 
pagaria aos portadores de debêntures emitidas e aos credores das obras, 
enquanto os acionistas abririam mão de seus bens. O passivo, na época, era 
de 4 mil e 600 contos de réis” (PAULO FILHO, 2008, 66).

Um ano após a inauguração da EFCJ, novo destino foi dado aos tri-
lhos ainda recentes. Em 15 de novembro de 1915, Francisco de Paula Rodri-
gues Alves, na qualidade de Presidente do Estado de São Paulo, promulga 
a lei n°1486, que autorizava a encampação da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão pelo Estado (NOGUEIRA, 2012, 80).

O Estado, então, assume a EFCJ e se vê na necessidade de pagar dívi-
das com o empreiteiro e manter a ferrovia em funcionamento. O objetivo 
era responder rapidamente à demanda da Saúde e disponibilizar a Estrada 
como instrumento para o tratamento dos doentes de tuberculose.

Mudando de mãos 
Ousadia e confiança no trabalho e no futuro

Há quem se refira a este momento como estatização da EFCJ. Mas 
o que houve foi uma declaração de falência e a mudança de mãos no ge-
renciamento do empreendimento que, por ter uso social, dado sua impor-
tância para a Saúde Pública, foi assumido pelo Governo do Estado de São 
Paulo. A confiança na prestação de bons serviços garantiu um futuro para 
a EFCJ e para muitos doentes que faziam dela via de acesso para a recupe-
ração de suas vidas.

A encampação da estrada de ferro por parte do Governo do Estado 
de São Paulo se mostrava estratégica para sua permanência e é conside-
rada ainda hoje decisão acertada por parte dos gestores da época. Além 

disso, era preciso fazer funcionar o que estava pronto, mesmo sem acaba-
mento definitivo. Caso contrário, corria-se o risco de ver a ferrovia “mor-
rer na praia”. Era melhor inaugurar e começar a rodar no padrão mínimo 
possível.

Estas palavras auxiliam a compreender os motivos pelos quais a EFCJ 
foi inaugurada mesmo sem reunir as condições ideais para seu pleno fun-
cionamento. Ao final, a manutenção da Estrada pelo governo do Estado se 
mostrou alternativa única para sua existência de fato. Mais que isso, foi de-
monstração de ousadia e confiança no trabalho desempenhado, que ope-
rava em condições mínimas, mas seguras, como ressalta Camargo: Não era 
possível esperar que uma situação melhor viesse. O fato de tê-la posto para 
funcionar ainda que incompleta foi uma ousadia de fazê-la útil.

A empreita de Damas

Para a realização dos planos dos médicos era preciso transpor uma 
montanha. Logo no início foi percebido que os recursos disponíveis não 
seriam suficientes para todas as obras necessárias. Foi neste momento que 
a figura de Sebastião de Oliveira Damas renovou as expectativas da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão. Damas era conhecido por outras iniciativas 
ligadas a ferrovias brasileiras, como aponta Pedro Paulo Filho “o empreiteiro 
já havia construído o trecho da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
de Agudos a Piratininga, e na Estrada de Ferro Sorocabana, o trecho de 
Faxina, hoje Itapeva, a Itararé, além de outros serviços na Serra do Mar, pres-
tados na São Paulo Railway Co. Ltd., depois denominada Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí.” (PAULO FILHO, 2008, 49).

Foi em 12 de julho de 1912 que o português Sebastião Damas assi-
nou o contrato de empreitada para a EFCJ. Mas, seus esforços não parariam  
por aí... 
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Automóvel sobre trilhos ajudou a avançar a ferrovia.
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Tempos mais tarde, com a falência da empresa que o contratou e 
sabendo da importância do empreendimento, aceitou uma proposta de 
parceria com o Estado.

Era um momento decisivo. O Governo do Estado de São Paulo assu-
miu a ferrovia, sem orçamento para concluí-la. O então presidente de São 
Paulo - cargo equivalente ao de governador nos dias atuais - Altino Arantes 
(1916 à 1920) de forma criativa propôs um arrendamento ao empreiteiro. 
Damas passaria a operar a ferrovia e com sua receita, poderia recuperar seu 
investimento. Mas para isso precisava investir ainda mais. Por isso, regressou 

a Portugal, onde se desfez de grande parte dos seus bens para arrecadar di-
nheiro. Saldou as dívidas da ferrovia, honrou seus compromissos e finalizou 
a construção. Como contou Edmundo Ferreira da Rocha “Qual empreiteiro 
do mundo faria um ato heroico e maravilhoso destes? Ele sabia da importân-
cia do projeto para os tuberculosos do Brasil.”

A parceria proposta por Rodrigues Alves e a coragem de Damas fo-
ram determinantes para a existência da ferrovia. Assim, a Estradinha - cons-
truída com muito arrojo, sacrifícios e amor ao próximo - ajudou desde o 
início de sua existência a salvar milhares de vidas.





ESTAÇÃO CAMINHO
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A Estrada de Ferro Campos do Jordão é especial. Seus trens sobem a ser-
ra em um sistema de simples aderência roda-trilho, em uma bitola de 

1,00 metro, mantendo velocidade média de 32 km na parte do vale e cerca 
de 12 Km/h nos trechos de serra. Isso a faz única.

Ayrton Camargo e Silva encantado por Campos do Jordão desde sua 
infância nos anos 1960, contou que vinha passar férias na estância climática, 
trazido por seu avô nos trens da EFCJ. Hoje, arquiteto - por profissão - e 
pesquisador da história Ferroviária - por paixão - é o diretor da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão e profundo conhecedor da história da ferrovia. 
Ele afirma que a EFCJ é uma referência um tanto mítica para quem gosta de 
trem, por duas particularidades: a condição geográfica em que ela opera, por 
suas rampas acentuadas, e pela sua frota, que tem veículos em operação há 
mais de 80 anos.

A frota alcança o ponto ferroviário mais alto do Brasil, chamado Alto 
do Lajeado. São 1.743 metros de altitude. Os trens, em cerca de 16 km, so-
bem 1.339 metros, contando apenas com a aderência entre os trilhos e as 
rodas. A estrada chega a ter rampas de 11% de inclinação, ou seja, os trens 
sobem 11 metros de altitude em apenas 100 metros de percurso. Isso faz da 
EFCJ uma ferrovia sem igual. Em outras vias férreas com rampas tão íngre-
mes são usadas cremalheiras ou funicular. 

Hoje em dia as ferrovias tendem a optar por obras de engenharia - como 
túneis e viadutos - para evitar as maiores inclinações. Desta forma, não cos-
tumam superar mais que 4 metros de altura a cada 100 metros de extensão.

Estações e paradas

A ideia que nos remete a palavra “estação” ou “parada”, num primeiro 
instante pode ser sinônimo de interrupção, estancamento, falta de movi-
mento. Mas, aqui, temos outros significados. Para esta estrada é o oposto. 
Em suas paradas acontece o movimento. É nelas que a Estrada encontra as 
pessoas e serve à vida. 

Os 47 km da estrada são servidos por 25 pontos de embarque e de-
sembarque de passageiros. O movimento tem características diferentes em 
cada parte da Estrada. No pé da serra o fluxo nas estações do subúrbio é 
dos moradores do município de Pindamonhangaba. Em Campos do Jor-
dão há mais visitantes e, para isso, a EFCJ disponibiliza o bonde turístico.

A história deste caminho passa, portanto, por suas estações, que con-
tam sobre os usos que foram feitos da estrada. Nenhuma delas é suntuosa. 
Representam a simplicidade da prestação de serviços da via férrea ao longo 
de seus 100 anos. Prestação esta que envolveu a saúde, o deslocamento, o 
transporte de mercadorias, o desenvolvimento regional, o conhecimento 
e o lazer.

As estações e suas fontes

Conhecer a história de cada uma das paradas da EFCJ não foi tarefa 
fácil. Para isso, contamos com diversas fontes, em especial as pessoas que 
colaboraram com seus relatos. 

Uma estrada única
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Alto do Lajeado, o ponto ferroviário mais alto do Brasil.
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De vermelho e amarelo, o bonde é parte integrante da paisagem de Campos do Jordão.
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Não podemos nos esquecer daqueles que buscaram sistematizar 
informações para publicizá-las. Atualmente contamos com websites que 
favorecem pesquisas e democratizam fatos e conhecimentos. Este é o caso 
dos sites “Estações Ferroviárias do Brasil” (www.estacoesferroviarias.com.
br) e “Estações Brasileiras” (www.estacoesbrasileiras.com.br), que armazena 
importantes informações a respeitos das estações da EFCJ, o qual foi ampla-
mente utilizado nestas paragens.

Pindamonhangaba

Há duas estações na mesma localidade com o nome de Pindamo-
nhangaba. Até meados dos anos 1970 os passageiros que vinham de São 
Paulo desciam na plataforma entre trilhos da Estrada de Ferro Central do 
Brasil (EFCB) - hoje desativada - e baldeavam para os carros da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão (EFCJ).

A própria EFCJ ainda hoje mantém dois terminais de usos diferentes. 
Um de subúrbio, outro de turismo. 

A estação mais movimentada é destinada ao transporte de passagei-
ros em âmbito regional. Os trens de subúrbio da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão seguem até a estação do Piracuama de segunda a sábado, sendo 
que aos domingos existe a possibilidade de embarcar no trem turístico. 

Atravessando a rua Dr. Campos Sales encontra-se um prédio impo-
nente, que existe desde a década de 1920, onde hoje se encontra a sede ad-
ministrativa e o setor de turismo da estrada. De lá partem os trens turísticos 
com destino à cidade de Campos do Jordão.

Mombaça localizada no quilômetro 6, a 552 metros de altitude, é 
uma parada dos trens de subúrbio, no bairro de mesmo nome no municí-
pio de Pindamonhangaba. Está em funcionamento desde 30 de junho de 
1957. Sua cobertura de telhas de barro e seus pilares de madeira dão abrigo 
aos passageiros que aguardam a passagem dos trens na plataforma. Conta-

-se no bairro que, durante a escravidão, grande parte dos escravos que ali 
viviam teriam vindo de uma localidade de nome Mombaça, na África.

A terceira parada do percurso é a Cerâmica, no quilômetro 8, cons-
truída em 1957. Os pilares de trilhos são sua marca. Recebeu este nome 
por causa da cerâmica que ali se localizava. Nela há um desvio que serve 
para cruzamento de composições. Deste mesmo ponto, saía uma linha de 
desvio que carregava tijolos e telhas da empresa para Pindamonhangaba e 
Campos do Jordão. 

São Miguel é outra parada dos trens de subúrbio. É uma plataforma 
com cobertura e pilares feitos em madeira. Durante os anos de 1940, a es-
tação teve importância pois conta-se que um casal alemão morava por aí 
e fornecia produtos agropecuários para toda a região por meio da ferrovia.

Agente Hely é uma parada feita de trilhos e telhas de barro. Seu 
nome foi dado para homenagear um funcionário da ferrovia que morreu a 
serviço. Localizada no quilômetro 11, a parada fica próxima a uma passa-
gem de nível da ferrovia com uma estrada asfaltada, que liga Pindamonhan-
gaba a Piracuama.

A parada São Judas Tadeu, no quilômetro 12, originalmente atendia 
os padres do colégio próximo de mesmo nome.

Depois da Estação Pindamonhangaba, a primeira estação é a Expe-
dicionária, no quilômetro 13. De acordo com o Site “Estações Ferroviárias” 
ela serve à população local desde 1916, mas tinha o nome de Bom Sucesso. 
Depois da II Guerra Mundial foi batizada com o novo nome como home-
nagem aos pracinhas da FEB. Serve ao transporte de subúrbios da EFCJ. Por 
ali escoavam também hortaliças e produtos derivados do leite. Em 2014, a 
estação foi reformada e recebeu cuidados em toda sua plataforma, sanitá-
rios, ligações elétricas e hidráulicas.

A parada Balneário, no quilômetro 17, atende ao trem de subúrbios 
da EFCJ. Seu nome diz respeito ao Balneário do Reino das Águas Claras. 
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Escritório Central e Estação Pindamonhangaba, marco inicial da EFCJ.
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Estação Expedicionária, uma das 7 estações recuperadas a partir de 2012.
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Segundo José Benedicto Cardoso, a essa parada “antigamente dava-se o 
nome de Pedreira, hoje é Balneário”.

Nos quilômetros seguintes estão as paradas Vovó Laurinda e Quilô-
metro 19, respeitando o espaçamento tradicional de cerca de um quilôme-
tro entre cada parada.

Piracuama é o ponto de início da história da Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão. Hoje vigésima parada deste caminho, ela foi primeira. Antes 
da inauguração da ferrovia, em 1914, os doentes desciam de trem, vindos 
pela E.F. Central do Brasil na estação de Pindamonhangaba. Seguiam em 
lombo de burros até o bairro do Piracuama, onde pernoitavam em uma 
pensão para seguir para os Campos do Jordão. A Estação, que fica no pé 
da serra, foi inaugurada em 1916. Hoje, é ponto final dos trens de subúrbio 
e por isso é equipada com um virador. Existe também uma vila ferroviária 
ainda utilizada pela estrada de ferro ao redor da construção. Os trens atuais 
que seguem para Campos do Jordão não param ali. Em agosto de 2013, foi 
concluída a primeira fase das obras de manutenção da estação, ponto ter-
minal dos trens de subúrbio e especiais de turismo da EFCJ. Piracuama foi 
reformada. Teve recuperados seus sanitários e sua plataforma. Foi feita sua 
pintura conservativa externa e a troca dos condutores pluviais. 

Santo Antônio do Pinhal

A próxima parada da viagem é a Estação Eugênio Lefèvre, localizada 
a 1.161 metros de altitude, no município de Santo Antônio do Pinhal, a 
aproximadamente 4 quilômetros de seu centro urbano. Foi inaugurada em 
1916. Seu edifício mantém as características iniciais de sua construção. Jun-
to a ela está localizada a subestação transformadora de energia elétrica da 
ferrovia. A construção desta subestação foi autorizada em 1924.

O nome é uma homenagem ao engenheiro de outra ferrovia que 
nunca foi construída. O engenheiro Eugênio Lefèvre, projetou em conjun-

to com Euclides da Cunha projetou a ferrovia que ligaria Mogi das Cruzes 
ao porto de São Sebastião. Em 1949, a estação estava escolhida para ser 
o ponto de saída de um ramal que ligaria a EFCJ a Paraisópolis, em Minas 
Gerais, ponto final de um ramal da RMV. Como se sabe, tal ramal jamais 
foi construído. Hoje é parada final de alguns trens que vêm de Campos e 
de lá retornam. Para receber o turista há um bar, algumas lojas e, logo atrás 
da estação, uma estufa de orquídeas. Pode-se chegar a ela de trem ou de 
carro. Também em 2014 a Estrada de Ferro Campos do Jordão finalizou 
o trabalho de recuperação da estação. As obras incluíram a refacção da 
alvenaria externa, reforma do piso da plataforma e reativação do sanitário, 
agora adaptado às necessidades de pessoas com deficiência.

