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RESUMO 

 

Em 1946, entre os municípios de Riachuelo e Laranjeiras, em Sergipe, mais 

precisamente no quilômetro 458 da BR 101, ocorre um grave acidente de trem, que entra para 

a história como o maior desastre ferroviário do Brasil. Nele, conhecido pelas vítimas como “o 

trem suburbano”, várias pessoas de diferentes ocupações (comerciante, feirante, pedreiro, 

pescador entre outras) e de várias regiões do interior sergipano viajavam para fins comerciais. 

Dezenas de mortos e vários feridos foram encontrados no local do desastre, e os sobreviventes 

relataram o acontecimento num processo-crime de aproximadamente 400 laudas. O estudo 

que pretendemos apresentar neste trabalho torna-se importante, pois ainda não existem relatos 

históricos de pesquisadores que analisaram o desastre ferroviário. O que transforma o nosso 

trabalho numa pesquisa inédita, tendo como parâmetro a inexistência de materiais completos 

no âmbito nacional e regional/local, restando-nos referências incompletas. O nosso principal 

objetivo, portanto, permeia reconstituir uma trama judiciária que envolveu o pavoroso 

acidente. Buscaremos analisar e perseguir todos os personagens que estavam envolvidos 

direta e indiretamente no episódio. Tentaremos dar visibilidade a sujeitos esquecidos, as 

teorias raciais que cercaram o período, a memórias e cenas cotidianas de um Sergipe pós-

guerra. Utilizamos para a escrita, fontes judiciárias, como o processo crime ao qual se passa 

toda a trama e de onde retiramos os personagens que serão citados no decorrer dos capítulos. 

Já os jornais se tornarão uma fonte muito preciosa, pois saberemos se a notícia do desastre 

percorreu o Brasil e o mundo. Como forte meio de comunicação, as notas de jornais nos dará, 

até certa medida, uma visão de como as matérias foram divulgadas e de que forma os círculos 

jornalísticos vislumbraram a tragédia.  As memórias e crônicas, não muito menos importante, 

contribuirão como um material revelador do cotidiano e cenário ao qual estamos analisando. 

Acrescento por fim, a vox populi, o cordel do alagoano Rodolfo Coelho Cavalcante que 

retratou a tragédia em verso e prosa. O método que utilizamos para a catalogação dos dados 

foi o mesmo revelado por Carlo Ginzburg em diversas de suas obras, o paradigma indiciário
1
, 

tendo em vista a nossa busca por pistas que revelem a culpabilidade concreta da tragédia e da 

realidade ideológica complexa das décadas de 1930 e 1940, em que ideias raciais solidificadas 

estavam em circulação no mundo e no Brasil. 

 

Palavras-chave: Desastre ferroviário; Trem Suburbano; João Claro; Jornais; Sergipe. 
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 Para melhor estudo, ver: GINZBURG, Carlo. «Señales: Raíces de un Paradigma Indiciario». In GARGANI, 

Aldo (org.) Crisis de la Razón. México, 1983; ou obras completas influenciadas pelo paradigma indiciário, 

como: GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. SP, Cia das Letras, 1987; GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos 

do Bem. SP, Cia das Letras, 1988; GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais. SP, Cia das Letras, 1990. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

IN THE TRAIL OF DEATH: RAILWAY TRAGEDY, 

JUDICIAL DEBATE AND RACISM IN SERGIPE IN THE 40s 

 

In 1946, between the municipalities of Riachuelo and Laranjeiras, in Sergipe, more precisely 

at kilometer 458 of BR 101, a serious train accident occurs, which enters to history as the 

largest rail disaster in Brazil. In it, known by the victims as "the suburban train", several 

people of different occupations (merchant, marketer, mason, fisherman among others) and 

from several regions of the interior of Sergipe traveled for commercial purposes. Dozens of 

dead and several injured were found at the site of the disaster, and survivors reported the 

incident in a criminal case of approximately 400 pages. The study we intend to present in this 

work becomes important, as there are still no historical reports of researchers who analyzed 

the biggest railway disaster in Brazil. This makes our work an unpublished research, having 

as a parameter the lack of complete materials at the national and regional / local level, leaving 

us incomplete references. Our main objective, therefore, is to reconstitute a judicial system 

that involved the appalling accident. We will try to analyze and pursue all the characters who 

were involved directly and indirectly in the episode. We will try to give visibility to forgotten 

subjects, the racial theories that surrounded the period, the memories and everyday scenes of a 

post-war Sergipe. We used for the writing, judicial sources, as the crime process to which all 

the plot is passed and from where we found the characters that will be mentioned while the 

chapters. The newspapers will become a very precious source, because we will know if the 

news of the disaster has touched Brazil and the world. As a strong mean of communication, 

newspaper reports will give us, to a certain extent, a glimpse of how the stories were spread 

and how journalistic circles saw the tragedy. The memories and chronicles, not least 

important, will contribute as a revealing material of the daily and scenario that we are 

analyzing. Finally, I add the Vox populi, the Cordel of Rodolfo Coelho Cavalcante from 

Alagoas, who portrayed the tragedy in verse and prose. The method we used for the 

cataloging of data was the same revealed by Carlo Ginzburg in several of his works, the 

indicial paradigm, in view of our search for clues that reveal the concrete guilt of the tragedy 

and the complex ideological reality of the 1930s and 1940, in which solidified racial ideas 

were circulating in the world and in Brazil. 

 

Keywords: Railway disaster; Suburban Train; João Claro; Newspapers; Sergipe. 
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NOS TRILHOS DA MORTE: TRAGÉDIA FERROVIÁRIA, DEBATE 

JUDICIAL E RACISMO EM SERGIPE NOS ANOS 40 

 

Todos os nossos jornais exploram o sensacionalismo, 

para conseguir atrair a atenção do público. 

Crimes repugnantes, suicídios espetaculares, desastres horriveis,  

raptos escandalosos, tudo serve para encher as páginas 

do nosso diário, com títulos berrantes e fotografias lombrosianas  

a fim de arrancar do bolso do transeunte incauto um miseravel eupro-niquel  

(Folha de São Paulo, 9 de março de 1946) 

Não é possível descrever a cena que o luar avivava aos nossos olhos.  

Uns feridos, outros mortos, gemendo, gritando implorando socorro,  

na cena mais horrorosa que os meus olhos viram.  

(Relato de uma testemunha ao Sergipe-Jornal, 19 de março de 1946).  

 

  

INTRODUÇÃO 

 Em meio à disputa política de 2014, os eleitores brasileiros se depararam com 

uma lamentável notícia, “Eduardo Campos morre em Santos após queda do avião em 

que viajava” (G1, 13 de agosto de 2014). Eduardo campos era, até então, candidato a 

presidência nas eleições de 2014, onde dividia sua chapa com a ex-senadora da 

República Marina Silva. A comoção nacional da sua morte foi comparada por vários 

meios de comunicação com a de Getúlio Vargas. Até o momento não ficou concretizado 

o que causou a tragédia aérea, o que deixou em aberto o inquérito judicial. 

No dia 29 de novembro de 2016 o Brasil acordara com uma notícia chocante, 

“Avião com time da Chapecoense cai e mata 71, diz autoridade da Colômbia” (Folha de 

São Paulo, 29 de novembro de 2016). O time brasileiro iria disputar a final da Copa Sul 

Americana pela primeira vez. A tragédia repercutiu em todo o mundo, e vários clubes 

de futebol da Europa mostraram solidariedade e apoio financeiro para o clube e para 

todos familiares dos jogadores afetados diretamente com a queda do avião. Por muito 

tempo os meios de comunicação interrompiam suas programações para noticiar fatos 

acerca do episódio. De acordo com as investigações, o que levou a queda do avião foi a 

falta de combustível. Assim, a responsabilidade do ocorrido foi transferida 

principalmente para o piloto da aeronave, dono da empresa aérea. Segundo as 
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investigações, ele assumiu o risco de levar o elenco do clube de futebol com um nível 

de combustível no limite, não permitindo ao avião qualquer tipo de contratempo.    