A parada Pagé fica a 1.280 metros de altitude, ainda no município 
de Santo Antônio do Pinhal. A melhor maneira de chegar a ela é de trem. 
Na viagem é possível ver as flores da beirada da estrada e a casa da antiga 
turma de conservação. Além disso, faz parte do cenário o contato com a 
generosa paisagem da Serra da Mantiqueira. Sr. Cardoso conta: Eu morava 
lá na Parada Pagé e estudava em Campos do Jordão. Para os alunos havia 
um passe escolar, com uma porcentagem de desconto que a Estrada dava, 
mas o nosso era de graça porque éramos funcionários, então a gente subia 
por volta das 13:00 e chegava em casa as 20:00, era essa vidinha.

A décima segunda parada é chamada Renópolis e fica em Santo 
Antônio do Pinhal. A 1.317 de altitude, é uma das paradas mais antigas da 
EFCJ. É apenas uma plataforma com cobertura feita com madeira e telhas. 
A parada ganhou importância com a instalação da colônia japonesa na 
região, dado o transporte de seus produtos.

O quilômetro 34 é cenário da parada Sapé. Seguida pela parada Ta-
naka, no quilômetro seguinte. Ambas localizadas na área do município de 
Santo Antônio do Pinhal. Segundo José Benedito Cardoso, as paradas entre 
Renópolis e Tanaka, “eram onde estavam os japoneses e de lá tinha muito 
transporte de verduras aqui para o Vale”.
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Estação Eugênio Lefévre, em Santo Antônio do Pinhal, destino final do trem do mirante.
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Estação Vila Abernéssia, reaberta em 2014 para embarque e desembarque de passageiros após anos desativada.
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Campos do Jordão

A primeira parada no município de Campos é denominada Gavião 
Gonzaga. É a décima quarta parada e fica no quilometro 36 a 1.653 metros 
de altitude. Nela havia uma vila de moradia de funcionários. José Benedi-
to Cardoso e, antes dele, Lázaro Justino Pereira moraram na localidade. Sr. 
Lázaro contou: “Eu posso falar bastante da Gavião Gonzaga por lá eu morei, 
lá eu casei e lá eu tive meus filhos. A estação é uma homenagem ao Dr. An-
tônio Gavião Gonzaga” prefeito sanitário de Campos do Jordão.

Logo na sequência da viagem vê-se a parada mais alta de todo o Brasil. 
Cacique fica a 1.743 metros de altitude e é uma das estações mais antigas 
da EFCJ. Chamava-se originalmente Alto do Lajeado. Depois de 1947, funcio-
nou como parada final do trem de subúrbio de Campos do Jordão, desativa-
do no presente. Da antiga parada, hoje não mais utilizada, resta um estribo 
ao lado da placa que marca o “ponto ferroviário culminante do Brasil”. 

Toriba é o nome da parada do quilômetro 38, que marca o início da 
descida do trem, a 1.730 de altitude. Foi inaugurada, juntamente ao hotel 
de mesmo nome, como parada dos trens de subúrbio de Campos do Jor-
dão. Em 2013 a parada, depois de anos desativada, foi reaberta, reformada 
pelo Hotel Toriba que deu origem a seu nome. A parada conta agora com 
iluminação elétrica para atender melhor os usuários do Trem do Mirante 
que nela embarcam.

A décima sétima parada é a São Cristóvão. No quilômetro 39, a 
1.654 metros de altitude, foi nos anos 1940 ponto final da linha dos trens de 
subúrbio. Na parada existe um desvio para retorno, pois em 2005 os bondes 
e trens de subúrbio de Campos do Jordão invertiam seu itinerário nessa 
parada. Segundo Sr. Cardoso: “Todos os subúrbios vinham até São Cristóvão: 
Capivari-São Cristovão, São Cristovão-Abernéssia e Emílio Ribas”.

 Sanatórios é parada que em seu nome faz homenagem à origem de 
toda a história da ferrovia e da cidade de Campos do Jordão. Localizada a 
1.600 metros de altitude, teria sido de 1914 a 1919 a parada final dos trens 

a vapor, como a “Catarina”, que subiam de Pindamonhangaba. Desde 1944 
sua arquitetura apresenta uma plataforma com cobertura de laje sustenta-
da por pilares de concreto.

Parada Fracalanza leva o nome de família de um empresário paulis-
ta do ramo de talheres. Construída no final da década de 1920, a estação 
marca o início de uma fase em que pessoas de posses escolhem Campos 
do Jordão como local para suas casas de temporada, evidenciando um per-
fil turístico para a cidade.

Viola é o nome da vigésima parada desta viagem. Localizada a 1.585 
metros, no município de Campos do Jordão.

Abernéssia é uma das principais estações desta via. Foi construída 
na primeira vila dos Campos do Jordão, em 1919. Era um prédio simples de 
madeira que, provavelmente com a eletrificação da ferrovia, em 1924, foi 
ampliado. A linha original da EFCJ chegava apenas até os Sanatórios e neste 
ano foi prolongada por mais 2 km. Nos anos 1940, a estação teve o nome 
alterado para Campos do Jordão, mas o nome Abernéssia permaneceu na 
mente das pessoas como referência. Com o desenvolvimento do turismo e 
a ampliação da linha até a Vila Capivari, a estação voltou a seu nome antigo. 
A edificação de arquitetura alpina é recente, fruto de uma linha arquitetô-
nica da cidade que assumiu seu turismo de inverno associado à ideia dos 
Alpes. A atual estação substituiu uma anterior onde se tinham galpões para 
o armazenamento de produtos transportados pela ferrovia.

Reformada em junho de 2014, foi reaberta para venda de passagens, 
embarque e desembarque de passageiros, após 30 anos inoperante, e vol-
tou a ser parada dos trens vindos de Pindamonhangaba. Foi instalado o 
sistema de venda informatizada de passagens, bem como isolada a plata-
forma, que se transformou em área paga, sendo liberado o acesso após o 
final do horário operacional. Com este passo a EFCJ estimula o transito 
de turistas de Capivari para Abernéssia. Importa notar que a bilheteria da  
estação ajuda a descongestionar a venda de passagens na estação de Emilio 
Ribas, em Capivari. 
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Parada Damas, do antigo serviço de subúrbio de Campos do Jordão. Tombada como patrimônio histórico pela prefeitura em 2014.
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Estação Emílio Ribas, localizada no Parque do Capivari. Estação com o maior movimento da ferrovia.
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Antiga Estação Emílio Ribas na década de 20, com destaque para o armazém de cargas independente do corpo principal da estação.
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A estação Jaguaribe levava o nome da primeira vila da cidade de 
Campos do Jordão. Localizava-se no quilômetro 44 da via férrea, foi inaugu-
rada em 1931. Esta estação foi derrubada nos anos 1970 para o alargamento 
do sistema viário de Campos do Jordão, sendo a única que foi demolida 
na história da ferrovia. Em seguida, encontra-se a parada Grande Hotel, a 
1.580 metros de altitude, construída em 1944.

Damas é parada que celebra a história da EFCJ, no quilômetro 46, a 
1.579 metros de altitude. Seu nome é homenagem a José Sebastião de Oli-
veira Damas, empreiteiro da obra. Mais que construir uma ferrovia, Damas 
apaixonou-se pelo projeto. Em momento de crise financeira e paralisação 
das obras, historiadores da Cidade de Campos do Jordão e descendentes 
contam que o empreiteiro foi a Portugal e chegou a empenhar seus bens 
para levantar fundos e finalizar o trabalho. Em 18 de julho de 2014, a para-
da foi tombada pelo município para homenagear a memória de Sebastião 
Damas e sua família.

Chegando ao ponto final da Estrada de Ferro está a Estação Emílio 
Ribas. 47 quilômetros de via férrea e 1.573 metros de altitude. Foi inaugu-
rada em 1924, com a chegada da eletrificação da ferrovia. Ficava 4 km de-
pois da antiga estação terminal, Abernéssia, que era o centro comercial da 
cidade. Fica em Vila Capivari, hoje centro turístico de Campos do Jordão. A 
estação que lá se encontra foi construída no final da década de 1970, pouco 
metros à frente da antiga, ainda de pé. É a estação de maior movimento de 
compra e venda de passagens. 

Automotrizes, bondes, vagões e gôndolas

Os trilhos da EFCJ são vias para a circulação de vários tipos de “car-
ros”. Na subida da serra as protagonistas são as automotrizes. No início, 
havia dois tipos de máquinas a vapor. A máquina “Piracuama” circulava en-
tre Pindamonhangaba e o Piracuama, sem subir a serra. A “Catarina”, ou-

tra máquina a vapor, mais forte dava conta de subir as fortes rampas da  
Mantiqueira.

Mais tarde, estas foram substituídas por motores a gasolina. Isto mu-
dou com a chegada das primeiras automotrizes elétricas, em 1924, fabri-
cadas pela English Electric. Originalmente eram de madeira e tinham duas 
cabines de comando, onde os motorneiros se posicionavam na subida e 
na decida da serra. Porém, quando a Estrada foi equipada com um girador, 
uma delas foi retirada para a instalação de um bar. Batizadas como A1, A3 
e A4, elas ainda servem à Estrada. Em 1932, a competência do trabalho 
dos funcionários das Oficinas de Pindamonhangaba foi colocada à prova 
na montagem de uma automotriz com peças sobressalentes das outras 
English Electric. A AL1, conhecida como automotriz de luxo, também foi 
construída pela oficina da EFCJ, no final dos anos 1960. 

Além destas há também as automotrizes de transporte de carga. 
Batizadas como V1e V2, também foram fabricadas em 1924, pela English 
Electric.

As automotrizes tipo gôndolas – G1 e G3 – foram fabricadas em 
1927, pela mesma empresa. Originalmente serviam para transportar carros 
para Campos do Jordão. Atualmente servem para serviços de manutenção 
da linha.

A ferrovia é muito conhecida por seus “bondinhos”. Eles foram fa-
bricados em 1930, pela MAN/Siemens-Schuckert, mas chegaram à EFCJ so-
mente em 1956. Três bondes foram comprados da Tramway do Guarujá e 
originalmente possuíam pintura amarela. Quando passaram a compor a 
frota da EFCJ, na década de 1970, tiveram sua janela frontal substituída e 
ganharam pintura vermelha e amarela. Os carros de passageiros também 
foram adquiridos do Tramway do Guarujá, em 1956.

Cada um desses veículos tem muita história para contar. Reformas, 
pinturas, tipos de revestimento. São eles também únicos, posto que ao longo 
do tempo, se modificaram e se moldaram à aventura de subir a Mantiqueira.
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Movidas a gasolina, estas automotrizes trafegaram entre 1916 e 1924.
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Gôndola para transporte de automóveis. Serviço operado pela ferrovia até 1978.
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Gôndola para transporte de veículos na Estação Emílio Ribas.



ESTAÇÃO UM POR TODOS
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É comum o uso do termo família para se designar uma equipe esportiva 
ou de trabalhadores de empresa. Ele serve para destacar a união e soli-

dariedade do grupo e para exaltar o sentimento de identidade de propósi-
tos dos indivíduos irmanados por um objetivo comum.

No caso da Estrada de Ferro Campos do Jordão o termo tem todos 
esses significados e também muito do seu sentido literal. São frequentes os 
laços de sangue entre os componentes do quadro de funcionários da EFCJ. 
Esta é uma questão comum e natural.

Até o começo dos anos 1980, não havia a obrigatoriedade de concur-
so público para preenchimento de vagas de trabalhadores nos governos e 
em suas empresas. Então era natural que a substituição de um funcionário 
que deixava o serviço fosse feita por algum parente seu, que tinha aprendi-
do com ele as artes, manhas e artimanhas da função. Estas só eram ensina-
das, oficialmente, no Núcleo Ferroviário de Ensino.

Trilhos no sangue

José Benedito Cardoso - 76 anos, chefe de estação aposentado e pre-
sidente da União dos Ferroviários da EFCJ – é um desses casos de trabalha-
dor “que tem trilhos no sangue”. Ele nasceu no município de Pindamonhan-
gaba, bem no sopé da majestosa Mantiqueira, no bairro do Piracuama, que 
circunda uma das estações da EFCJ. Seu pai cuidava da manutenção da “via 
permanente”, o trecho da ferrovia no bairro, e José cresceu ali. Diariamente, 
saltando de dormente em dormente, andava quilômetros para ir à escola. 
Quando completou a maioridade e surgiu uma vaga no trecho, ele foi fazer 
o que tinha aprendido com seu pai: com enxadão, enxada e picareta, cui-

dava para que o escoamento das águas das chuvas não provocasse erosão e 
danificasse a linha férrea, mantida sempre firme e alinhada. Assim começou 
sua carreira de ferroviário e não parou de galgar promoções. Foi chefe de 
turma, agente e chefe de estação. Segundo o Sr. Cardoso:

Aqui tinha essa vantagem, todos os pais que trabalhavam aqui ensi-
navam os filhos e eles passavam a conhecer a Via Permanente. Eu conhecia 
tudo sobre ela. Posso dizer que conheço todas as partes da via. São 47km eu 
sei, sei tudo da linha. A gente conhece todos os lugares.

Antigamente nós tínhamos responsabilidade, tanto na ferrovia como 
com os filhos da gente. Queríamos que eles tivessem um bom estudo. Não 
era um salário bom, mas como nós éramos uma família, e foi assim aqui na 
Campos do Jordão, sempre estávamos procurando ajudar um ao outro, tanto 
é que quando alguém entra, acaba se tornando amigo, família um do outro, 
um respeita o outro. É uma família ferroviária. 

Foi na ferrovia que afirmei minha vida, que fiz a minha família e eu 
não me desvinculei ainda, por ser Presidente da Associação. Então eu queria 
que ela fosse pra frente.

Mas o Cardoso não é o único que tem trilhos no sangue. Muitos 
funcionários foram trazidos para o trabalho por seus parentes. Joaquim Fer-
reira da Rocha Netto explica:

Sempre estive por perto de trem, meus tios trabalhavam na ferrovia, 
foi meu tio que trouxe. Ele era antigo da EFCJ mesmo. Nós acabamos vindo 
para Pinda logo que meu pai morreu. Acabei me tornando o tutor dos outros 
irmãos e aqui me formei com 18 anos. Meu tio trabalhava na ferrovia e me 
trouxe aqui para fazer a montagem dos telefones.