 Brasil, 1946. A imprensa brasileira enche as manchetes com notícias da II 

Guerra Mundial
2
. Os jornais impressos eram a principal fonte de informação do mundo. 

Textos curtos, títulos vibrantes, fotografias “lombrosianas”. Várias edições publicadas, 

muitos enfoques para as ações internacionais. Contudo, havia espaços para assuntos 

locais e nacionais. Vendas de produtos, ações governamentais, funerais, esportes, 

notícias de outros estados, entre outras. Porém, no dia 19 de março de 1946, os jornais 

da capital federal, até então o Rio de Janeiro, noticiavam em suas capas um grave 

acidente ferroviário, o desastre do trem Suburbano que ocorrera entre duas cidades de 

Sergipe, Laranjeiras e Riachuelo.   

 Os três acontecimentos, vistos de maneira superficial, não parece ter nenhum 

tipo de conexão, a não ser os grandes impactos que causaram. Mas, por um olhar 

historiográfico, podemos encontrar semelhanças e um fio condutor para outras 

possibilidades de análises. Em todos os casos observamos o uso intensivo da mídia 

jornalística na divulgação das tragédias, traçando todo tipo de notícia na tentativa de 

comover a população. O impacto dos eventos aqui relatados foi utilizado de diversas 

formas. Não apenas para relatar a tragédia em si, mas para levantar suposições, 

conspirações políticas, atos terroristas etc. De um único acontecimento, uma teia de 

novos fatos era construído, alimentando ainda mais a opinião e o imaginário da 

população. O caráter dramático dos episódios é um atributo bastante utilizado nos dias 

atuais pela mídia, basta acompanharmos o sensacionalismo impresso nos meios de 

comunicação social
3
.   

E foi no ano de 1946, mais precisamente no quilômetro 458 da BR 101, no 

povoado Pedrinhas entre as cidades de Laranjeiras e Riachuelo, um grave acidente de 

trem entraria para a história como o maior desastre ferroviário do Brasil. Ao menos, foi 

assim que a imprensa mundial viu e divulgou em diversas de suas capas. O jornal A 

noite, os jornais Diário de Notícias, a Tribuna Popular, o Diário da Noite, Gazeta de 

notícias, ambos do Rio de janeiro são exemplos de manchetes. Em Sergipe, o principal 

                                                           
2
 A II Guerra Mundial ocorreu entre 1939 a 1945. Mesmo após o fim da Grande guerra, os jornais não 

deixavam de comentar o alcance do acontecimento e sua repercussão após longos anos de conflito.  
3
 Um bom exemplo foi a exploração emocional em relação à morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo; 

Do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos; do ator global Domingos Montagner, morto nas 

águas do Rio São Francisco.  
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tabloide de notícias que noticiou no dia seguinte foi o Sergipe Jornal, aliás, muitas das 

informações que chegaram a outros locais foram produtos da empresa jornalística 

sergipana.  Em Sidney, capital da Austrália, o principal meio de difusão foi o jornal 

Sydney Morning Herald.  

Na locomotiva, conhecida pelas vítimas como “o trem suburbano”, várias 

pessoas de diferentes ocupações (comerciante, feirante, pedreiro, pescador entre outras) 

e de várias regiões do interior sergipano viajavam para fins comerciais. Dezenas de 

mortos e vários feridos foram encontrados no local do desastre, e os sobreviventes 

relataram o acontecimento num processo-crime de aproximadamente 400 laudas. E é 

através de tal processo que analisaremos um caso de grande repercussão mundial. O 

nosso principal objetivo, portanto, permeia reconstituir uma trama judiciária que 

envolveu a tragédia. Buscaremos analisar e perseguir todos os personagens que estavam 

envolvidos direta e indiretamente no episódio. Tentaremos dar visibilidade a sujeitos 

esquecidos, as teorias raciais que cercaram o período, a memórias e cenas cotidianas de 

um Sergipe pós-guerra e, agora, comovida por algo que ceifou a vida de centenas de 

trabalhadores. 

O estudo que pretendemos apresentar neste trabalho torna-se importante, pois 

ainda não existem relatos históricos de pesquisadores que analisaram o maior desastre 

ferroviário do Brasil. O que transforma o nosso trabalho numa pesquisa inédita, tendo 

como parâmetro a inexistência de materiais completos no âmbito nacional e 

regional/local, restando-nos referências incompletas. É o caso de um artigo que reservou 

um parágrafo citando a tragédia do trem suburbano, foi o trabalho de Amâncio Cardoso 

intitulado de Sergipe nos tempos das ferrovias: nota histórica. O texto foi publicado em 

2011 na Revista de Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE). De acordo 

com ele, 

 

[...] num dia de intenso movimento de passageiros, aconteceu 

o grave acidente ferroviário de 18 de março de 1946, entre Laranjeiras 

e Riachuelo, próximo ao engenho Pedrinhas. Os vagões tinham saído 

superlotados de Aracaju em direção ao ramal de Capela. Na expressão 

do Sergipe Jornal, ele foi denominado de “o terrível desastre do Km 

458”. E assim ocorreu: por volta das 19 horas, uma composição 

descarrilou, provocando o luto de várias famílias. O número de mortos 

chegou a mais de sessenta, conforme o Diário de Sergipe. Mas a 

imprecisão era evidente, pois muitos corpos foram enterrados sem 
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autorização da polícia legista, que mesmo após 24 horas não havia 

comparecido ao local do acidente. (CARDOSO, 2011, p. 384).  

 

Várias dissertações de mestrado de diferentes regiões brasileiras vêm revelando 

estudos e casos interessantes. Rafaela Gonzaga Matos da Universidade Estadual de 

Feira de Santana, Bahia, escreveu um trabalho minucioso que discutiu a legislação 

trabalhista no estado baiano e a experiência ferroviária entres os anos de 1932 a 1952, 

com o título Experiência de ferroviários e legislação trabalhista na Bahia (1932-1952). 

Em 2009, a pesquisadora Fabiana Machado da Silva, do Programa de Pós-graduação em 

História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia, defendeu a dissertação 

O trem das Grotas: a ferrovia Leste Brasileiro e seu impacto social em Jacobina (1920-

1945). O seu trabalho versa sobre os impactos sociais da chegada da estrada de ferro no 

interior baiano, como transformações sociais, culturais e urbanas; aspectos do cotidiano, 

entre outros. Ainda na Bahia, destacamos o trabalho de Aloisio Santos da Cunha 

Descaminhos do trem: as ferrovias na Bahia e o caso do trem da Grota (1912-1976). O 

seu estudo busca analisar a implantação, operação, e desativação da linha da Grota, 

priorizando as relações econômicas, políticas e sociais.  

É bem verdade que os trens têm um lugar especial no imaginário popular 

brasileiro. Várias histórias e romances foram escritos relatando momentos de 

saudosismo e de grande expectativa econômica para a região. Não foi diferente em 

Sergipe quando da chegada do seu complexo ferroviário no inicio do século XX. 

Historiadores, cordelistas, romancistas e memorialistas se debruçaram sobre o 

momento. Mas se por um lado as pesquisas científicas sobre as ferrovias começam a 

crescer no Brasil, além da intensificação dos surgimentos de propostas e projetos de 

conservação da memória; por outro, é possível registrar lacunas, falhas, silêncios e 

esquecimento por parte dos pesquisadores nacionais. Porque por debaixo dos trilhos das 

antigas estradas de ferro e por detrás das companhias ferroviárias existem sujeitos 

“silenciados” pela história, e cabe ao historiador contemporâneo descortinar as fontes e 

registrar a presença daqueles que, de fato, contribuíram para a construção e crescimento 

da malha ferroviária do Brasil. Escravos, libertos, imigrantes e trabalhadores livres 

nacionais perderam suas vidas na edificação, manutenção e operação das estradas de 
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ferro por todo território nacional, servindo-os de mão de obra acessível
4
.  Entretanto, os 

pesquisadores que retratavam as ferrovias brasileiras voltavam o seu olhar para dados 

econômicos, contemplando apenas em seus estudos, a importância das locomotivas 

como mola propulsora da economia, e em outros casos focavam suas análises para a 

contribuição da mão de obra na construção das mesmas estradas de ferro. Ficando 

nítidas as poucas pesquisas realizadas no âmbito sociocultural.   

Utilizamos para a escrita, fontes judiciárias, como o processo crime ao qual se 

passa toda a trama e de onde retiramos os personagens que serão citados no decorrer dos 

capítulos. O uso da fonte criminal como uma ferramenta da história na resolução de 

trabalhos acadêmicos se popularizou no Brasil em meados da década de 1980. Fruto de 

um amplo debate, os pesquisadores interessados nas fontes judiciárias tinham como 

propósito produzir elementos consistentes para uma análise das relações cotidianas dos 

grupos marginalizados, como os escravos, os libertos, as mulheres e todos os grupos 

subalternos que compunham as sociedades de períodos anteriores. As abordagens sobre 

novas fontes vêm possibilitando a multiplicação de trabalhos que retratam a questão do 

controle social, de crimes cometidos por tais grupos e de relatos cotidianos.  

É importante ressaltar também que a utilização de qualquer fonte documental é 

acompanhada de atenção e respaldo histórico. Nem todo processo crime, ou material 

judicial revela a verdade total de determinado fato social. É de fundamental importância 

analisar quem fala, quem interroga, quem é o acusado etc. Por vezes, o relato de um 

centro prisional vem recheado de suposições, preconceitos e relatos falsos daqueles que 

estão sendo acusados/interrogados. Cabe ao historiador desvendar as nuances das suas 

fontes. Como apresenta Carlo Ginzburg em sua obra “O fio e os rastros. Verdadeiro, 

falso, fictício”, onde o autor chama a atenção das armadilhas e labirintos que são 

impostas ao historiador. De acordo com Ginzburg (2007, p. 7) “Há muito tempo 

trabalho como historiador: procuro contar servindo-me de rastros, histórias 

verdadeiras (que às vezes tem como o objeto o falso)”. 

 Já os jornais se tornarão uma fonte muito preciosa, pois saberemos se a notícia 

do desastre percorreu o Brasil e o mundo. Como forte meio de comunicação, as notas de 

                                                           
4
 Ver, Ademar Benévolo, Introdução à História Ferroviária do Brasil, 1953; Lamounier, Maria Lúcia. 

Ferrovias e mercado de trabalho no Brasil do século XIX, p. 160-161; CAMELO FILHO, José V. A 

Implantação e Consolidação das Estradas de Ferro no Nordeste Brasileiro. 2000. Tese (Doutorado em 

História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2000. 
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jornais nos dará, até certa medida, uma visão de como as matérias foram divulgadas e 

de que forma os círculos jornalísticos vislumbraram a tragédia.  As memórias e 

crônicas, não muito menos importante, contribuirão como um material revelador do 

cotidiano e cenário ao qual estamos analisando. Acrescento por fim, a vox populi, o 

cordel do alagoano Rodolfo Coelho Cavalcante que retratou a tragédia em verso e prosa. 

Tentarei assim com tais fontes preencher algumas lacunas do estudo que, até o 

momento, não foram reveladas em pesquisas anteriores. 

O método que utilizamos para a catalogação dos dados foi o mesmo revelado por 

Carlo Ginzburg em diversas de suas obras, o paradigma indiciário
5
, tendo em vista a 

nossa busca por pistas que revelem a culpabilidade concreta da tragédia e da realidade 

ideológica complexa das décadas de 1930 e 1940, em que ideias raciais solidificadas 

estavam em circulação no mundo e no Brasil. No trabalho, as fontes judiciárias, já 

relatadas, e as jornalísticas serão a todo momento questionadas, interpretadas e lançadas 

ao próprio código penal que estava em vigência na década de 1940. Qualquer fato 

tendencioso lançado na época da tragédia ferroviária será intercalado e posto a outro de 

tipo de abordagem e/ou interpretação.  

O domínio da História foi privilegiado após o “novo método” encabeçado por 

Carlo Ginzburg. O alargamento do campo historiográfico foi fundamental para as 

interpretações e incursões das fontes utilizadas pelos historiadores.  

Um historiador que podemos citar que influenciou a escrita do trabalho aqui 

proposto e que utiliza as ferramentas analíticas propostas por Ginzburg, foi Boris 

Fausto. Com o título “O crime do restaurante chinês: carnaval, futebol e justiça na São 

Paulo”, logo em sua introdução, ele situa seus estudos dentro do enquadramento teórico 

da micro-história
6
. Na tentativa de desvendar um crime na cidade de São Paulo da 

década de 1930, o autor reduz a sua escala de observação e recorre a personagens 

comuns, invisíveis no plano dos grandes eventos.  

                                                           
555

 Para melhor estudo, ver: GINZBURG, Carlo. «Señales: Raíces de un Paradigma Indiciario». In 

GARGANI, Aldo (org.) Crisis de la Razón. México, 1983; ou obras completas influenciadas pelo 

paradigma indiciário, como: GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. SP, Cia das Letras, 1987; 

GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem. SP, Cia das Letras, 1988; GINZBURG, Carlo. Mitos, 

Emblemas e Sinais. SP, Cia das Letras, 1990. 
6
 A micro-história é uma Escola historiográfica que surgiu na Itália por volta da década de1980. O seu 

surgimento vem num momento em que o marxismo vinha passando por um desgaste teórico e pela 

aproximação da História com a Antropologia. Os primeiros historiadores a trabalharem tais conceitos 

foram Carlo Ginzburg e Giovanni Levi em 1981. Seus objetivos básicos são: diminuição da escala de 

observação, concentração dos estudos em personagens comuns, o uso intenso da narrativa, entre outros.  
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Boris Fausto buscou em sua obra rever o crime de grande repercussão na mídia 

como uma forma de revelar meandros do cotidiano paulista que, aos olhos da justiça, 

preocupada em desvendar a autoria do ato criminoso, passara despercebida. Para isso 

ele utilizou a fonte jornalística. Todo o livro está recheado de imagens e notícias acerca 

da chacina, mostrando ao leitor a importância dos jornais como propagador dos 

acontecimentos de uma época. Boris Fausto vai além. Uma leitura atenta da sua obra é 

possível enxergar que qualquer fonte documental é passível de análise e interpretação. 

O seu olhar acerca dos materiais judiciais utilizados durante o processo pela justiça de 

São Paulo nos dar uma ideia de como a polícia poderia alterar/influenciar ou não o 

indiciamento de um suspeito. E, para além de tal discussão, o faro do pesquisador Boris 

Fausto buscou no “crime do restaurante chinês”, mostrar o quão era tão forte o 

preconceito racial, pautado na ciência, numa cidade cosmopolita como São Paulo dos 

anos 30.  