A “família Estradinha”





ESTAÇÃO ALÔ ALÔ 





Estação Alô Alô    63

Fixado na parede, um caixote envernizado de uns 45 cm de altura,  
25 de largura e 15 de profundidade. No centro dele, um bocal preto. 

Sobre o bocal duas campainhas bem estridentes. Na lateral direita, uma 
manivela e, na esquerda, um gancho para sustentar o fone para o ouvi-
do, um cone de uns 15 cm de comprimento e diâmetro variando de uns  
4 a 6 centímetros.

Nestes tempos de minúsculos celulares, é preciso fazer uma descri-
ção pormenorizada, para que se possa imaginar o que era um aparelho de 
telefone há uns 60 anos, época em que a EFCJ era dona de todo o sistema 
telefônico em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí e Sapucaí Mirim (MG). Os telefones eram esses trambolhões e só 
serviam para conversas à distância. Não faziam contas, não fotografavam, 
nem guardavam recados.

Para se fazer uma ligação, dava-se uma volta na manivela, que girava 
um magneto (pequeno gerador de eletricidade). Os impulsos elétricos aí 
gerados seguiam por um par de fios até a central telefônica, onde dispara-
vam um sinal no painel diante da telefonista. Esta atendia a chamada, colo-
cando a “pega” - ou o plug - do seu fone no contato do telefone que havia 
feito a chamada. Do outro lado da linha, a pessoa dizia com que número 
queria se ligar e a telefonista levava a “pega” do telefone que chamava até 
o contato do número chamado. Pronto. Estava feita a ligação. Todas eram 
manuais e à medida que crescia a quantidade de chamadas, o painel da 
telefonista ia sendo coberto por um emaranhado de fios que se cruzavam 
entre os telefones conectados. 

Dona Glória, como é conhecida Maria Degli Esposti, que trabalhou 
como telefonista, descreve o trabalho:

“Não era algo grande, havia um painel com pequenas chapas onde 
ficavam os números dos telefones. As pessoas nos ligavam com telefones de 
manivelas, então a chapa caía e colocávamos um pino no lugar para ouvir 
o número pedido. Depois ligávamos outro pino no número pedido. Era desse 
jeito.” 

A irmã de Dona Glória, Dona Hilda Degli Esposti relata como era o 
cotidiano das telefonistas:

“Entrei para a Estradinha junto com a minha irmã. Eu tinha 18 anos e 
minha irmã 16. Era bom porque uma fazia companhia para a outra, princi-
palmente quando tinha que trabalhar de noite. Mas naquela época a cidade 
era muito pacata. Os telefones em que a gente trabalhava eram muito anti-
gos, de manivela, daqueles de parede. Era tudo muito fácil. As ligações para 
fora eram muito demoradas, levavam até dois dias para completar. Mas nin-
guém reclamava de nada. Hoje em dia se demora um pouquinho todo mun-
do acha ruim. Nas folgas da gente o passeio nosso era ir para Pinda juntas. Na 
minha folga ela dava um jeitinho de ir comigo. E na folga dela eu que dava.”

Era comum que houvesse a necessidade de trabalho noturno. Por 
isso, a EFCJ disponibilizava aposentos e organizava escalas. Dona Glória 
contou:

Na Estação do Capivari existia uma porta que entrávamos e levava ao 
Centro Telefônico e mais ao fundo ficava nosso quarto, pois era preciso ficar, 

Caixote de madeira, manivela, fone, fios e fios:  

era o telefone
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caso alguém precisasse fazer uma ligação de noite. Como era eu mais minha 
irmã, na noite que eu precisava dormir, ela dormia comigo, pois era serviço 
escalado e na noite que ela dormia, eu dormia com ela. Havia uma espécie 
de sinete no criado mudo, quando tocava, nós acordávamos, mas eu sempre 
fui muito preocupada, não conseguia dormir muito bem.

Naquela época, os telefones ainda não se comunicavam por ondas 
ou micro-ondas de rádio. Eram muito parecidos com o que Grahan Bell 
inventou em l876. Então, eram fios, fios e mais fios elétricos. Dona Ivone  
Pereira Moliterno Martins, que trabalhou como telefonista em Sapucaí  
Mirim conta:

A dona Josefina trabalhava em Pinda e eu em Sapucaí. Ela atendia.

- Sapucaí, PTR. (Que era para passar a ligação).

-  4 horas, Sapucaí 5602 José, falar São José dos Campos com Benedito, 
telefone 8026. 

Aí ela falava assim:

- RL. (Que era “Retenha a Linha”)

Daí depois falava:

-  Sapucaí deixar DR. Esse DR significava “deixar recado” porque ele não 
estava lá. Se estivesse falava:

Sapucaí, PA. (Pode por o assinante na linha).

Depois ela falava Ok. E a gente desligava.

A história continua, com D. Ivone contando que:

Depois marcava a hora e ligava em uma central perguntando quanto 
custava a ligação. Se a pessoa não fosse pagar era mandado um cobrador. 
Por mês era feita a prestação de contas com a EFCJ. Era de responsabilidade 
da Estrada a manutenção e vistoria da linha.

As ligações para São Paulo, por exemplo, eram feitas em duas etapas. 
Primeiro ligava-se com Pinda, de lá passavam-se as informações de pessoa e 

número desejados para Taubaté. Era de Taubaté que se completava a ligação 
para São Paulo.

Se houvesse muitas ligações elas eram atendidas em ordem de chega-
da. Pois cada mesa suportava 12 ligações em curso para 100 números dife-
rentes em uma mesma cidade. A telefonia da EFCJ era a forma de se ligar aos 
municípios de Santo Antônio, São Bento do Sapucaí, Pindandamonhangaba 
e Campos do Jordão.

Nossa como eu gostava do meu serviço! Adorava! Vou contar uma 
coisa, eu sinto muita falta do meu serviço!

Meu pai cedeu a sala de casa para a Campos do Jordão, para instalar 
uma mesa de telefone em Sapucaí. Eu e minhas irmãs éramos as telefo-
nistas. Minha irmã Ana era a chefe. Eu era substituta, mas todas as oito 
irmãs eram telefonistas. Depois o papai colocou do lado de fora da casa um 
telefone, com um cercado de madeira. Assim, as pessoas podiam falar com 
outros telefones.

Para se conectar com outra das quatro cidades atendidas pela EFCJ, 
as telefonistas tinham sinais que chamavam a atenção da mesa da cidade 
para onde se ligava. “São Bento eram quatro sinais curtos. Quatro! A gente 
chamava e o moço que trabalhava na mesa atendia. Santo Antônio era um 
curto e dois longos. Sapucaí era dois curtos e um longo. Campos do Jordão 
dois longos e Pinda era só um longo.”

Nas margens das estradas havia fileiras de postes sustentando cente-
nas de fios, que interligavam dezenas de cidades. Mesmo com tantos fios, 
uma ligação entre elas demorava horas e horas.

Na EFCJ os fios telefônicos seguiam o traçado dos trilhos e, em qual-
quer emergência, o motorneiro parava o bonde e subia no próximo poste 
para conectar seu telefone portátil e pedir socorro ou, simplesmente, co-
municar a pane à central de tráfego.
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Telefones da EFCJ

Nos relatórios anuais há referências ao uso de telefones por tercei-
ros desde 1917. O relatório de 1965 apresenta um histórico da atuação da 
EFCJ, onde está escrito com referência ao ano de 1917: “Cuidou ainda o Dr. 
Mascarenhas Neves, da construção de casas para funcionários; bem como 
preparou o estabelecimento de tráfego mútuo telefônico da E.F.C.J. com a 
Cia. Rêde Telefônica Bragantina.” Mas, na verdade, o principal uso e razão 
da Estrada de Ferro ter um serviço de telefonia era seu próprio funciona-
mento. O movimento dos trens era monitorado por estes telefones. 

Gráfico de movimento telefônico da EFCJ, presente no Relatório Anual de 1940, 
Acervo EFCJ.

Os agentes de estação também o usavam para se comunicar e  
passar as informações sobre o despacho dos trens. Sobre isso o Sr. Cardoso 
contou que: 

Tinha um problema, quando começava a dar relâmpago, daí não 
tinha como se comunicar... E ficava naquela dúvida: “solta ou não solta o 
carro?”, se eu soltasse a responsabilidade era minha e do motorneiro. Nessas 
ocasiões esperava alguém vir, a pé ou de carro, para arrumar a linha e a gen-
te voltar a ter uma boa comunicação. Hoje, cada carro tem um rádio, um 
celular. Se o rádio falhar usam o celular. Hoje nem precisa descer do carro. 
Mas antes, em caso de emergência parava o carro do lado de um poste, co-
nectava os fios no telefone, e ligava perguntando o que fazer, todos os postes 
eram numerados. 

A Estrada chega à Vila Abernéssia

O ano de 1919 foi o momento de um novo passo para a história da 
Estrada de Ferro Campos do Jordão. A construção da Estação de Aber-
néssia foi um importante passo no desenvolvimento da via. Cinco anos 
depois de seu surgimento, a ferrovia ainda não operava completamente, o  
que pode ser compreendido pelas dificuldades por que passou nos pri-
meiros anos.

O problema da Ferrovia no início é que ela não atendia uma área 
consolidada do ponto de vista econômico. E como tal, se ela “quebra” e o 
Estado a absorve, é sob uma ótica de “uma Estrada de Ferro que leva pesso-
as para serem tratadas sob uma política pública sanitária”. Mesmo com os 
avanços notáveis que promoviam a locomoção de pessoas e o transporte 
de mercadorias desde os primórdios, a nova estação era símbolo de possi-
bilidades para o futuro.

Poder parar na localidade significava também favorecer novos usos 
da ferrovia, facilitando o acesso e dinamizando o transporte e os contatos. 
Mais um degrau galgado na antes intransponível serra, rumando para um 
momento novo de ampliação, mas também de desafios.
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Campos do Jordão cresceu em volta da Estação Abernéssia, década de 1920.
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Nova ligação em Pinda

Construção, inauguração, mudança de mãos. Primeiros passos da-
dos, era chegada a hora de crescer. Talvez não tanto no tamanho da linha 
férrea, mas muito mais em seu potencial. Mostrava-se indispensável fazer 
com que a estrada de ferro funcionasse, ampliando as motivações de sua 
construção, pensando também nos investimentos que a manteriam e con-
solidariam sua razão de existir.

A construção da Estação de Pindamonhangaba sinalizava que a EFCJ 
vinha para ficar. Além disso, a extensão dos trilhos até a cidade demonstra-
va que os caminhos já abertos se ramificavam, inspirando e mobilizando 
ainda mais sua utilidade. Assim, em 1922 foi inaugurada a Estação de Pin-
damonhangaba, demonstrando a convergência de interesses e os intercâm-
bios institucionais.

Na Estação, encontravam-se os trilhos desta Estradinha com a Estra-
da Central do Brasil. Isto facilitava o traslado de passageiros que, vindos do 
Rio de Janeiro ou de São Paulo, buscavam o destino de Campos do Jordão.

Energia nova

Ligar a EFCJ e a EFCB colocava a cidade de Campos do Jordão na 
rota de muitos interesses comuns e favorecia a chegada de novas tec-
nologias. Traçada desde os tempos de sua idealização, a eletrificação da 
Estrada de Ferro Campos do Jordão contou com a participação da Ligth 
e teve sua inauguração no ano de 1924. Como aponta Paulo Pedro Filho, 
no projeto, a energia necessária para a ferrovia seria fornecida pela Empre-
sa de Eletricidade São Paulo e Rio, filiada à Companhia Carris, Luz e Força 
do Rio de Janeiro, a famosa Light. A partir de uma hidrelétrica instalada 
em Campos do Jordão, ligada por linhas de transmissão até a subestação 
de Eugênio Lefrévre e esta subestação ficaria responsável pela eletrifica-
ção da EFCJ.

Avanço significativo nos mecanismos de transporte que poderiam, 
a partir de então, dinamizar a execução dos serviços prestados, acompa-
nhando as inovações e possibilitando a intensificação de seu projeto inicial: 
a promoção da saúde pública no Brasil. A chegada da eletricidade significa-
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va a realização de um plano antigo, inicial. Mas também possibilitava tor-
nar a estrada de ferro viável, já que os custos diminuiriam expressivamente. 
Assim, a EFCJ se tornou a segunda Ferrovia a ser eletrificada no Estado de 
São Paulo. 

Uma linha suspensa de cabos, desde então, garante a força para mo-
ver os trens. A subestação localizada em Santo Antônio do Pinhal alimenta 
a rede elétrica de 1500 volts, pelo sistema de catenária. Assim, as automo-
trizes têm forças para carregar em média 40 passageiros.

Os trens, os trilhos, a turma

Nem só de trilhos e trens vive uma estrada de ferro. O capital huma-
no é essencial e marcante em toda essa história. O apreço dedicado pelos 
que participaram da empreitada e dos primórdios dessa história era corres-
pondido pelas condições de trabalho e vida que se ofereciam. A construção 
de casas ao longo da ferrovia, presentes até hoje na paisagem que registra 
essa trajetória, tinha destino certo. Eram as “turmas” de funcionários e suas 
famílias que ocupavam e coloriam com vida as habitações que compu-
nham o cenário daqueles primeiros anos. Lázaro Justino Pereira contou que 
antigamente cada turma tinha até sete funcionários. O pessoal todo morava 
nas casas da estrada e de manhã saía um carro para Campos do Jordão que  
nos levava.

As casas eram, portanto, vinculadas aos funcionários e aos serviços 
que prestavam. Essa oferta de moradia tinha também o objetivo de aproxi-
mar os funcionários do seu local de trabalho. Este é o caso da Vila Nair, em 
Pindamonhangaba, que mantém várias casas ao longo da linha no trecho 
de serra. Estas casas chamavam-se “Casas de Turma”. Este era um modelo 
de gestão de muitas ferrovias no Brasil. Dividia-se a responsabilidade da 
conservação da linha por turmas, com uma chefia responsável. 

Local de cura, local de uma nova vida!

O final da década de 1920 foi marcado, na região, pela construção 
de novos sanatórios e pensões que se voltavam para o atendimento da 
demanda de doentes e acompanhantes em busca de melhores condições 
para o tratamento que necessitava ambiente apropriado, oferecido pelo 
clima da localidade.

Mais que um dado, a situação que se colocava mobilizava vidas de 
famílias inteiras, já que os doentes necessitavam permanecer em Campos 
do Jordão por cerca de dois anos para o tratamento. De acompanhantes, 
passaram a moradores, simbolizando fase decisiva para o crescimento da 
cidade. É na afetividade dessas relações familiares que a EFCJ e o entorno 
ganham propulsão econômica e social.