As ideias e discussões de Boris Fausto permearão o nosso trabalho, no sentido 

de que a tragédia do trem suburbano não se encerrou no acontecimento em si. Através 

de um determinado acontecimento de grande repercussão na mídia paulista e nacional, 

Boris Fausto encontra em todo o processo criminal vestígios de um racismo velado e 

científico na sociedade brasileira. Tal como aconteceu no crime do restaurante chinês, 

tentaremos no nosso trabalho apresentar vestígios do mesmo preconceito no caso da 

tragédia do trem suburbano. Se para o negro Arias, personagem principal da obra do 

autor Boris Fausto, a situação nada foi favorável para o negro João Claro, condutor da 

locomotiva que descarrilho em Sergipe nos anos 40, todos os “indícios” indicaram a sua 

culpa na grande tragédia.  

A partir de agora, a fumaça do trem Suburbano começa a exalar, todos os 

passageiros estão acomodados na locomotiva, o condutor indica sua partida e, em 

marcha bem lenta, típica dos “trens de horário”, a máquina de ferro sobre trilhos já 

desgastados pelo tempo, sairia para sua última viagem.    

 

1- “APITANDO MORRO ABAIXO RUMO À MORTE!”: A PASSAGEM 

FATÍDICA DO TREM SUBURBANO SOBRE O POVOADO DE 

PEDRINHAS E SUA REPERCUSSÃO 
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1.1- Domingo, 17 de março de 1946 

As cidades do interior sergipano funcionavam a todo vapor nos finais de semana. 

As feiras e o comércio interiorano estavam em seu momento mais frenético, pois os dias 

de sábado e domingo eram os mais esperados para os feirantes e comerciantes que 

viviam da venda e trocas de produtos. Mas não só o interior sergipano apreciava tais 

dias, o mercado de Aracaju, sede do estado, tinha um dos maiores centros de 

abastecimento do gênero alimentício de toda a região.  

As feiras têm um lugar espacial na vida do campesinato brasileiro. É nela que a 

vida, os hábitos populares, as pessoas e a cultura circulam. Ainda mais pela 

proximidade de uma grande feira, como o Mercado Central de Aracaju, inaugurado na 

década de 20. Era lá que a antiga estação ferroviária estava localizada. Ali, o fluxo de 

pessoas aumentava intensivamente, tendo em vista as antigas fábricas de tecido. Pessoas 

de diversas cidades do interior sergipano se aglomeravam no local em prol do comércio. 

A semana dos sergipanos parecia começar normalmente. Os feirantes 

trabalhavam de forma agitada, os pescadores chegavam ao cais levando seus peixes e 

mariscos, aos quais exalavam um cheiro forte no ar, e que seriam vendidos no mercado 

e em outras localidades, ou seriam consumidos pela própria família; vendedores 

ambulantes circulavam os arrabaldes do centro da capital. As belas mulheres desfilavam 

elegância por todas as partes da capital. E as máquinas de ferro funcionando a todo 

vapor, preenchendo os corações dos pobres trabalhadores de esperança e de dias 

melhores. Aracaju e suas ruas respiravam modernidade.  

E toda tensão de um dia sacrificante convergiam para um único ponto, a estação 

ferroviária de onde sairia o trem Suburbano. Cansados de uma longa jornada de trabalho 

e do penoso caminho da cidade de Aracaju para o interior, os tripulantes da locomotiva, 

não sabendo eles, subiam rumo à grande tragédia. E é exatamente em Aracaju, capital 

do estado de Sergipe, que começa a nossa fatídica história.  

 

1.2- Segunda, 18 de março de 1946 

            Manhã 
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De acordo com a documentação
7
, o trem da Viação Férrea Federal Leste 

Brasileiro, o Suburbano, saiu de Aracaju às 16h:55min
8
 da estação localizada na Praça 

dos Expedicionários, no bairro Siqueira Campos, cruzando várias estações em diversas 

cidades do interior, coisa que fazia todos os dias.  Dentro das diversas linhas que a 

famosa máquina de ferro fazia, a Linha Norte era uma das mais movimentadas, pois 

seguia o caminho da Cotinguiba, região de grande comércio devido a riqueza do açúcar 

no século XIX. Em seu destino estavam: Aracaju, Cotinguiba
9
, Laranjeiras, Riachuelo, 

Maruim, Rosário do Catete, Carmópolis, Japaratuba, o Engenho Murta
10

 e Capela. E, 

inicialmente
11

, a locomotiva de modelo S.R. 41, andara com aproximadamente 246 

passageiros no dia da tragédia – sendo que sua capacidade máxima era de 240 pessoas 

sentadas – divididos em algumas classes (1ª e 2ª), ao qual a 2ª classe era a mais comum 

entre as pessoas mais “simples”, como revela os dados enviados pela Leste
12

 para a 

apuração do desastre
13

. A composição do trem era de cinco carros de vagões-breques, 

onde duas pertenciam a classe superior e os outros três estavam reservados a atender a 

demanda da população mais humilde. Para uma melhor compreensão do modelo, 

destacamos um exemplar restaurado da máquina: 

IMAGEM 1: LOCOMOTIVA RESTAURADA MODELO SR. 2, nº 41 

                                                           
7
 Processo-crime do da tragédia ferroviária, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948. 

8
 Não havia exatidão na hora de partida da locomotiva, a cada depoimento as vítimas que sobreviveram 

relatam diferenças de aproximadamente 1hora.  
9
 Atual cidade de Nossa Senhora do Socorro. 

10
 O Engenho Flor de Murta localizava-se na cidade de Maruim. A propriedade açucareira pertencia a 

família tradicional e abastada de Sergipe, os Rolemberg. Ver: Jornal da Cidade,  
11

 Aqui não foi contabilizado os passageiros que subiram na locomotiva em outros percursos, como os de 

Laranjeiras e Contiguiba.  
12

 Viação Férrea Federal Leste Brasileiro. Para entender melhor, ver: FREITAS, Lauro Farani Pedreira 

de. Relatório do exercício de 1935 da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, Salvador: Cia. Editora 

Gráfica da Bahia, 1936. 
13

 Laudo anexado no processo-crime do acidente ferroviário. 
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Sinônimo de “Maria Fumaça”, a locomotiva de nº 41, SR. foi muito utilizada nas estradas de ferro por 

todo território Nacional. Fonte: http://minasstrains.blogspot.com.br/2012/03/classificacao-white-de-

locomotivas.html. Último acesso em: 12/01/2017. 

 

 

 

Ao que os dados documentais indicam, o trem seguiu viagem parando em alguns 

pequenos pontos de embarque e desembarque, uma cena cotidiana para aqueles dias. 

Segundo a pesquisadora Maria Lúcia Lamounier (2013) em seu recente trabalho 

intitulado Ferrovias e mercado de trabalho no Brasil do século XIX, os trens entram na 

história do Brasil como uma inovação tecnológica integradora e, geradora de riquezas e 

“civilização/modernização” por onde passava. As imagens a seguir, revelam traços 

importantes do cotidiano que cerca a cultura ferroviária em Sergipe e que condiz com os 

estudos de Lamounier e do autor Amando Fontes, pesquisador que abordaremos a 

seguir.. 

 

IMAGEM 2: 1ª ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ARACAJU (1923) 
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A imagem foi retirada pela Revista Ilustração Brasileira no dia 2 de junho de 1923.  Fonte: 

www.estacoesferroviarias.com. Último acesso: 13/09/2016 

 

 A 1ª Estação Ferroviária de Sergipe foi inaugurada em 1913 como parte de um 

projeto do governo federal de integração nacional. Desde o final do século XIX as 

discussões para a construção da linha férrea de Sergipe já haviam sendo cogitadas. É 

Amâncio Cardoso que, em seu artigo, fala sobre o planejamento da implantação da 

estrada de ferro na província.  

 

[...] o experiente engenheiro mato-grossense Francisco Bueno (1836-

1888) elaborou relatório sobre os traçados mais convenientes para 

construção de caminhos de ferro na província, a pedido do Ministério 

de Obras Públicas, para alavancar nossa economia cujas estradas de 

terra e precários portos fluviais dificultavam o escoamento da 

produção. (CARDOSO, 2011, p. 377). 

 

 Após os estudos das áreas e aprovação do projeto, dividiram a construção em 

três etapas ou trechos. Iniciando a partir da fronteira com a Bahia, Tomar do Geru 

recebe a primeira etapa da estrada de ferro, fazendo ramal em Aracaju. A segunda etapa 

ligava Aracaju a cidade de Rosário, intercalando o município de Laranjeiras. Por fim, o 

http://www.estacoesferroviarias.com/
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último trecho é inaugurado em agosto de 1915, conectando Rosário, Capela e Propriá. 

Esta última cidade, sendo fronteira com Alagoas, receberia mais tarde, em 1972, uma 

ponte rodoferroviária Propriá-Colégio
14

, aumentando ainda mais a fluidez de produtos 

comerciais entre os dois estados.   

As diversas estações de trem que foram sendo construídas ao longo das estradas 

de ferro representam a importância do trem como mola propulsora do progresso e da 

vida sócio-política dos sergipanos de outrora. Pois elas não serviam apenas ao 

comércio, mas por elas passavam políticos importantes, como D. Pedro II e Getúlio 

Vargas, ambos visitaram as terras sergipanas. Utilizando o depoimento de uma 

testemunha ocular, Amâncio Cardoso assim apresenta, 

 

“Quando estudava na escola Nossa senhora do vale, da Professora 

Iaiazinha Sampaio, fomos todos à estação Ferroviária de Rosário 

recepcionar o Presidente Getúlio Vargas. Foi uma festa muito bonita. 

Os alunos todos formados de bandeirinha na mão. Da janela do trem 

eu vi uma mesa arrumada com uvas, maçãs e outras coisas. Um vagão 

do trem foi utilizado só para isso” (CRUZ e SILVA apud CARDOSO, 

2011,  p. 385). 

 A memória a qual a citação representa é da Senhora Maria Carmelita 

Brandão que relembra o dia memorável da visita ilustre do Presidente da República 

brasileira, Getúlio Vargas. Moradores da redondeza e estudantes montaram uma 

comitiva para recepciona-lo.  

 

IMAGEM 3: VISITA DE GETÚLIO VARGAS A SERGIPE EM 1933 

                                                           
14

 Para maiores detalhes sobre a construção da linha rodoferroviária de Propriá, acessar: 

http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/GreatWesternRFN/Ferry.Boat.Ferroviario.shtml. Último acesso foi em 

21/04/2017 
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A sua visita a Sergipe é acompanhada do seu interventor sergipano General Augusto Maynard. A foto foi 

retirada na estação ferroviária do município de Rosário em 31 de agosto de 1933. Fonte: 

https://fontesdahistoriadesergipe.blogspot.com.br/2011/04/getulio-vargas-em-sergipe-na-decada-de.html. 

Último acesso em: 23/07/2016. 

 

A chegada de Getúlio Vargas em terras sergipanas teve como finalidade a 

inauguração de algumas obras públicas como, por exemplo, da construção da ponte 

entre as cidades de Maruim e Laranjeiras, conhecida como a ponte de Pedra Branca. 

Além das construções civis, Vargas tinha o intuito também de ganhar popularidade e 

apoio para as suas futuras ações políticas, como a constituinte de 1934. 

Voltemos para Aracaju. A foto abaixo, de autoria desconhecida, revela o 

cotidiano dos arredores da principal estação ferroviária de Sergipe. 

 

IMAGEM 4: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ARACAJU NA REVOLUÇÃO DE 

1930 

https://fontesdahistoriadesergipe.blogspot.com.br/2011/04/getulio-vargas-em-sergipe-na-decada-de.html


   29 
 

 
 

 
Tirada em 1930, da época da Revolução de 1930, o seu registro apresenta o quão era importante 

o trem na vida da população sergipana. Fonte: www.estacoesferroviarias.com 

 

Diversos autores vêm trabalhando na mesma perspectiva da pesquisadora 

Lamounier. Parafraseando o autor Holloway, a especialista diz que as ferrovias eram 

“construídas para explorar o potencial mercante de áreas que antes eram supridas por 

tropas de mulas, e não para abrir territórios virgens.” (Holloway apud Lamounier, 2013, 

p. 38). E tendo em vista o projeto modernizador em circulação no Brasil, a locomotiva, 

em Sergipe, chega para suprir a necessidade de escoamento e circulação de produtos, 

sendo que a maioria das mercadorias que aportaram na região, grande parte dela era 

transportada através das cangalhas de bois e mulas, além do pequeno porte dos portos 

de Aracaju e Laranjeiras, fazendo uma maior integração entre as cidades.  

A sua inauguração despertou um grande entusiasmo na alma dos sergipanos 

como conta o memorialista Mellins utilizando os jornas da época.  

 

Afinal, depois de uma longa e desesperadora expectativa, contrariada 

por decepções repetidas, chegou a ser uma realidade a ligação de 

Sergipe por meio de uma estrada de ferro. [...] O caminho fácil que 

agora se abre à actividade dos nossos patrícios poderá trazer-nos 

benefício inestimáveis. São novos horizontes que se rasgam, são 

relações novas que se apertam, forças vivas que hão de affluir 
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estimulando a nossa actividade, integrando-nos a comunhão brasileira, 

de que andamos de facto excluídos. (Diário da Manhã, Aracaju, 27 de 

abril de 1913 apud Melins, 2015, p. 70-71).    

 

 Murillo Melins em seu livro Aracaju, pitoresco e lendário publicada em 2015 

reserva um breve espaço em sua obra que relata a chegada do “trem de alumínio” em 

terras sergipanas. Ele consegue, através da análise de jornais locais, revelar o 

“alvoroço” e movimentação da população nas primeiras viagens das locomotivas que 

foram instaladas. Apesar da sua síntese, podemos contemplar memórias daquele 

período.  “O movimento pelas ruas e avenidas que davam acesso à Estação era grande, 

principalmente nos períodos que antecediam o horário previsto para a chegada e saída 

dos ‘trens de horário’ e ‘suburbanos’. Centenas de pessoas acotovelavam-se nas 

plataformas e bilheterias” (Mellins, 2015, p. 185). A chegada da malha ferroviária em 

Sergipe transformou cenários e acelerou o processo de urbanização de algumas áreas 

antes mórbidas do interior do menor estado brasileiro.  

O romance do sergipano Amando Fontes “Os Corumbás” nos dá uma miragem 

romântica e interessante de que as estações de trem além de suas práticas funções eram 

locais idas e vindas, chegadas e partidas. A família relatada na obra lembra do engenho 

Murta como local de despedida. Eles deixaram tudo para trás, a seca da região, a 

pobreza e a simplicidade de uma família interiorana. 

 

Venderam as galinhas, os dois cavalos, a roça, há pouco 

plantada. Como ninguém quisesse lhes comprar a casinha, que com 

suas próprias mãos haviam erguido, deram-na para morara uns 

compadres. E num dia de sol, alegre e lindo, demandaram a Estação 

da Murta, para aguardar a passagem do comboio. Levavam saudades 

dos amigos, da vida plácida do Engenho, da própria terra que 

deixavam; mas iam risonhos e contentes. Aos seus corações 

alvoroçados parecia que a Felicidade, lá em baixo, os esperava [...] 