Sempre ligado ao movimento dos sanatórios, o crescimento ob-
servado é acompanhado pela aceleração das construções. Com isso, mais 
utilidade ainda ganha a EFCJ. “Com a estrada de ferro a conduzir novos 
forasteiros e grande quantidade de material de construção, acelerou-se o 
ritmo do progresso jordanense, sempre ligado ao ciclo sanatorial. A maior 
parte das construções destina-se a pensões para doentes.” (PAULO FILHO, 
2008,140-141).

1929 – Sem crise!

O ano de 1929 é marcado na história mundial pela crise que abateu 
inicialmente os Estados Unidos e se propagou para os mais diversos luga-
res do globo. Não por acaso, pois os Estados Unidos eram, na época, os 
grandes investidores de economias ressurgentes da Europa ou emergentes, 
como é o caso do Brasil.
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República ainda em processo de consolidação, o Brasil contava 
com fortes permanências do período imperial. A economia cafeeira era a  
chave dos desdobramentos financeiros e, consequentemente, reunia inte-
resses e atenções. Sendo os Estados Unidos o maior “parceiro” do Brasil 
nesse quesito, foi questão de pouco tempo para que a crise mundial aba-
tesse o país.

Não podemos dizer o mesmo sobre o desenvolvimento da EFCJ que, 
naquele famigerado ano, contou com fechamento contábil positivo, indi-
cando que todo aquele investimento financeiro e afetivo havia resultado 
em êxitos importantes. 

No ano do Crack da bolsa de NY a EFCJ fechou seu balanço positivo. 
Manteve seu quadro de funcionários, com aumento de salários de cerca  
de 7%.

Neste mesmo ano a proporção de despesas era de:

128.713.143 – pessoal, 4.571.545 material.
No carro fechado, bitola de 1m:

tara de: n. rodas lotação
14.000kg 8 36 passageiros
 2.200 4 20 passageiros
 6.900 8 60 passageiros

Sub estação – contaremos em breve com a ener-
gia provinda, por S. Paulo, das grandes usi-
nas da Light&Power. Sendo esta corrente de 
frequência superior a da usina Isabel. Para a 
mudança foram necessárias mudanças nos grupos 
de conversão, como introdução de resistências 
para alteração da excitação. (Relatório Anual 
1929. Caixa 01, Acervo EFCJ).
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Gôndola transportando ônibus de turismo junto ao escritório central da ferrovia.
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Panorâmica do bairro do Capivari, em 1920. Os trilhos da EFCJ levaram o crescimento para Campos do Jordão.
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ESTAÇÃO MUNDO EM CRISE
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A década de 1930 é momento de transformações drásticas em todo 
o mundo. Iniciada com os desdobramentos da crise econômica de 

1929, refletiu os percalços da Primeira Grande Guerra, trazendo à tona o 
estabelecimento de regimes totalitários em vários países europeus ao passo 
que confirmava o fortalecimento do socialismo na União Soviética.

No Brasil, as mudanças não foram menores. O fim de um ciclo políti-
co condicionado aos parâmetros da República Velha abria espaço para um 
novo momento. As políticas que privilegiavam a economia do café, ainda 
mantidas sob as rédeas do novo regime político, lançavam outros propósi-
tos, que buscavam conciliar a diversidade de interesses que se colocavam 
na sociedade brasileira.

A chegada da crise econômica ao Brasil coincidia com as transfor-
mações políticas e sua influência não excluiu os negócios que movimen-
tavam a Estrada de Ferro Campos do Jordão. De acordo com o relatório 
anual de 1930, houve um déficit de Rs 67.442$580, com redução de 10,1% 
da receita.

Foi, contudo, em 1931, que se registrou o auge da crise.

Com relação aos trens de passageiros vêmos que 

1930, menor foi ainda em 1931. Isto porque, 
suprimido o cruzamento dos rápidos da Central 
do Brasil em Pindamonhangaba, pela eliminação 
de dois diurnos que naquela ferrovia fazem as 

comunicações entre Rio e S. Paulo, fomos leva-
dos a ampliar o nosso serviço, criando mais um 
trem em cada sentido – com o que se manteve a 
correspondência de horários exigida para maior 
comodidade dos passageiros de uma e outra pro-
cedência ou de um e outro destino.

Aponta-se como alternativa o transporte de gê-
neros para municípios como S. Bento do Sapu-
caí e Paraisópolis (MG). Apresentando estudos 
de distancias e cargas. (Relatório anual 1931. 
Caixa 01, Acervo EFCJ).

Maus bocados

Era necessário entender o que acontecia e ao mesmo tempo explicar 
os motivos da crise nas finanças. Os gestores do período deixam claro nos 
relatórios anuais justificativas para os problemas vividos. Em 1933 registram, 
além da grande crise iniciada em 1929, o aumento do tráfego rodoviário, 
cuja rapidez das viagens era determinante para que grande número de pas-
sageiros substituísse as viagens de trem por trajetos feitos pela rodovia. E 
não eram apenas os passageiros que tomariam novas alternativas de des-
locamento. Também o transporte de mercadorias passava por mudanças 
significativas, muitas vezes de forma não legalizada. De acordo com o rela-
tório anual de 1933:

Nova Guerra, Estado Novo, novas condições



76    EFCJ: da saúde ao turismo, um século de sonhos e paixões

“Nas mercadorias, maior foi o desfalque quan-
to ao transporte de suínos. Sobre isto tive 
ocasião de representar a essa Secretaria, re-
clamando então medidas, de parte da Fazenda do 
Estado, que viessem coibir o abuso dos trans-
portadores por automóveis, os quais crimino-
samente vinham agindo contra os interesses do 
Estado (ofícios EFCJ/58, de 9 de março de 1933 
e EFCJ/63, de 16 de março de 1933). Além das 
vantagens que lhes faculta o regime vigente, 
ressaltadas linhas atráz, vinham eles, ainda, 
sonegando impostos devidos – os de emergência e 
viação recém-criadas, do Estado de S. Paulo, e 
os de exportação, do Estado de Minas Gerais – 
servindo-se, para tanto, de viagens noturnas, 
de desvios no percurso para contornar os pon-

recursos ainda mais graves. (...) Com isto o 
número de suínos transportados pela E.F. Campos 
do Jordão que foi em 1930 de 8.682 e, em 1931, 

-
mente, em 1933, a 978. A receita corresponden-
te desceu de Rs. 35.838$500 a Rs. 5.125$800.” 
(Relatório Anual 1933. Caixa 06, Acervo EFCJ).

Outro ponto é que, em escala nacional, assume-se uma política de 
desarticulação do transporte ferroviário. Ayrton Camargo lamenta que te-
nha havido um verdadeiro genocídio no Brasil no que diz respeito aos sis-
temas de bondes após a Segunda Guerra Mundial. Acrescenta que, após 
a Guerra, o Brasil adotou uma política de industrialização de curto prazo, 
através da indústria automobilística. Os bondes foram exterminados. Jogou-
-se fora um modelo de mobilidade limpa, substituindo-o por outro baseado 
no petróleo. Ressalta que Campos do Jordão manteve a operação de seus 
bondes por meio da EFCJ, sendo uma das poucas linhas de bondes que so-
braram no Brasil.

Nadando contra a maré, fazia-se necessário buscar maneiras para su-
perar a crise. A região do entorno da linha férrea era o ponto de atenção, de 
onde viriam estratégias para renovar os rumos da EFCJ. Com isso, em 1934, 
é inaugurado o “Trem Leiteiro” que, ao transportar o produto, viabilizaria a 
movimentação das diversas estações que compunham a ferrovia.

A atenção também se voltava para a recém-instalada colônia de ja-
poneses na região de Renópolis. Esta era também vista como favorável para 
os negócios da estrada, aumentando o fluxo de mercadorias distribuídas 
nas redondezas e apontando saídas para o período conturbado.

No Relatório Anual de 1934 fica clara a importância conferida aos 
produtores orientais:

-
polis- merece menção especial. A exportação por 
esta estrada dos produtos da colônia em 1933, 
foi de 80.584 kilos, tendo havido no exercício 
de 1934 um aumento de 669% sobre a produção 

-
ria exportada. (Relatório Anual 1934. Caixa 06, 
Acervo EFCJ).

Os japoneses também fazem parte das recordações do Sr. Lázaro  
Pereira, que narrou um pouco sobre o que ainda ficou daquele tempo:

Um japonês era quem coordenava o transporte dos produtos das colô-
nias japonesas da serra. Eles produziam verduras, batatas entre outras coisas. 
Hoje em dia, em Renópolis, ainda tem algumas pessoas das colônias, mas a 
maioria ou vendeu as terras ou as abandonou. 

A importância conferida à EFCJ era compartilhada por diversos se-
tores e, com isso, propostas para garantir suas atividades tinham diferentes 
origens. O Banco do Brasil foi mais uma tentativa. A instituição colaborou 
com tais iniciativas, propondo a colonização de terras sob sua administra-
ção pela Estrada de Ferro Campos do Jordão.
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Assim, seria possível aproveitar recursos das localidades vizinhas de 
modo a impulsionar novas ações e suprir demandas observadas na região. 

A proposta é tema do relatório do ano de 1933:

“É de se esperar que o Governo do Estado, acei-
tando a proposta que acaba de fazer-lhe o Banco 
do Brasil, possa chegar a um acordo visando a 
colonização das Fazendas Piracuamas – cerca de 
3.000 alqueires paulistas – ora em poder daque-
le instituto de crédito. São terras certamente 
cansadas, em parte, esgotadas pelos cafezais 
que formavam na primitiva cultura do Estado. 
Bem servidas as águas porém e oferecendo con-
dições mais diversas, ora em baixadas e leve-
mente acidentadas, a cerca de 600 metros sobre 
o nível do mar, ora em encostas mais ou menos 
íngremes que se estendem até 2.000 metros de 

a variadas culturas.” (Relatório anual de 1933. 
Caixa 06, Acervo EFCJ)
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ESTAÇÃO FORMAÇÃO
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Mesmo com as muitas preocupações que envolviam questões finan-
ceiras, o caráter de família tão marcante no cotidiano dos que ali 

dedicavam seus dias tinha presença confirmada em outras ações da EFCJ. 
Este foi o caso da construção do Núcleo de Ensino Profissional, instalado 
entre o final de 1936 e o início de 1937. A criação de uma unidade voltada 
para a formação de novos profissionais era sim demonstração de vontade 
de garantir mão-de-obra capacitada para servir à ferrovia. Mas era tam-
bém uma forma de oferecer recursos educativos ali mesmo nas redon-
dezas, facilitando os estudos dos filhos dos funcionários e da população 
jovem da região.

A instituição iniciou seu funcionamento em 1936. Os alunos do Nú-
cleo, selecionados em exame público de admissão, também eram predomi-
nantemente filhos de ferroviários da Estradinha. Os formados nos primeiros 
lugares quase sempre tinham vagas garantidas na EFCJ.

Além da formação teórica, havia a intenção de estimular a prática, 
reciclando os usos da estrada de ferro, que passava a ganhar mais uma fun-
ção: promover a formação de seus futuros quadros de funcionários. As au-
las práticas aconteciam nas próprias instalações da EFCJ, tornando ainda 
mais familiares aqueles cenários.

Foi assim que o Núcleo, como é chamado carinhosamente por seus 
antigos alunos, iniciou uma história de paixão e comprometimento, se tor-
nando uma das principais escolas técnicas do Vale do Paraíba. 

De acordo com Abelardo Ver-Valen Cruz, que foi aluno:

Ali eu aprendi a parte mecânica, língua portuguesa, técnica de ferro... 
Dos 17 alunos, fiquei entre os três melhores ao final dos três anos de curso! 
Então ganhei um prêmio do Dr. Ramos, antigo diretor da Estrada. Eu havia 
ficado em primeiro lugar.

Era ali, portanto, que os futuros ferroviários começavam a trilhar sua 
profissão. Ainda segundo Sr. Abelardo: Éramos formados para trabalhar na 
EFCJ; íamos à oficina, olhávamos como se fundia o bronze, os tipos de aço, os 
tornos, as fiações. Tudo aquilo servia para nos mostrar como seria na prática. 
Era um preparo.

O também ex-aluno José Theodoro da Silva relembra sua passagem 
pela instituição:

A primeira turma de formandos foi em 1938. Eram três anos, então 
em 1936 começou a escola. Eu entrei em 1946 e me formei em 1948. A escola 
foi um verdadeiro celeiro para a aeronáutica, para o exército. A ISA, quando 
começou aqui em Pinda, recebeu muitos alunos do Núcleo. Quando saí em 
1948 entrei em uma oficina particular em Pinda, onde trabalhei três anos. Foi 
quando houve uma vaga na oficina da ferrovia. Um ex-aluno do Núcleo, An-
tonio Bernardino, havia falecido, então me chamaram para essa vaga. Entrei 
na EFCJ em 1952.

Com o tempo, o próprio Núcleo ampliou o alcance de seus objetivos, 
tornando-se iniciativa que promoveu importantes desdobramentos tanto 
para os que adquiriam formação quanto para o mercado de trabalho regio-
nal, como conta Paulo Brasil de Carvalho Giudice:

Um núcleo para o ensino da profissão
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O Núcleo era uma espécie de curso técnico, que inclusive era compu-
tado como tempo de serviço o tempo que se estudava lá. Lá se ensinava car-
pintaria, mecânica etc. Depois até criaram o ginásio industrial. E assim foi o 
ensino ferroviário. Prestou um grande serviço para Pindamonhangaba. O Nú-
cleo também formou muita gente que acabou nem trabalhando na Estrada.

A Estrada de Ferro Campos do Jordão conseguia nesta época aglu-
tinar no seu entorno uma série de funções, atividades e, ao mesmo tem-
po, provia seus funcionários não somente dos salários pagos pelo trabalho 
prestado, mas de moradia e, ainda, educação. 

Urbanização de Campos do Jordão

A década de 1930 guardava muitos acontecimentos de consequên-
cias desastrosas para a humanidade, como o início a Segunda Guerra Mun-
dial, conflito que, ainda que de forma menos alarmante, envolveria o Brasil. 
Aqui, a instauração do Estado Novo em 1937 por Getúlio Vargas apontava 
para um período complexo e repleto de contradições.

Bem no meio desses dois fatos de proporção histórica incontestável, 
e não descolada completamente deles, no ano de 1938, a vida política e 
econômica seguia nas paradas da EFCJ. Neste ano, tem início o processo 
que previa a urbanização da cidade e envolvia diretamente as atribuições 
da Estradinha. De acordo com o projeto, era dever da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão a organização do serviço local intensivo, o prolonga-
mento da Estrada e o melhoramento da Eletrovia.

Diante da defasagem observada nas contas da EFCJ, o projeto vis-
lumbrava a possibilidade de recuperação não apenas orçamentária, mas 
das atividades que envolviam vidas e convicções. Paralelamente, era uma 
oportunidade de reagir diante das mudanças nos transportes, que naquele 
momento tinham a rodovia como alternativa que ganhava atenção e in-
vestimentos.