(FONTES, 1999, p.11). 

 

Deixaram para trás toda uma vida de miséria, e a capital sergipana seria um destino de 

oportunidades. Lá, as fábricas do Bairro Industrial, o mercado central e as oficinas do da 

região do Siqueira Campos congregavam gente de todos os locais, São Cristóvão, 

Itaporanga, Japaratuba, Cotinguiba, entre outras localidades. Mas tanta oportunidade só 
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foi possível e/ou facilitada pela chegada da linha férrea. As oportunidades apareciam e 

com tanto volume de pessoas, assim, a 1ª estação ferroviária de Aracaju não 

comportara. Um projeto de transferência desativaria a antiga estação e uma outra foi 

criada. 

 

IMAGEM 5: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS 

(1950) 

 
Em 1950 o IBGE registra a plataforma da estação de Aracaju. Fonte: www.estacoesferro 

viarias.com. Último acesso em: 12/04/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 6: INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO BAIRRO 

SIQUEIRA CAMPOS (1956) 
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Fonte: www.estacoesferroviarias.com 

 

Já as imagens acima, apresentam a construção da Estação Ferroviária do bairro 

Siqueira Campos, uma instalação mais moderna e com maior capacidade de receber 

passageiros. E foi desta estação que partiu o Suburbano para a jornada que marcaria a 

história de centenas de pessoas e, talvez, mudaria o destino daquele que estava à frente 

da locomotiva “desenfreada”, o maquinista João Claro dos Santos, personagem em 

destaque no nosso estudo.   

 

1.3- Segunda, 18 de março de 1946 

            A tragédia 

 

Voltemos para o dia 18 de março na última parada do trem Suburbano na 

Estação de Laranjeiras. Neste local, provavelmente algumas pessoas deixaram a 

locomotiva, encerrando seu curto trajeto de Aracaju para Laranjeiras. Mas, no mesmo 

ponto, outros passageiros subiram na máquina de ferro para outras cidades do interior, 

como é o caso do negociante ambulante Jilton Paes Madureira, com 53 anos de idade, 

casado, filho de José Paes Madureira e de Nerina Ferreira Madureira, residente na 

cidade que acabara de embarcar. Ele viajava para Carmópolis com o intuito de resolver 



   33 
 

 
 

questões de cunho comerciais
15

.  Ao que a documentação indica, já se passara das 

17h:55min da tarde da segunda-feira e a locomotiva já alcançava o km 445 

aproximando-se da sua próxima parada, a cidade de Riachuelo. Porém, uma interrupção 

inesperada da locomotiva cessaria por alguns instantes a pacata viagem. Seguindo o 

relato dos autos de perguntas do mesmo negociante, Jilton Madureira, o trem teria 

parado antes de anunciar a subida de uma ladeira, pondo a prova à paciência dos 

passageiros já cansados pelo dia de trabalho. O motivo, segundo o negociante, foi uma 

parada proposital para que o trem pudesse “pegar pressão” e subir com maior 

velocidade. A partir deste ponto, a máquina de ferro viajaria apenas mais alguns 

quilômetros, ao qual seria interrompida mais uma vez, agora, a cessação seria bem mais 

demorada do que a última parada, uma tragédia estaria se aproximando. 

Viajando em pé no trem Suburbano, o pescador Narcizio Alves Rocha
16

 de 20 

anos de idade, residente na cidade de Propriá, fala sobre o ocorrido. De acordo com os 

autos de pergunta, Narcizio sobe no trem às 16h:55min, provavelmente na Estação 

Ferroviária do bairro Siqueira Campos, e devido a grande lotação da locomotiva, o 

passageiro havia se alocado em um dos carros breques que formavam a composição do 

Suburbano. Segue o relato do pescador. Segundo o depoente, depois da cidade de 

Laranjeiras, já perto da cidade de Riachuelo, o trem subiu uma ladeira com “muito 

sacrifício”, tendo parado alguns minutos e, após a lenta transposição da ladeira, o trem 

se debateria com uma longa descida, e de maneira “infernal”, a máquina de ferro 

ganhava velocidade. Gritos de “certos passageiros” e reclamações da alta velocidade 

foram ouvidos naquele momento. Mas, de repente, um estalo forte é sentido, levando os 

carros breques a se chocarem uns sobre os outros, dando início ao acidente. 

 As imagens abaixo mostram a situação da locomotiva após grande tragédia. O 

descarrilamento provocou o choque dos muitos carros breques que estavam compondo o 

trem suburbano. Foi uma situação de alto perigo para aqueles que estavam a bordo da 

máquina.  

 

                                                           
15

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Jilton Paes Madureira, p. 78. 
16

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Narcizio Alves Rocha, p. 52. 



   34 
 

 
 

IMAGEM 7: A SITUAÇÃO DO TREM SUBURBANO APÓS A TRAGÉDIA 

(1946) 

 
Curiosos cercam o local da tragédia. Fontes: www.estacoesferroviarias.com. Último acesso em: 

22/08/2016 

 

 

IMAGEM 8: O TREM SUBURBANO APÓS A TRAGÉDIA EM NOTA DE 

JORNAL (1946) 

 
O jornal traz de um outro ângulo imagens dos descarrilamento Fonte: O jornal A noite, 1946, Rio de 

janeiro. Último acesso em: 22/08/2016. 

 

http://www.estacoesferroviarias.com/
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A tragédia do trem Suburbano ocorreu no quilômetro 458/Linha Norte no 

povoado Pedrinhas, entre dois municípios de grande relevância na região do Cotinguiba, 

devido a produção açucareira de outrora e por concentrar um grande número de 

engenhos. É bem verdade que na década de 1940, grande parte das fazendas já não 

produzia o açúcar. A decadência das áreas era visível. Mas a população não deixara se 

abater com as dificuldades, as atividades comerciais ganharam espaço. Uma prova de tal 

afirmação encontra fundamento no grande volume de pessoas que circulavam através do 

trem suburbano. Jornais de época apresentam como era corriqueiro a saída das 

locomotivas sempre com uma quantidade absurda de pessoas, lotando os vagões. Para a 

folha de notícias Sergipe-Jornal
17

 “Socorro e Laranjeiras não se passaram nada de 

anormal a registrar-se. As classes superlotadas, os passageiros reclamando, tudo na 

forma do costume”. 

  

IMAGEM 9: CENA DO TREM APÓS A TRAGÉD IA ANEXADA AO 

PROCESSO-CRIME (1946) 

 
Fonte: Documento de autuação do processo-crime referente a tragédia do trem Suburbano. 

 

 A fotografia retirada do inquérito nos dá uma dimensão do sinistro ocorrido. É 

possível visualizar também que todo o impacto ocorreu na parte detrás do trem, 

deixando a frente da maquinaria com poucos danos. Seja talvez por isso que o 

                                                           
17

 Ano V, Aracaju, Segunda-feira, 19 de agosto de 1946, nº 1.285. 
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maquinista João Claro não obteve ferimentos graves, como observaremos adiante.  O 

mapa nos fornece um pouco da localidade, a região do povoado Pedrinhas.  

 

MAPA 1: LOCALIZAÇÃO DO ACIDENTE 

 
Mapa acentuando a localidade do evento. Fonte: www.estacoesferroviarias.com. Último acesso em: 

22/08/2016. 

 

 

 Analisando o mapa é possível identificarmos superficialmente o trecho ao qual 

ocorre a tragédia. Não há informações exatas sobre as condições climáticas do local no 

dia do evento, mas a geografia indica que a região é composta de terrenos acidentados e 

intercalados por alguns declives. Porém, um forte fator é preponderante para 

entendermos, não a região, mas as condições estruturais dos trilhos, são os relatos de 

testemunhas e das notas da folha de notícia Sergipe-Jornal.  

 

A imprestabilidade de suas locomotivas, o péssimo estado de 

conservação das suas linhas ferreas, o material inservivel, ainda em 

uso naquela ferrovia tudo indicava que um dia haveriamos de ser 

colhidos com a noticia de um desastre muito grande em que o povo 

pagaria sem culpa [...] (Diário de Sergipe, 1946). 

http://www.estacoesferroviarias.com/
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 De acordo com a grave denúncia da folha de notícias, as reclamações da 

população eram de algum tempo, mostrando um certo descaso por parte da empresa 

responsável pela manutenção da linha férrea. Trilhos desgastados, locomotivas sem 

reparos e, provavelmente, pouca fiscalização. A tragédia, portanto, já vinha sendo 

anunciada.  

  

1.4- Da tragédia às vítimas 

 

Recebendo esta chefia comunicação de um desastre ferroviário, hoje 

ocorrido no quilometro 458, nas imediações do município de 

Riachuelo, determino a locomoção áquele local os doutores Aloísio 

Coutinho Neves e Arnaldo José Falcão, peritos que nomeio para 

procederem ao levantamento de corpo-de-delito (lesões corporais) em 

os feridos trazidos para o Hospital Cirurgia, devendo o escrivão Pedro 

Lima autuar esta, notificando in locum os médicos aludidos, 

acompanhando-os nas diligências, eis que o desastre, segundo soubéra 

a mesma chefia, fora de grande proporção.  

(Portaria do Departamento de Segurança Pública do Estado de 

Sergipe) 

 

 Já havia anoitecido quando ocorreu o grave acidente do trem Suburbano. O 

difícil acesso, agravado ainda com o anoitecer dificultou em parte o socorro às vítimas. 

Demorando ou não, o resgate chega e as primeiras pessoas foram socorridas. As cenas 

do ocorrido começaram a ser desenhadas pelos acidentados e curiosos que lá estavam.        

Gritos de socorro e choro, gemidos de dores em toda parte, “um momento horrível”, 

disse em seu depoimento
18

 o lavrador Manoel, natural da cidade de Capela, que estava 

viajando no trem pela primeira vez. Para sua primeira viagem, de fato, foi inesquecível. 

No mesmo depoimento do lavrador, Manoel diz ter sofrido grande ferimento na 

perna direita após ser jogado para debaixo dos carros e que só foi socorrido com o 

                                                           
18

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Manoel, p. 53. 
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“auxílio de pessôas” e com grande esforço de sua parte; e que o seu cuidado era de se 

afastar de imediato da maquinaria, pois temia que a caldeira da locomotiva estourasse. 

 Outras vítimas relataram o triste acidente. Desta vez, o testemunho foi de José 

Pereira
19

 de 24 anos de idade, natural de Riachuelo, filho de Antônio Pereira dos Santos 

e Patrícia Pereira Oliveira. Segundo ele, estava na capital sergipana onde subiu no trem 

Suburbano às 17h:55min, horário de partida. O acidente teve como resultado: o 

“quebramento” de sua perna direita, além de um ferimento na cabeça e pequenas 

escoriações nas pernas. O curioso aqui e de algumas vítimas foi a perda de todos os seus 

pertences, como sapatos, relógios de pulso, pequenas mercadorias e dinheiro. 

Provavelmente, bens saqueados por curiosos e aproveitadores que estavam por perto na 

hora da tragédia.  

 Para o ajudante de caminhão, Manoel Ferreira dos Santos, fixando residência na 

cidade do Rosário do Catete, solteiro e com 19 anos de idade, sua viagem não foi muito 

confortável, pois viajara em pé, na plataforma de 2ª classe e que seguia para uma cidade 

relativamente distante da capital, onde subiu a bordo da locomotiva. De acordo com o 

laudo, o respondente machucou o pé esquerdo e na coxa da mesma perna, ficando preso 

nos destroços. A vítima só foi socorrida quando os auxiliares de salvamento chegaram 

no perímetro do acidente. Como outras vítimas, ele perdeu o seu chapéu de feltro, os 

sapatos e uma bolsa com 110 cruzeiros, o que lhe fez muita falta, pois após a tragédia 

ficou sem trabalhar devido aos ferimentos. 

 Desta vez, é a jovem moradora da rua Espírito Santo, Aracaju, Maria Anita 

Andrade Barros
20

, com apenas 16 anos de idade presenciara uma grande tragédia. Filha 

de Silvima Bastos, a adolescente teria com o que se preocupar ainda mais além da 

imagem daquele fatídico dia, pois ela foi informada que havia quebrado os ossos da 

bacia.  

 Ferimento também grave foi o da lavradora Maria da Conceição
21

, brasileira, 27 

anos, filha de Maria Senhora e residente da cidade de Riachuelo. Feito o exame, 

constataram nela contusão do tórax e do joelho. A documentação não deixa evidente 

                                                           
19

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a José Pereira, p. 84. 
20

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Maria Anita Andrade Barros, p. 48. 
21

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Maria da Conceição, p. 38. 
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que tipo foi a contusão da vítima. Luxação? Rompimento dos ligamentos? Fratura dos 

ossos da perna ou do próprio tórax? Ao que indica, a quantidade do número de 

acidentados fez com que a pequena equipe médica não fizesse uma análise mais 

detalhada dos socorridos.  

 Todas as vítimas apresentadas até o momento foram pessoas que estavam a 

bordo do trem, eram passageiros que viajavam para fins comerciais e/ou a passeio. Mas 

nos autos de perguntas expelidos pela polícia do estado de Sergipe, estavam grande 

parte das vítimas da tragédia do trem Suburbano. João Claro dos Santos
22

, casado, 37 

anos de idade, residente na rua Salgado, no Bairro Siqueira Campos, capital do estado, 

era o maquinista da locomotiva, e que também respondeu aos autos. Não foi ferido 

como os outros tripulantes, mas, de acordo com ele, apenas sentiu forte dores no corpo 

devido ao forte impacto. Segundo o maquinista, mesmo com os ferimentos, pelejava 

com a situação e tentava, de alguma forma, contribuir, prestando socorros às vítimas do 

desastre.  

 Analisando a documentação, diversos foram os ferimentos dos passageiros, 

vítimas do desastre do trem 232, no povoado Pedrinhas. “Machucados na cabeça”, 

“pernas e braços fraturados”, “dores no corpo”, “pancadas nas costas”, “cortes”, 

“contusões”, entre outros diferentes tipos de escoriações. Após os resgates dos 

sobreviventes, alguns hospitais da capital e pequenos postos de atendimento do interior 

receberam toda a demanda. Foi o caso do negociante, de 54 anos, João Bruno de 

Barros
23

 que após receber os primeiros socorros no local do acidente foi levado para o 

Hospital de Cirurgia
24

. Com ferimentos graves (perna esquerda quebrada e vários 

ferimentos pelo corpo). Já o destino do “foguista” da locomotiva foi o Hospital Santa 

Izabel para cuidar das graves lesões que sofreu (esmagamento da mão direita, dos 

ferimentos nas costas e nas pernas).  