Sintoma desta situação foi a inauguração, em 1939, da Estrada de Ro-
dagem que ligava São José dos Campos a Campos do Jordão, hoje conheci-
da como SP050 e denominada Rodovia Monteiro Lobato. Mesmo tortuosa 
a estrada indicou um novo caminho de acesso a Campos do Jordão, sendo 
pavimentada em 1950.  

Parada Segunda Guerra: crise X solução

O início da década de 1940 representa para o mundo momento em 
que diferentes e potentes forças políticas, econômicas e militares se digla-
diam na Segunda Guerra Mundial. O envolvimento das mais longínquas 
partes do globo no conflito assume uma face nunca antes vista na História. 

Da mesma forma, as relações de dependência entre países com di-
ferentes atribuições na divisão internacional do trabalho e da produção 
sofriam graves desdobramentos na distribuição e produção de gêneros e, 
consequentemente, na aquisição de mercadorias.

Eram as armas e itens de subsistência o que importava produzir para 
alimentar os campos de batalha. Assim, passou a fazer parte das preocupa-
ções nacionais substituir a aquisição de importados pela produção interna. 
Nem sempre possível, a situação inédita simbolizou o agravamento da crise 
em alguns setores, como os diretamente envolvidos com a importação do 
petróleo e seus derivados. 

Por outro lado, apontou para soluções que poderiam abrandar a cri-
se em outros setores. É aí que a EFCJ ganha novas possibilidades de se va-
lorizar como recurso atraente para os transportes na região. Mas, as coisas 
não seriam fáceis...

Em 1941, o relatório anual da EFCJ registra dificuldades da aquisição 
de materiais importados fundamentais para a manutenção de componen-
tes elétricos.
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Em contrapartida, a falta de combustíveis derivados do petróleo pre-
judicou o avanço do transporte rodoviário, favorecendo a alternativa pelos 
trilhos. O aumento do movimento da Estrada de Ferro Campos do Jordão 
é imediatamente sentido, o que reflete no aumento das despesas.

O relatório do ano de 1943 justifica este aumento e se volta para as 
motivações iniciais da construção da Estradinha, lembrando que para além 
do transporte de mercadorias e pessoas da própria região, ainda tratava-se 
de um recurso de grande importância para a Saúde Pública.

A intensificação das atividades da EFCJ seria, contudo, momento 
significativo para reconhecer seus limites. Isto fica evidente com a cons-
tatação da deficiência de setores que envolviam o corpo de funcionários, 
as comunicações amparadas na telefonia, o acesso a materiais para a ma-
nutenção e, principalmente, a carência de maiores recursos para atender a 
crescente demanda.

Como marca da identidade da Estradinha, a atenção dada aos tra-
balhadores não ficou de fora das preocupações dos gestores do período. 
Como contou Paulo Giudice:

O doutor Lannes Laio Moor de Oliveira foi diretor da Estrada na época 
do Adhemar de Barros. Eu gostava muito dele. O interessante é que o doutor 
Lannes conhecia todos os funcionários da Estrada. Isso porque quando ele 
chegou, resolveu fazer o pagamento em pessoa para todo mundo. A gente 
saía de Pindamonhangaba cinco horas da manhã, chegava em Campos do 
Jordão lá pelas sete, tomava um café e depois descia fazendo os pagamentos. 
Ele entregou envelope por envelope para cada funcionário. Ele ficou conheci-
do pelos funcionários da Estrada através do pagamento. Ele também apro-
veitava para anotar na agenda tudo que visse de errado durante o trajeto.

Mesmo com a situação se complicando nos anos de guerra, medi-
das estratégicas foram tomadas para manter seu funcionamento da melhor 
forma possível. Assim, diversos componentes de máquinas e equipamen-

tos, antes importados total ou parcialmente, passaram a ser confecciona-
dos na oficina da própria EFCJ.

Os esforços não foram em vão e nos anos de 1944 e 1945 o fecha-
mento das contas registrado no histórico do relatório anual de 1965 mos-
trou saldo positivo.

Novas estratégias

Os momentos de crise não eram novidade para aqueles que faziam 
a Estradinha manter seus trens e trilhos em atividade. Da mesma forma, 
a busca pelas soluções era uma constante e não faltaram iniciativas para 
transformar a crise em chance de crescer.

Em 1948, o relatório anual aponta iniciativa voltada para o contin-
gente de trabalhadores. Diante da demanda por mão-de-obra qualificada 
e mais organizada, é criada a Divisão de Expediente e Pessoal. Motivação 
não apenas amparada em necessidades burocráticas, mas na tentativa de 
conciliar aspectos institucionais à melhoria das condições daqueles que de-
dicavam seu tempo e trabalho para que a via se mostrasse antenada com 
as mudanças do seu tempo.

Turismo sim!

Em meio a tantos acontecimentos de ordem política, militar e eco-
nômica que ocupavam as atenções naqueles anos de guerra e crise, um 
novo lampejo se lança sobre Campos do Jordão.

A rodovia já era então uma realidade brasileira e sua concorrência 
com as estradas de ferro se mostrava motivo de preocupação para os ges-
tores da EFCJ desde a década de 1930. A despeito da melhoria acompanha-
da durante os anos de guerra, sabia-se que a Estradinha precisaria se anco-
rar em novas alternativas para resistir ao ímpeto do transporte rodoviário.
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Foi no início dos anos 40 que uma iniciativa ainda tímida deu os 
primeiros passos no que viria a ser um dos propulsores da valorização da 
região de Campos de Jordão: o turismo.

A construção do Hotel Toriba, alavancada pela chegada de contin-
gentes de estrangeiros dispostos a ingressar em outras paragens, foi passo 
importante para que a vida em Campos do Jordão ganhasse novas roupa-
gens. Não apenas pelos que ali chegavam e traziam consigo seus repertórios 
culturais, mas pela transformação do estigma da região, tão calcado na im-
portância da cura para os doentes que encontravam naquele lugar sua cura 
ou mesmo sua nova morada.

Não foi apenas a mão-de-obra estrangeira que fomentou a onda de 
urbanização. Atraído pela oferta de trabalho na região, o mineiro Lázaro 
traça nova rota em sua história de vida e chega à cidade para trabalhar 
justamente no Hotel Toriba. Ele mesmo nos conta como isso aconteceu:

Na década de 1940, época da construção do sanatório São Cristovam, 
do Grande Hotel e de tantos outros prédios, foi uma enchente de trabalho. 
Então a mineirada toda caiu para trabalhar em Campos do Jordão. Naquele 
tempo, você chegava lá e em duas horas já estava empregado. E eu vim nesta 
época para trabalhar no Hotel Toriba.



PARTE II
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ESTAÇÃO PÉ NA TÁBUA
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Uma grande etapa da história do “Breve Século XX”, como oportuna-
mente denominou o historiador Eric Hobsbawm, chegava ao fim. O 

término da Segunda Guerra Mundial finalizaria aquela que foi considerada 
uma “era de catástrofe” para descortinar um novo momento. Momento 
este mais promissor que o anterior, mas não menos desafiador. O mundo 
vivia a sensação de uma estabilidade há muito não sentida. Nos países do 
hemisfério norte era a época do welfare state e da sustentação dos direi-
tos adquiridos no pós-guerra. Paralelamente, corria a Guerra Fria, trazendo 
lampejos de medo e admiração frequentemente divulgados pelas propa-
gandas que defendiam ora capitalismo, ora socialismo.

A modernidade que, desde o início do século se fazia sentir, sobre-
tudo em São Paulo, a grande metrópole brasileira, nos anos 1950 era ainda 
mais frenética. O desenvolvimentismo inaugurado por Juscelino Kubitschek 
e a promessa de um salto de 50 anos no período de apenas um mandato 
presidencial chamavam atenção. As mudanças rapidamente foram senti-
das. Paisagens inéditas foram criadas e outras tantas profundamente trans-
formadas. Grandes contingentes humanos, por sua vez, buscavam acom-
panhar o processo e movimentavam intensos deslocamentos no território 
brasileiro rumo à possibilidade de melhores condições de trabalho e vida.

Ícone do período, o automóvel era símbolo de avanço. Represen-
tava a chegada ao Brasil das multinacionais, de mudanças no mercado de 
trabalho e na vida dos trabalhadores, nas maneiras de conceber o ensino 
e a prática profissional e, principalmente, nas formas de locomoção tanto 

em pequenas quanto em longas distâncias. Não precisou de muito tempo 
para que essa nova conjuntura fosse amparada por verdadeiras políticas de 
incentivo à construção de rodovias e vias urbanas, bem como de aquisição 
de automóveis.

Reflexo imediato, já antecipado pelos indícios de anos anteriores, 
sofreram as estradas de ferro. Como ficaria a Estradinha em meio a todos 
esses acontecimentos? A concorrência desleal com as rodovias, cuja pro-
porção tomava vulto desde o final dos anos 30, de alguma forma preparava 
os gestores da EFCJ. Para garantir sua existência, lançaram mão de esforços 
múltiplos e muita criatividade. Exemplo disso foi a criação das passagens de 
ida e volta, que proporcionou o aumento da receita mesmo com a dimi-
nuição do número de passageiros. 

que houve uma redução de 19.734 passageiros, 
mas a receita de Cr$ 1.290.604,50 apresenta 
um acréscimo de Cr$ 122.683,70. A demonstração 

redução no número de passageiros:

 1950 1949 Diferença
Trens de carreira 149.724 133.171 +16.553
Trens de subúrbio 138.829 175.116 -36.287

do ano de 1950, só é inferior as apresentadas 

O veloz século XX
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nos anos de 1945 e 1947 e que representa 53% da 
receita total da Estrada. O aumento de passa-
geiros nos trens de carreira devemos à criação 
de passagens de ida e volta. A transformação 
do trem leiteiro em mixto contribuiu para o 
aumento dessa espécie de passagens, pois essa 

moradores da Zona servida. Quanto ao movimento 
-

ção, pois três anos atrás não tinha em Campos 
do Jordão outra condução a não ser os carros 

-
tada ligando as vilas e é grande a concorrência 
principalmente das empresas de ônibus.” (Rela-
tório Anual 1950. Arquivo EFCJ)

Durante a gestão do diretor Eynaldo Ramos, que durante sete anos 
colocou as mãos na massa, diversas ações foram iniciadas com o objetivo 
de implementar melhorias à EFCJ. Uma delas visava à melhoria dos equipa-
mentos, carros e estrutura das estações e da ferrovia. Mas não foi apenas no 
aspecto imediatamente ligado ao movimento dos trens e passageiros que o 
trabalho estava sendo feito. Questões de ordem burocrática não foram dei-
xadas de lado, assim como a parte social, que se debruçava principalmente 
sobre os funcionários.

De acordo com o relatório de 1965, o diretor Eynaldo Ramos:

“Comprou e reequipou máquinas do setor locomo-
ção e tração; supervisionou a reconstrução de 
automotrizes para passageiros e cargas [...] 
Contratou os serviços da Ercisson do Brasil 
Com. e Ind. para a instalação do serviço te-
lefônico automático [...] Ao seu dinamismo se 
impunha ainda a ampliação e extensão da EFCJ 

[...] Providenciou a substituição de postes de 
madeira por ferro. No setor social providen-
ciou a construção de várias casas para funcio-
nários.” (Relatório Anual de 1965. Caixa 02, 
Acervo EFCJ.)

Telefone

Mas, o que mais chamou atenção naquela década foram as trans-
formações no serviço telefônico, desde o início importante atribuição da 
Estrada de Ferro Campos do Jordão. Este recurso tinha indiscutível impor-
tância para garantir a autonomia da EFCJ, uma vez que permitia os conta-
tos entre as diferentes estações e por todo o trajeto percorrido. Além disso, 
contudo, a telefonia tinha outros significados que ultrapassavam as linhas 
férreas e alcançavam outros espaços, unindo pessoas, levando e trazendo 
notícias. 

No passado um emaranhado de fios, o sistema apresentaria naqueles 
anos um salto modernizante, iniciando o processo de automatização.

De acordo com Joaquim Ferreira da Rocha Netto, que trabalhou di-
retamente na montagem de telefones automáticos:

 Por volta de 1950 foi criado o serviço telefônico automático em Cam-
pos do Jordão. Interrompido por um tempo, foi retomado no governo de Jânio 
Quadros. Em 1959 foi inaugurado no Capivari e na Vila Abernéssia. Na época, 
Campos era a 4° cidade por PIB per capita com serviço telefônico automático. 

Antes da automatização, o serviço de telefonia era algo restrito às 
poucas pessoas que podiam pagar. As mudanças foram significativas e 
os números indicados por Joaquim da Rocha demonstram o alcance das 
transformações e a popularização do telefone: Antes do automático em 
Campos, deviam ter uns 200 telefones se muito! Depois, esse número chegou 
a uns 1000. 
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Automotriz AL1 de roupa nova: nos anos 1960 as automotrizes ganharam aspectos modernos.
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Automotriz A4 de roupa nova: nos anos 1960 as automotrizes ganharam aspectos modernos.
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G3 de roupa nova: nos anos 1960 as automotrizes ganharam aspectos modernos.
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Crise

Com o final do governo de Lucas Nogueira Garcez, seguiu um mo-
mento preocupante para funcionários, gestores e usuários da Estradinha. 
Em 1955, de acordo com o relatório anual daquele ano, foi enviado ofício 
ao Governador Jânio Quadros para o término da EFCJ. A possibilidade de 
interromper as atividades da ferrovia significava muito mais que o fim da 
oferta de um meio de transporte. Era minar sonhos e expectativas que se 
ancoravam naqueles trilhos. 

Outro sintoma de que as coisas precisavam tomar novos rumos 
eram as constatações a respeito das atividades do Núcleo Educacional, que 
dispendia 20% das arrecadações da EFCJ. Segundo trecho do relatório anual 
“as vantagens do ensino ferroviário não compensavam o sacrifício a que 
obrigam”.

A estrada e o Núcleo de Ensino sobreviveram ao governo de Jânio 
Quadros, mas os poucos investimentos e o fluxo pequeno de passageiros a 
mantinham em uma situação desconfortável.

A saída vem de fora

Já se passavam mais de 40 anos desde que a Estrada de Ferro Campos 
do Jordão fora inaugurada. Quatro décadas marcadas por grandes conquis-
tas e muita luta. Uma verdadeira batalha travada a cada vez que surgiam 
ameaças de frear os sonhos e ambições carregados por tantas pessoas que 
ali passaram.

Apesar disso, os avanços do transporte rodoviário eram irreversíveis. 
Era hora de buscar saídas para a situação. Uma espécie de retorno aos moti-
vos que tiraram do papel o projeto da EFCJ parecia alternativa viável. Afinal, 
tudo começou com a intenção de trazer para a região de Campos do Jor-

dão pessoas de outras partes para tratarem-se. Foi a partir destas iniciativas 
que a cidade cresceu e ganhou importância, como mostra o relatório do 
Plano Diretor do município, coordenado pelo arquiteto Zenon Lotufo.

Agora eram outros tempos. As epidemias do começo do século, já 
controladas, não eram mais motivo para as mesmas preocupações. Além 
disso, o acesso à região apresentava mais de um único caminho. 

O que poderia estimular a continuidade daquele movimento? Basta-
va olhar ao redor para encontrar mais de uma resposta. As belezas naturais 
e as possibilidades de desenvolver novos serviços eram uma receita suges-
tiva para atrair um novo público: os turistas.

Olhando para trás, era possível identificar essa vocação para o tu-
rismo desde os primeiros momentos da ferrovia. Como contou Edmundo 
Ferreira da Rocha:

Conversando com Pedro Paulo, o maior historiador de Campos de 
Jordão, acabamos concordando que o turismo em Campos começou na 
época da tuberculose. Porque as pessoas vinham em 1915 para Campos 
pelo bondinho em busca da cura para a tuberculose e muitas vezes ficavam 
nas pensões da cidade, e a partir da década de 1930 nos sanatórios. E os 
parentes dos enfermos vinham visitá-los. Então eles foram os primeiros tu-
ristas porque acabavam divulgando a beleza da cidade. A partir da década 
de 1960 que o turismo começou a aumentar bastante.

Nos anos 1970, são dados passos importantes que contribuem para 
uma alavancada do turismo no estado de São Paulo. A criação da Secretaria 
de Turismo pelo governador Abreu Sodré é movimento em relação a po-
líticas públicas de incentivo ao turismo. Vincula-se a EFCJ a esta Secretaria 
de forma a unir forças, pois a Ferrovia já vinha percebendo, há alguns anos 
essa sua vocação. 

As dificuldades ainda eram uma realidade da EFCJ. Mas uma nova 
porta, sem dúvida, se abria para o turismo. 
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ESTAÇÃO BONDINHOS
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De hora em hora, um bondinho vermelho e amarelo percorre o trecho 
entre o Portal e a Estação Capivari. Ele é um encanto que faz parte da 

paisagem de Campos do Jordão. Há mais de 60 anos ele atraía e transpor-
tava frequentadores do Guarujá, que pertencia ao Município de Santos. 
O balneário tinha um cassino e uma pequena ferrovia, que foi desativada 
pelo governador Jânio Quadros, eleito em 1954. A EFCJ herdou os bondes 
da extinta ferrovia. Evitando o desperdício os três trens alemães, fabricados 
pela Siemens, no final da década de 1920, foram aproveitados para operar 
o tráfego urbano em Campos do Jordão. Essa foi acertada decisão, pois a 
cidade ganhou um de seus símbolos: os bondinhos vermelho e amarelo.

Até meados de 2000, eles faziam o serviço urbano de verdade e eram 
chamados de “subúrbio”. Mas com a paralisação desse serviço, eles passa-
ram a operar apenas o serviço turístico, entre Emílio Ribas-Portal, o famoso 
vai e volta, com a mesma passagem. Em 2014, a Estação Abernéssia refor-
mada, voltou a emitir passagens e funcionar plenamente. 

Agora, o turista ganhou opções de passeio. Pode embarcar em Ca-
pivari, descer em Abernéssia e conhecer ali os pontos turístico de interesse: 
o mercado, a Igreja Matriz ou mesmo, quem sabe, pegar um taxi e ir até o 
Palácio Boa Vista. 

Mais rotas

Para chegar ao destino turístico, os bondinhos passaram por su-

cessivas reformas e incorporaram funções. Até os anos 1950 eram todos 
revestidos com madeira. No final da década foram reformados e parte da 
frota recebeu revestimento de metal. Finalmente, tiveram as cabines duplas 
transformadas em uma só, quando passaram a atender exclusivamente o 
público de turistas. Edmundo da Rocha traz os bondinhos em sua memória 
e lembra o quanto foram importantes para ele e tantos outros:

Estes bondinhos foram muito importantes para o pessoal que habita-
va a serra nas regiões de Renópolis e Santo Antônio do Pinhal, que precisa-
vam vir para Campos do Jordão para estudar. Os pais trabalhavam naque-
las terras cultivando batata, cenoura, - chegando Campos do Jordão a ser o 
maior produtor de batata do Brasil – e os filhos subiam para estudar, além 
de aproveitarem para escoar as produções agrícolas. Levavam para Pinda-
monhangaba e de lá para São Paulo ou Rio de Janeiro. 

O trabalho que envolve a manutenção destes bondes e os torna tão 
especiais conta com muita dedicação e capricho. O serviço de carpintaria 
garante que os reparos e restaurações aconteçam na própria EFCJ e tem por 
trás o empenho de pessoas como Osvaldo Luiz Santana Manckel, mais co-
nhecido como seu “Vavá”, responsável pela restauração do primeiro carro 
que subiu a estrada:

O primeiro carro que subia era a gasolina, de 1917, subia com os tuber-
culosos. Eu o restaurei inteiro, eu e Deus, ele tem um motor Mercedes-benz de 
1917, ele liga na alavanca, esse é o xodó da EFCJ, funcionou por muitos anos, 
parece que cada quilômetro gastava um litro de gasolina!

Da praia aos altos da Mantiqueira  

os bondes continuam um encanto
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Bondes Siemens adquiridos pela EFCJ em 1956, do Tramway do Guarujá.
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O principal trabalho da marcenaria tem sido o restauro de carros 
mais antigos. Foram reformados seis carros ferroviários – classe passageiro – 
está sendo feita a reforma do sétimo, e em breve a oitava – e última – será 
feita. Seu Vavá explica:

O trabalho aqui é artesanal. Em uma reforma, caso a peça tenha toma-
do umidade, chuva, etc., o primeiro passo é um levantamento do que vai ser 
feito, o tipo de material, as peças que precisam ser trocadas. A primeira peça é 
longarina, que são as de proteção da lateral. Tiram-se as medidas dela, se pre-
cisar trocar, a gente manda comprar, faz um memorando. Preferimos madeira 
seca, se não vem, temos que deixar secando para poder trabalhar nela, fazer 
os desenhos, para depois sair colunas, bancos, revestimentos e acabamentos 
que em geral é em verniz, e o teto são aplicados mantas de alumínio, uma 
lona crua, pintada de esmalte preto. É tudo na precisão, as medidas são o mais 
importante, não podemos trabalhar com mais de três milímetros de folga. 

Nossa equipe é excelente. Tem o Márcio, o Joãozinho que são marcenei-
ros também e o Antônio do Gregório que é nosso auxiliar. São quatro pessoas 
para muito serviço! Não trabalhamos só nas classes, é uma reforma, uma 
cadeira que quebra. Meu trabalho é auxiliar, ensinar algo. Eles sempre me 
avisam se algo está faltando. Vou buscar, passo os desenhos e auxilio. Como 
quando há peças muito pesadas. Um exemplo é a longarina, pois quando 
chega pesa 200kg e tem 7 metros de comprimento, 21X20, e nós temos que 
deixar ela menor, 19X15. Nosso teto é baixo, não tem como empilhadeira 
entrar, então é tudo na mão. Não tem como quatro pessoas carregarem. Por 
vezes dois funcionários da via permanente nos ajudam.

 Tudo esse serviço não é para a gente, é para a Estrada de Ferro. Nós 
queremos que nosso serviço apareça ai fora. A carpintaria da EFCJ restaura 
um bonde inteiro, deixamos tudo com perfeição. Em Campos há duas classes 

que foram inteiramente reformadas por nós. Isso é um orgulho para a equipe. 
É importante que saibam o que é a EFCJ!

Outros carros que recebem cuidados da equipe da oficina são os 
conhecidos como “camarões”, os antigos bondinhos de subúrbio de Cam-
pos do Jordão. Hoje fazem a linha de turismo e são importante fonte do 
orçamento da Estrada. Eles requerem atenção redobrada para que estejam 
sempre em pleno funcionamento. Foi o seu Vavá, que nos explicou como 
funciona o processo de manutenção:

Caso quebre uma porta deles, temos que ir lá buscar, trazer aqui, arru-
mar e levar lá, tudo emergencial, pois é lá que trás retorno financeiro para a 
Estrada, não pode ficar parado.

A oficina é espaço de fundamental importância para o funciona-
mento da EFCJ. José Theodoro da Silva, que ocupou funções que vão de 
ajudante a chefe de Departamento, conta um pouco mais sobre este uni-
verso:

A oficina devia ter 90 pessoas e em toda a Estrada umas 300 pessoas. 
O grande problema da oficina era manter a manutenção das automotrizes, 
além de substituição de peças. Nós construíamos os bondinhos e automo-
trizes. Depois, quando passou para a Secretaria de Turismo – eu até que co-
mandei isso – o primeiro trem turístico de luxo, o AL 1, essa automotriz depois 
teve um problema aqui no Piracuama e incendiou. Depois fizeram a Auto-
motriz de Luxo 2. As gôndolas também tiveram que ser aumentadas para 
carregar três automóveis. Tudo vinha da Inglaterra e da Alemanha, tinham 
dois carros alemães, fizemos adaptações, mexemos nos chassis. Não havia 
estrada asfaltada e precisava agendar pra subir com a gôndola. Era uma 
luta, sempre tentamos atender, mas às vezes apareciam pessoas com carros 
maiores do que as gôndolas.
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ESTAÇÃO PÉ NAS NUVENS





Estação Pé nas Nuvens    103

Inverno de 1967. O estudante de engenharia Francisco Carvalho foi passar 
férias no exterior. Voltou com muitas fotos do famoso centro de esqui 

argentino. Mostrou-as ao seu pai, o engenheiro Durival de Carvalho, então 
diretor da EFCJ. Este se interessou especialmente pelas que mostravam ca-
deiras de ferro suspensas por cabos de aço que corriam sobre roldanas e 
levavam esquiadores para o topo das montanhas: era um teleférico, equi-
pamento desconhecido no Brasil.

“Vamos fazer um deste lá em Campos”, disse o criativo diretor, que 
logo passou da ideia à prática. Localizou um especialista no assunto: o en-
genheiro Vignoli, italiano que fazia teleféricos nos Alpes, veio ao Brasil para 
cuidar de obras bem diversas (inclusive a drenagem do Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio), e acabou fixando residência em Mogi das Cruzes. Durival 
trouxe Vignoli para passar uns dias em Pindamonhangaba e conhecer a 
oficina da EFCJ. Também o levou a Campos para conhecer e tirar medidas 
do local onde o equipamento seria montado.

Para ciceronear o engenheiro italiano, foi designado o chefe da ofici-
na, José Theodoro da Silva. Vignoli rabiscou o que seria o teleférico e voltou 
para Mogi. Daí em diante, seu cicerone virou o responsável pelo projeto. Em 
l0 meses, os funcionários construíram o primeiro teleférico brasileiro com 
os recursos que dispunham na oficina da estrada de ferro. Hoje, José Theo-
doro, ainda se lembra que as torres de sustentação dos cabos foram feitas 
de trilhos: Era o que a gente tinha... Foi uma luta de uns nove meses por falta 
de verba. Fomos fazendo peças, devagar, até funcionar, em 1967.

O equipamento foi inaugurado oficialmente em 21 de fevereiro de 
1971, pelo governador Abreu Sodré. Mas sabe-se que o “monocabo” já es-
tava em funcionamento e se converteu em uma importante fonte de recei-
ta da EFCJ e o primeiro passo seguro da empresa no rumo da sua marcha 
para o turismo. 

A notícia do teleférico se espalhou e foi anunciada na imprensa:

Segundo o jornal O Estado de S Paulo: “O engenho custou 350 mil 
cruzeiros e coube à Secretaria do Turismo o pagamento do projeto e assis-
tência técnica. A execução da obra coube à Secretaria dos Transportes atra-
vés da Estrada de Ferro Campos do Jordão. [...] Do mês de janeiro até ago-
ra – informa-se – foram arrecadados 25 mil cruzeiros.” (OESP, 23/02/1971, 
Geral, p. 10)

O conhecimento formado nos anos de trabalho na EFCJ permitiu 
que José Theodoro não parasse de fazer teleféricos. Foi construí-los até na 
Índia, fronteira com a China, na obra de uma hidrelétrica, nas fraldas da 
Cordilheira do Himalaia (mas esta já é uma outra história...) De memória ele 
lembra que, por convênios feitos pela Estradinha - que na época pertencia à 
Secretaria de Turismo – ele ergueu os teleféricos de Serra Negra e Caxambu. 

O conhecimento adquirido no trabalho junto à EFCJ permitiu que, 
como aposentado, até hoje, em julho de 2014, muito ágil e bem disposto, 
aos 81 anos, continue fazendo outros teleféricos.

O teleférico, iniciativa ousada e que desafiava os espaços ocupados 
pela EFCJ, a colocando bem acima do chão de suas estações e instalações, 

Teleférico, subindo no rumo do turismo
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Teleférico da EFCJ, o primeiro implantado no Brasil.
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foi também a chance de recuperá-la da situação em que se encontrava. 
Marca de nova fase como contou Joaquim Ferreira da Rocha Netto: Depois 
veio o Dr. Durival, esse deu nova vida para a Ferrovia. Ela estava lá em baixo, 
afundada. Quer algo mais lucrativo que um teleférico?

Milagre?

Em meio à turbulência vivida no Brasil durante a década de 1970, a 
propaganda política era meio estratégico de abafar os desmandos da di-
tadura, ao passo que enaltecia as melhorias observadas no campo econô-
mico. O “milagre brasileiro”, a popularização da televisão, a oferta de novos 
produtos culturais acompanhava o avanço da construção de caminhos 
movimentados pelos carros produzidos cada vez com mais agilidade. Na 
modernidade pretendida o protagonismo era das rodovias.  Os trens e as 
ferrovias eram considerados antigos, custosos e demorados.

Com isso, o destino das ferrovias dependia do ímpeto daqueles que 
acreditavam em seu dinamismo, algo que destoava das iniciativas do perí-
odo. Muitas encerraram suas atividades, transformando antigos trens em 
mera sucata. Trens estes em cujos carros inúmeras pessoas e as mais diversas 
espécies de mercadorias cruzaram fronteiras e abriram caminhos no país.

Em Campos do Jordão, persistia a vontade de não apenas manter em 
funcionamento a Estradinha, mas de multiplicar as oportunidades de valo-
rizar sua história e o seu presente. Para isso foram inestimáveis as iniciativas 
dos gestores do período, que apostaram na convergência dos vários fatores 
que tornam aquela região tão especial. 

O estímulo às atividades turísticas é oficializado com a alteração do 
vínculo de subordinação da EFCJ, que passa a responder, assim como seu 
patrimônio, à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através de decreto 
de 20 de maio de 1972.

Serviço de Pedalinhos no lago do Parque do Capivari,  
reativado em 2014 após quase uma década.
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Mas não foi apenas com a incorporação de novidades voltadas para 
atender a demanda de visitantes que a Estrada de Ferro Campos do Jordão 
se ocupou naquele momento. A melhoria das instalações era necessária 
para acompanhar o fluxo de novos passageiros.

Foi assim que a primeira estação inaugurada, a Abernéssia, foi total-
mente revitalizada:

“É de sugerir, na oportunidade que seja dado o nome da própria Vila 
à essa estação (ao invés de Campos do Jordão) o que vinha e vem causan-
do muitas confusões, principalmente com o turista que – de modo geral 
– pensa ser aí o terminal da viagem [...] Assim, será mais um presente aos 
jordanenses que, com a inauguração da bela Estação nova, seja oficializado 
o nome já consagrado para ela: Abernéssia! Estamos certos que a secretaria 
de turismo acolherá a sugestão. (Processo 361 fls 161 – informativo Leão 

da Montanha mar/abr/mai 1975, ano 1. Caixa 09, via permanente, Acervo 
EFCJ). 

Em 1978 foi inaugurada a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro que 
serve a região, ligando Pinda e Taubaté até Campos do Jordão, dando iní-
cio ao que seria uma terceira fase na trajetória da EFCJ. Na descrição do Sr. 
Abelardo Ver-Valen Cruz, ex funcionário da EFCJ:

Antes da estrada, existia um caminho muito precário, só existia a Es-
trada de Ferro. Eram quatro automotrizes cheias de passageiros subindo e 
descendo diariamente, além de gôndolas subindo com carros e descendo com 
vários produtos, era um movimento tremendo.

A nova fase vinha repleta de questionamentos, afinal manter a EFCJ 
em funcionamento representava custos e era necessário refletir sobre sua 
viabilidade e importância para a região.
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Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Emília, Pedrinho e toda a turma. 
Os encantadores personagens de Monteiro Lobato povoavam a men-

te de Durival de Carvalho.

A criança cresceu, virou engenheiro ferroviário, mas o escritor tauba-
teano continuou sendo sua referência de Vale do Paraíba. Um dia, em 1968, 
Durival foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Campos do Jordão, que 
estava para ser extinta porque, após a unificação das ferrovias paulistas na 
Fepasa, a política adotada pelo Governo do Estado era acabar com as vias 
férreas com menos de 50 km.

A Estrada de Ferro atendia os turistas, como os demais passageiros. 
Transportava-os e nada a mais. Durival resolveu, então, fazer algumas coi-
sas especialmente voltadas para o turismo. Assim, logo após implantar o 
teleférico em Capivari, decidiu colocar seus heróis de infância na luta pela 
salvação da ferrovia. Para concretizar os personagens de sonhos em belas 
obras de cerâmica, contratou os artesãos José Soares Ferreira (Zé Santeiro), 
Alarico Correa Leite e José Pyles, que era um dos melhores mecânicos de 
automóveis de Pindamonhangaba. Eles inventaram novas técnicas para fei-
tura de grandes esculturas de cerâmicas e fizeram todos os personagens de 
Lobato, em tamanho natural. As magníficas figuras foram espalhadas por 
um parque de 21 mil metros quadrados, situado nas margens do Rio do 
Piracuama, há 17km de Pindamonhangaba.

Ao ser criado, em 1972, o parque ganhou o nome de Reino das Águas 
Claras e atraia milhares de pessoas, que se maravilhavam com o mundo 

encantado que Monteiro Lobato criou e, nos verões, se refrescavam nos 
lagos e cachoeiras do Piracuama que, realmente, tinha águas claras, quan-
do o balneário foi batizado. Pouco depois, trabalhos de terraplanagem da 
rodovia Dutra-Campos, deixaram suas águas barrentas, mas ainda próprias 
para banho.

Mais recentemente, a Defesa Sanitária constatou que elas estão con-
taminadas por dejetos de animais criados, em pocilgas e estábulos, constru-
ídos na calha do Piracuama. Agora, um grande desafio é voltar a ter águas 
limpas, no Reino das Águas Claras. 

A difícil década de 1980

A EFCJ atravessava momentos difíceis e sua extinção era uma ame-
aça presente. A falta de manutenção e de materiais denotava ociosidade 
e reforçava os discursos que a ligavam a um fardo pesado demais para se 
carregar. Isto ficava ainda mais evidente em função do uso, sobretudo pelos 
turistas do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, das duas rodovias 
que serviam a região: a velha estrada de São José dos Campos (SP-50), no-
meada Rodovia Monteiro Lobato e principalmente da mais recente Rodo-
via Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123).

A situação adversa era veiculada pela imprensa, que anunciava a  
situação e apontava possíveis saídas, sempre voltadas para o turismo:  
“Os baixos salários e a crônica falta de recursos têm motivado a evasão de 

Bem no pé da serra,  

o mundo encantado que Lobato criou
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Personagens de Monteiro Lobato em tamanho natural no Parque Reino das Águas Claras.
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O Parque Reino das Águas Claras, inaugurado na década de 60, marca os investimentos turísticos da EFCJ.
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Panorâmica do “Reino das Águas Claras”, década de 1970.
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trabalhadores e, em consequência, a conservação na Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão é a pior possível. O mato chega a cobrir os trilhos. E os horá-
rios dos trens são exageradamente irregulares. Por isso, a “estradinha”, antes 
muito utilizada pelos turistas, é, hoje, preterida. O movimento caiu tanto, 
que começaram a circular boatos sobre a extinção desta ferrovia turística.” 
(OESP, 19/02/1980, p.07).

Ficava clara a necessidade de investimentos para que houvesse a su-
peração da crise, que se alastrava no interior da própria EFCJ, com reivindi-
cações de funcionários. Enquanto os rumores sobre a interrupção das ativi-
dades da ferrovia se espalhavam, a bela Campos do Jordão se transformava 
em cenário de cinema. Trazendo à tona em forma de ficção histórias que 

bem poderiam ter ali acontecido, reforçava a importância de se manter viva 
a memória de outros tempos.  

O romance “Floradas na Serra” de autoria de Dinah Silveira de Quei-
roz, lançado em 1939, fora inspiração para diversas versões. Filmada para o 
cinema em 1954, se popularizou quando chegou à televisão pela primeira 
vez em 1981, na TV Cultura. Dez anos mais tarde seria novamente transmi-
tida para o público, desta vez pela Rede Manchete.

A EFCJ mostrou mais versatilidade do que se podia esperar, sendo 
palco de várias cenas e imortalizando em imagens televisivas seus dias de 
intensa atividade, quando servia de locomoção para enfermos e familiares 
que buscavam melhores dias nos ares da cidade. 
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1982 foi o ano de uma grande virada nacional. Quando o golpe de 64 
completou sua maioridade, a oposição a ele perdeu o medo, desen-

talou gritos presos nas gargantas, foi para as ruas, protestou, pressionou e 
o povo reconquistou o direito de eleger governadores, coisa que não fazia 
desde 1962. Em São Paulo, houve uma expressiva coalisão de forças demo-
cráticas em torno do senador André Franco Montoro, político originário 
da Democracia Cristã, professor de Direito e ex-ministro do Trabalho no 
Gabinete Parlamentarista de Tancredo Neves.

Decidido a mudar radicalmente muitas políticas adotadas pelos 
seus antecessores “biônicos” 2, Montoro alterou substancialmente a manei-
ra como a EFCJ vinha sendo tratada e a fazia estar bem perto do fim, por 
completa insolvência.

Deixou de lado a política nacional de abandono do sistema ferroviá-
rio, então entendido como algo completamente deficitário e ultrapassado, 
que - simplesmente - precisava acabar. Reconheceu a EFCJ como patrimô-
nio histórico e tecnológico, que precisava ser recuperado, valorizado e pre-
servado. A salvação da Estradinha teve um especial defensor: o ex-prefeito 
de Pindamonhangaba e recém-eleito deputado estadual Geraldo Alckmin. 
Fiel aliado de Montoro, Alckmin desenvolveu gestões para alterar a admi-
nistração de recursos da EFCJ, dando autonomia para que ela aplicasse em 

2 O termo biônico era usado para designar governadores e senadores escolhidos por colégios eleitorais e não 
eleitos diretamente pelo povo.

manutenção e investimentos o que arrecadava e, também, para passar a 
folha de pessoal da EFCJ para a responsabilidade do Tesouro Estadual.

Devido a erosões e deslizamentos provocados na ferrovia, o tráfego 
sofreu uma interrupção parcial. Isto agravava a situação da EFCJ, contudo, 
não significava desistência. A garra com que em tantos momentos se inves-
tiram gestores, funcionários e mesmo a população do entorno, continuava 
movimentando as engrenagens daquelas vidas.

Além dos incentivos voltados para o turismo, diversas ações impul-
sionaram melhorias. Nesse período foram recebidos equipamentos com 
nova tecnologia e feitos reparos no trecho da serra que permitiu a retoma-
da das atividades interrompidas anos antes.

Ainda na administração Montoro, foi restabelecido o tráfego ferro-
viário entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão. Sob a direção de José 
Salgado Ribeiro, foi feita uma viagem de reinauguração no dia 18 de outu-
bro de 1986. Neste mesmo momento, “todos os setores estão se preparando 
para o grande acontecimento. Mais melhorias continuam sendo providencia-
das, entre as quais a reforma da estação e a criação de uma sala vip, exclu-
siva para turistas. Duas automotrizes foram totalmente reformadas e novos 
carros adquiridos. Da verba própria da estrada já foi gasto Cz$ 1 milhão, 
aplicado na compra de equipamentos, troca de dormentes e revisão geral na 
via permanente.” (OESP, 27/09/1986, p.19, edição nacional).

Também no âmbito da gestão dos recursos, mudanças significativas 
garantiram a autonomia da ferrovia. A partir daquele momento sua arreca-
dação ficava em casa. Ayrton Camargo contou que:

Quase para ser fechada,  

a EFCJ é salva pelo governador Montoro
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Aprovou-se na Assembleia Legislativa uma nova estrutura e organiza-
ção dos cargos na Ferrovia e, sobretudo, deu autonomia para a Ferrovia gerir 
os recursos que ela gerava, pois até então, tudo que a Ferrovia recolhia das suas 
passagens ia para o tesouro e, por meio da dotação orçamentária era feito 
então repasse, que muitas vezes era menor que do que era gerado. A Estrada 
estava também sendo estrangulada financeiramente. Hoje a Estrada vive do 
que ela mesma gera e gasta mediante o que ela mesma arrecada e tudo o que 

se refere a investimento vem do tesouro do Estado mediante aprovação do 
governador. Chegou-se a um equilíbrio, onde o tesouro dispõe investimentos 
para coisas novas e os gastos do dia-a-dia devem ser controlados pela sua 
própria receita. 

A incontestável contribuição que veio do governo garantiu a perma-
nência da EFCJ e estimulou o reconhecimento de sua importância como 
patrimônio histórico. 
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O ano de 1987 foi extremamente importante para a consolidação da 
EFCJ. De acordo com Sebastião Venâncio da Silva, engenheiro contratado 
na ocasião:

Fizemos algumas adaptações nos freios, que antes eram pneumáticos 
mediante a vontade do operador, e então instalamos um sistema automa-
tizado de pontos fixos que independia do operador a partir de um quarto 
ponto de freio para a marcha em caso de descidas, pois o primeiro ponto 
prendia muito e ele não podia ser retirado ou não haveria a relação de frena-
gem na reta. Então fizemos uma adaptação com este quarto, com pressão 
menor para que a descida pudesse ser feita sem o operador ter preocu-
pações. Além de um censor de velocidade: a 20km\h ele emite um sinal; a 
25km\h ele automaticamente desliga o trem e ativa o freio eletro-magnético. 

Com tantos braços e corações pulsando por um mesmo fim, não 
poderia dar errado! A Estradinha voltou à toda dando início a uma nova 
fase. A segurança, sempre fator determinante em suas operações, passava 
a ser agora ainda mais rigorosa. Contudo, as obras não parariam. Mas este 
era um novo capítulo na história da Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Nome forte

A energia que irradiava nos anos 1990 era notada por todo lado. As 
caras pintadas dos estudantes pedindo mudanças na ordem política fica-
ram gravadas na memória dos brasileiros. As cores escolhidas eram sempre 
o verde e o amarelo, símbolos tão arraigados da identidade brasileira.

Coincidência ou não, naqueles mesmos anos a Estradinha buscava 
ganhar forças para que todo o trabalho e dedicação que marcaram os anos 
1980 não fossem em vão. Tudo que fosse necessário para valorizar a EFCJ  
estava nos planos. Depois de quase 80 anos de muitas histórias e supera-
ções, tendo tido que concorrer com as rodovias pelo transporte de pas-

sageiros, a ferrovia tinha finalmente aceito o que parecia ser uma vocação 
ligada ao turismo.

Reconhecer a identidade que movia e continuaria alimentando suas 
atividades era passo importante. Foi durante uma consultoria narrada pelo 
Engenheiro Sebastião Venâncio da Silva que, aquilo que parecia obvio, ficou 
ainda mais ressaltado. Foi detectado que o maior patrimônio da Estrada é o 
próprio nome dela: Estrada de Ferro Campos do Jordão!

Era preciso absorver as cores dessa história, “vestir a camisa” da EFCJ, 
naquele momento já mundialmente conhecida, fazendo parte do hand-
book de Ferrovias. Mas era também necessário continuar o trabalho e con-
cluir a construção de uma nova subestação. Em 1991 ela foi inaugurada, 
mostrando importantes avanços no desempenho da ferrovia. De acordo 
com Sebastião Venâncio da Silva: Ela era totalmente segura, feita em diodo 

Obras de melhoria da via permanente desenvolvidos entre 2012 e 2014.
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de silício, de 3° geração. Nem o metrô de SP tinha uma subestação tão mo-
derna quanto a nossa. 

Medidas complementares foram providenciadas, sempre buscando 
aproveitar ao máximo o potencial dos recursos disponíveis. Prova disso 
foram acordos feitos com a CESP, buscando aumentar a distribuição e a 
capacidade da energia utilizada pela EFCJ. O aprimoramento das ativida-
des de manutenção também passou a ser registrado, com a elaboração de  
checklists dos procedimentos, o que demonstra o compromisso em com-
partilhar informações e aproximar as ações de todos os envolvidos.

EFCJ nos transportes metropolitanos

Em 1º de janeiro de 2011, por meio da assinatura do decreto 56.635, 
o Governador Geraldo Alckmin passou a responsabilidade de administrar 
a EFCJ para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Es-
tado de São Paulo. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, secretário respon-
sável pela ferrovia, informou como iniciou os trabalhos de incorporação da 
EFCJ à sua pasta: 

Quando o governador Geraldo Alckmin assumiu o mandato em 2011 
e me disse que eu cuidaria da EFCJ foi uma alegria. Primeiro pelo peso e valor 
históricos presentes até hoje pois ela não foi descaracterizada, nem desfigu-
rada. O governador teve uma visão clara das necessidades ao observar que a 
ferrovia necessitava de novos investimentos na sua infraestrutura, justamente 
a área de experiência da Secretaria de Transportes Metropolitanos. A ferro-
via passou então a ser encarada como uma irmã pequena do Metrô e da 
CPTM. Por isso foi acolhida com muito carinho por todos os nossos técnicos, 
recebendo muitos materiais e equipamentos necessários à sua recuperação, 
como trilhos mais fortes, dormentes etc. Além da infraestrutura, foi repassa-
do também muito conhecimento. Temos profissionais experientes não só nas 

questões ferroviárias, mas também nas obras civis, incluindo áreas como con-
tenção de encostas, melhoria na drenagem e na faixa ferroviária de maneira 
geral. Por fim, outra grande preocupação foi a de cuidar dos recursos huma-
nos. Foram passos dados com muito cuidado até a estruturação do plano 
de cargos, carreiras e salários da EFCJ. Também de forma inédita, o governo 
estadual promulgou decreto organizativo que define a missão e a organiza-
ção da ferrovia. Em relação ao turismo, dentro da STM, existe a experiência 
com a operação de trens de turismo, por meio do Expresso Turístico operado 
pela CPTM. Essa experiência enriqueceu-se com a vocação da EFCJ. Então foi 
um casamento muito bom. 

Com a transferência da gestão da EFCJ para a STM, a administração 
do governador Geraldo Alckmin iniciou um novo tempo de investimentos 
na ferrovia, para capacitá-la para os desafios do futuro.

Entre 2011 e 2014, a ferrovia recebeu R$ 25,5 milhões em investimen-
tos do Governo Estadual que foram aplicados nas mais diversas áreas.

Obras foram contratadas de melhoria da via permanente, com a tro-
ca de aproximadamente 10 km de trilhos, substituição contínua de dor-
mentes, renovação do lastro, reforço na fixação dos trilhos nos dormentes, 
implantação de galerias de drenagem para evitar a erosão da faixa ferroviá-
ria, bem como a melhoria de contenção de encostas para evitar desmoro-
namentos sobre a via. Tudo visando a permanência em segurança dessa 
importante estrutura por onde rodam os trens,

Também as oficinas de manutenção foram contempladas, com a com-
pra de máquinas e equipamentos como empilhadeira, escavadeira, macacos 
hidráulicos, caminhão rodo-ferroviário, torno e serras, aquisição de novos 
truques ferroviários, entre outros investimentos para a melhoria dos serviços. 

A frota também recebeu atenção, com a contratação da reforma 
da gôndola de serviço, a implantação de equipamento de “caixa preta” na 
automotrizes, aquisição de veiculo ferroviário exclusivo para manutenção 
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Oficinas de Campos do Jordão. 
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Oficinas de Pindamonhangaba.
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Centro de Memória Ferroviária, inaugurado em 2014 para proteger parte da rica história da ferrovia.
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da via permanente e instalações em geral, além da recuperação de antigos 
carros de passageiros de madeira, bem como a entrega pela Prefeitura de 
Campos do Jordão à EFCJ de um raro carro de passageiros com mais de 120 
anos de história, para o acervo histórico da ferrovia.

Para além da beleza do restauro dos trens da EFCJ, foram firmados 
convênios entre a Estrada e escolas de ensino técnico como a Fatec – Facul-
dade de Tecnologia. Assim, recupera-se uma vocação formativa que teve 
início com seu Núcleo de Ensino Ferroviário

As melhorias estenderam-se à operação dos serviços ferroviários, 
com a expansão de horários no trem de subúrbio de Pindamonhanga-
ba, que entre Janeiro e Setembro de 2014 aumentou 52% os passageiros 
transportados em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi também 
reativado o serviço de pedalinhos – paralisado por quase 10 anos –, rea-
tivada a estação de Vila Abernéssia, fechada há décadas para embarque e 
desembarque de passageiros, criado o Trem Turístico de Piracuama com 
dois horários aos domingos, implantada a iluminação ornamental e opera-
cional do teleférico visando a operação noturna e a recuperação do lago do 
Parque de Capivari, que recebeu novo ajardinamento. Tudo isso elevou o 
numero anual de usuários transportados de 266 mil em 2009 para aproxi-
madamente 400 mil em 2014

Também foi implantado o site da ferrovia, e a venda informatizada 
de bilhetes dos serviços ferroviários turísticos, permitindo a venda unificada 
on line nas estações.

Fazendo referência às preocupações do secretário com os investi-
mentos na modernização da ferrovia, ressalta-se a aprovação pelo governo 
do estado de concurso público – o ultimo fora realizado em 1998 – para o 
preenchimento de quadros técnicos e administrativos, em complementa-
ção à aprovação do novo organograma.

Dentre as ações celebrativas do primeiro centenário de operação da 
ferrovia destacam-se a higienização e organização do arquivo de documen-

tos históricos, a digitalização e organização de mais de 1800 plantas técni-
cas do acervo, a identificação e preservação de bens móveis de interesse 
histórico e finalmente a implantação do Centro de Memória Ferroviária .

Os investimentos realizados na modernização e capacitação da EFCJ 
pelo governo Geraldo Alckmin, além, de criar novas bases para a ferrovia de-
sempenhar seu importante papel como fomentadora do turismo no Vale 
do Paraíba, complementam as ações de defesa da ferrovia, iniciadas por 
Alkcmin quando Prefeito de Pindamonhangaba, na década de 70, quando 
liderou movimento a fim de evitar o fechamento da EFCJ, garantindo a sua 
perenidade.

As melhorias do presente projetam também um futuro de uso dos 
transportes público por meio da ferrovia, o que se reflete na criação de no-
vos serviços que servirão a população de Pindamonhangaba e Campos do 
Jordão, segundo o secretário Jurandir Fernandes:

O olhar do futuro, ao lado de toda a recuperação e do tombamento da 
parada Damas, é o de fortalecer o caráter social da EFCJ. Tanto em Pindamo-
nhangaba, onde aumentamos o número de horários, quanto em Campos do 
Jordão onde queremos reinserir o bondinho como transporte público. 

Um dos nossos sonhos futuros é a questão dos trens regionais. Com 
isso será possível no futuro sair de trem de São Paulo em direção ao Vale do 
Paraíba, e chegar até Campos do Jordão, fazendo integração em Pindamo-
nhangaba. Então a EFCJ só tem a se fortalecer. De estradinha ela vai virar 
“estradona”. E as coisas estão evoluindo muito.

Também em relação à modernização da ferrovia, a Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos e a EFCJ desenvolverem projeto de reurbani-
zação do Parque de Capivari, buscando remodelar a qualidade dos serviços 
oferecidos aos seus usuários, bem como implantar uma nova área verde no 
bairro mais turístico de Campos do Jordão.
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A EFCJ comemora 100 anos de presença e de prestação de serviços ao 
povo brasileiro e à região do Vale do Paraíba - Pindamonhangaba e 

Campos do Jordão. 

O sonho de ontem gerou paixões e agora é presente para todos que 
queiram viver a aventura de passear por seus trilhos. Percorrendo todo o 
caminho da Serra da Mantiqueira, ou se deslocando entre Campos do Jor-
dão e Santo Antônio do Pinhal, o viajante se encontra com belezas do pre-
sente e do passado.

Ao longo do percurso, o turista pode apreciar a paisagem exuberante 
do maior maciço brasileiro e sua mata preservada. No pé da serra pode 
atravessar o Rio Paraíba e acompanhar as curvas do Rio Piracuama, conhe-
cer e fazer um piquenique no Parque Reino das Águas Claras.

A EFCJ oferece, hoje, passeios de Bonde Turístico e de Maria Fumaça. 
Os bondes amarelos e vermelhos, que já fazem parte da paisagem urbana 
de Campos do Jordão ligam a Estação Emílio Ribas ao Portal da cidade, 
passando pelas três vilas que deram origem à cidade: Jaguaribe, Abernéssia 
e Capivari. A Maria fumaça percorre trajeto menor. É possível ouvir seus 
apitos entre as estações Emílio Ribas e Abernéssia. O vapor traz de volta 
a Campos do Jordão os ares de séculos passados e é prova de que a EFCJ 
anda para frente, sem esquecer seu passado.

Hoje, a Estrada de Ferro Campos do Jordão tem usuários muito di-
ferentes daqueles que motivaram a sua construção. Agora são famílias de 
turistas que lotam os bondinhos lá na serra, ou – entre Pindamonhangaba 
e o Piracuama - se deliciam com uma viagem ao passado, em um românti-
co trenzinho.

Dentre seus serviços na cidade de Campos do Jordão, oferece as op-
ções de diversão presentes no Parque do Capivari, onde estão o Teleférico 
do Morro do Elefante, o pedalinho, um centro de compras e outras atra-
ções sazonais. A EFCJ é hoje uma das principais atrações turísticas de Pin-
damonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Seu nome 
é nacionalmente conhecido. 

Muitos foram os caminhos percorridos pela estrada. A EFCJ passará 
o centenário sob a perspectiva de fortalecimento da sua infraestrutura, de 
um olhar futuro renovado, mas guardando o seu passado histórico.

E é aí que está o novo desafio desta ferrovia: tornar-se um importan-
te instrumento para o desenvolvimento social e turístico – a principal fonte 
de trabalho do século XXI – na região serrana e no Vale do Paraíba. Esta é 
a meta. E a Estradinha, com seu valoroso quadro de funcionários, herdeiros 
da tradição de superar desafios, já começou a vencer mais este.

EFCJ: pequena em quilômetros,  

gigante nos desafios vencidos
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EFCJ há 100 anos, rumo ao futuro.
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Quando lemos um livro, é comum nos perguntarmos como ele foi fei-
to. Afinal, de onde surgiram todas as informações? Como foi o pro-

cesso de escrita? Onde estavam as imagens que dão ainda mais vida às 
palavras que constroem as histórias que lemos? Quais são, afinal, as fontes 
utilizadas? Mais que isso, nos perguntamos, o que motivou o trabalho de 
escrita de um livro sobre o assunto que nos chama atenção?

A resposta nos coloca diante de um emaranhado de pessoas e pro-
pósitos, que buscam em um só coro, escrever para ler. Para não deixar es-
quecer os sonhos e paixões da Estrada de Ferro Campos do Jordão! A histó-
ria contada neste livro completa 100 anos. Lembra, preserva, valoriza e (re)
significa o trabalho de muitas pessoas que fizeram da EFCJ o que ela é hoje. 
Esta história permite que a Estrada tenha um futuro. Futuro este sempre 
amparado em suas raízes. 

Para compreender como foram construídos os trilhos que nos tra-
zem até o presente, contamos com a documentação de acervos, como: 
Relatórios técnicos e anuais do Acervo da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão; Jornais dos acervos da Tribuna do Norte, O Estado de S. Paulo; 
Acervo Folha da Mantiqueira; Acervo fotográfico do Arquivo Público de 
Pindamonhangaba; Acervo fotográfico de Julia San Martin Boa Ventura; e 
Acervos particulares de entrevistados. Além de pesquisa bibliográfica em 
livros, sites e blogs. Para isso foram mobilizados pesquisadores capacitados 

em diversas modalidades. Mas, isto não foi tudo. Buscamos vozes que ecoa-
ram acontecimentos. As entrevistas contaram a experiência de pessoas que 
viveram e vivem a EFCJ. 

Entrevistados: Abelardo Ver-Valen Cruz, Ayrton Camargo e Silva, 
Edmundo Ferreira da Rocha, Hilda Degli Esposti, Ivone Pereira Moliterno 
Martins, Joaquim Ferreira da Rocha Netto, José Benedito Cardoso, José The-
odoro da Silva, Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Lázaro Justino Pereira, 
Maria Degli Esposti (Glória), Osvaldo Luis Santana Manckel (Vavá), Paulo 
Brasil de Carvalho Giudice e Sebastião Venâncio da Silva. 

Ou seja, um livro não é o trabalho de um ou dois autores, e sim de 
muitas pessoas que apaixonadas pela história da EFCJ conseguiram sele-
cionar fontes, obter informações, sistematizar relatórios e por fim, escrever 
um livro. Dessa forma, gostaríamos de agradecer em especial a colaboração 
inestimável a todos os envolvidos neste projeto:

Equipe da EFCJ: Ayrton Camargo e Silva, Luciana Figueira Gonçalves, 
Rita de Cássia Bairão Camargo, André Luís Ribeiro, Francisco Lessa Neto 
(Kiko), Renato Valério de Souza Junior, Christian Zichelli, Lucas Puente dos 
Santos e Marcelo Scofano, dentre outros muitos funcionários que com seu 
trabalho muito contribuíram para a efetivação deste livro.

Equipe Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba: Karina Lacorte 
Cesar e Milton Ricardo Vedoato Filho.
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Anexo

Quadro de Diretores

Período Diretores

1912 – 1916 Victor Godinho

1916 – 1918 Benedito Roberto de Azevedo Marques

1918 – 1925 José Mascarenhas Neves

1925 – 1925 João Lindenberg Junior

1925 – 1926 Cristiano Machado

1926 – 1937 Orlando Drumond Murgel

1937 – 1942 Altair Branco

1942 – 1944 Hugo Sterman

1944 – 1947 Agenor Ferreira

1947 – 1947 Frederico Assis Pacheco Borba

1947 – 1955 Eynaldo Ramos

1955 – 1955 Cristovam de Monfort Ivanko

1955 – 1962 Henrique Otajjano

1962 – 1965 Jocelyn M. de Souza Melo

1965 – 1966 Lannes Laio Moor de Oliveira

Período Diretores

1966 – 1968 Adolpho Fernandes de Araújo

1968 – 1977 Durival de Carvalho

1977 – 1981 Hélio Marcondes Consolino

1981 – 1983 Alberto Taiar

1983 – 1983 Nelson Merched Daher Filho

1983 – 1985 Durival de Carvalho

1985 – 1988 José Salgado Ribeiro

1988 – 2005 Arthur Ferreira dos Santos

2005 – 2005 Jarmuth de Oliveira Andrade

2005 – 2007 Waldir Rodrigues

2007 – 2010 Silvio José Vendramin Camargo

2010 – 2011 Ricardo Zanchetta Briso

2011 – 2012 Antonio Carlos Chedid Collus

2012 – atual Ayrton Camargo e Silva
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