                                                           
22

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de 

perguntas feitas a João Claro dos Santos, p. 90. 
23

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a João Bruno de Barros, p. 79-80. 
24

 No decorrer da pesquisa recorremos a buscar novas fontes documentais para o enriquecimento do 

trabalho. Neste caso, fomos atrás dos próprios laudos médicos emitidos pelo hospital, mas, infelizmente, 

não conseguimos encontrar, o que nos preocupa. Tal material nos forneceria informações fundamentais 

sobre as gravidades dos ferimentos. De acordo com os funcionários, não havia essa documentação em 

seus arquivos. Arquivos esses abandonados pelos responsáveis da instituição hospitalar. A falta de 

descuido, a pouca preocupação em preservar alguns materiais e a falta de preparo e paciência dos 

funcionários era gritante. O que revela a pouca importância da história de Sergipe para os órgãos 

estaduais e municipais. Visitamos os seguintes hospitais: Santa Izabel, Cirurgia e o pequeno centro 

hospitalar do município de Riachuelo.  
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 Estavam naquela máquina, homens, mulheres e crianças de diversas ocupações e 

regiões de Sergipe, como o jovem estudante de 14 anos, Rosmão Batista, natural de 

Riachuelo; Milton Santos, trabalhador braçal, de 21 anos de idade, da cidade de Rosário 

do Catete; o folguista do trem Albérico Alves dos Santos e João Claro dos Santos, o 

ambos de Aracaju; Hafonso Souza Nery, de 24 anos, trabalhador braçal
25

 de Santa Rosa, 

pequena cidade do interior; Luiz Guimaraes, trabalhador braçal morador de Carmópolis; 

o lavrador de 55 anos, Pedro Vieira dos Santos, morador de Aquidabã; o jovem Albino 

Raimundo Jorge de apenas 13 anos de idade, residente na cidade de Maruim. Vítimas de 

outras regiões também estavam presentes nos autos de perguntas, exemplo de 

Laranjeiras, Riachão, Cotinguiba/Socorro e Capela.  

 

IMAGEM 10: IMAGEM DO SUBURBANO E DE CURIOSOS NA MANHÃ 

SEGUINTE APÓS O DESASTRE (1946) 

 
Fonte: Documento de autuação do processo-crime referente a tragédia do trem Suburbano. 

 

 

 Como dito anteriormente, a tragédia ocorrida no dia 28 de março de 1946 foi de 

grande impacto e o seu saldo de mortos foi bem maior em relação ao número de vítimas 

                                                           
25

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Hafonso Souza Nery. 
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que sobreviveram, ainda segundo os relatos jornalísticos. Os engenheiros civis Lauro 

Barrêto Fontes, Jorge de Oliveira Neto e Pedro Braz, encaminhados ao local, foram 

contundentes em sua análise. Em resumo, o laudo levantado pela equipe pode revelar 

lapsos daquele ocorrido. De acordo com eles, no local estavam reunidas pessoas dos 

mais diversos locais e ocupações, pessoas acidentadas e outras com o intuito de ver o 

acidente e que por esse motivo deixavam os acidentados ainda mais alarmados, 

prejudicando o resgate. “A presença de várias pessoas ali, contribuiu para que durante 

alguns momentos existisse o pânico, sanado quando voltaram os presentes ao estado 

normal”.
26

  

O relatório segue dando outros detalhes sobre os primeiros socorros prestados as 

vítimas. Após a chegada ao local, por volta das 21h, policiais e equipes médicas 

começaram a prestar os primeiros auxílios. Uns afastavam os curiosos e saqueadores, 

outros, como os enfermeiros, iniciavam os primeiros exames cadavéricos. Os corpos e a 

quantidade de vítimas eram tão grandes que os peritos tiveram dificuldades em agilizar 

os exames, analisando os corpos sem a precisão necessária. Talvez, muitos até dos 

acidentados não tivessem passados pelo exame de corpo de delito.  

 

Os médicos nomeados não davam vencimento aos exames. De um 

lado surgiam pedidos de óbitos para o enterramento, de outro 

encareciam sua presença nos Hospitais. Por isso era justo e lógico que 

houvesse, em face da incompreensão nascida das circunstâncias, 

ineficiência no modo de como foram feitos os levantamentos de 

corpos, identificações, etc.  

(Relatório expelido pelos engenheiros civis, p. 157). 

 

A partir do dia 29, um dia após a tragédia, o corpo de polícia da capital 

sergipana inicia a pericia sobre o acidente do trem Suburbano. O tamanho da tragédia e 

sua repercussão na imprensa necessitavam de uma rápida e eficiente resposta a 

sociedade. Segundo os exames cadavéricos, os números de mortos foram 30 para os 

corpos identificados e 13 para aqueles não identificados. As desfigurações e a falta de 
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 Relatório expelido pelos engenheiros civis, p. 157. 
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documentação dificultaram, para aquele momento, a identificação das vítimas fatais. 16 

se encontravam em situação muito grave, e 37 tiveram apenas ferimentos leves.  

Segue aqui um breve relato daqueles que perderam a vida na tragédia. Nivaldo 

Góis, estudante de 15 anos de idade, residente da cidade de Riachuelo, filho de Moisés 

Góis e Ester Regis. Laudo médico: fratura da base do crânio e fratura ao nível da 

articulação tempero mandibular direita. José Correia da Silva, trabalhador rural, com 

idade de 25 anos, faioderma (pele parda), morador da fazenda Araçá, também em 

Riachuelo. Laudo médico: fratura da base do crânio, fratura do braço direito e forte 

contusão na região clavicular esquerda. Osamar Almeida Menezes, 26 anos de idade, 

melocarderma (sem identificação), tendo como pais Angelino de Almeida Menezes e 

Nerina Pereba Menezes, todos residentes da cidade de Riachuelo. Laudo médico: 

esmagamento do tórax e forte contusão na região escapular direita.  

O ferroviário João Costa Santos também estava entre as vítimas fatais do 

acidente. Ele foi uma das vítimas a qual os peritos não conseguiram identificar sua 

filiação. Laudo médico: esmagamento do tórax, hemorragia interna, fratura da base do 

crânio. José Luiz dos Santos, 31 anos, casado, trabalhador rural e residente do 

município de Santa Rosa. Laudo médico: fratura da bacia e da base do crânio. Já o filho 

do senhor Erundino Inacio da Silva, sofreu uma fratura fatal na base do crânio. José 

Inacio da Silva fixava residência em Maruim.  

 

IMAGEM 11: IMAGENS DAS VÍTIMAS ENCONTRADAS MORTAS 
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        Corpos de vítimas fatais que padeceram na tragédia. A imagem mostra 4 corpos com um alto grau de 

desconfiguração. Entre eles estavam José esteves dos Santos e José Luiz dos Santos. Fonte: Documento 

de autuação do processo-crime referente a tragédia do trem Suburbano. 

 

 

 

IMAGEM 12:  CORPOS DE VÍTIMAS FATAIS DA TRAGÉDIA DO TREM 

SUBURBANO (1946)

 
Fonte: Documento de autuação do processo-crime referente a tragédia do trem Suburbano. 
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1.5- Do inquérito inicial à repercussão da tragédia  

 A abertura do inquérito, juntamente com a escolha da perícia que investigaria a 

tragédia logo se iniciaria. No mesmo dia do grave acidente ferroviário, 

aproximadamente às 21:00h, a chefia de comunicação da polícia de Aracaju, após a 

chegada das notícias vindas de Riachuelo, determinou àquela localidade a locomoção 

dos peritos já citados anteriormente. Eles foram responsáveis por recolher e analisar os 

corpos frutos do acidente. E para a investigação da linha férrea, três engenheiros civis, 

Jorge de Oliveira Neto, Pedro Alcântara e Lauro Barreto Fontes, receberam a 

incumbência do Chefe de Polícia Antônio de Oliveira Brandão. E no intervalo 

equivalente a 10 minutos, os peritos analisavam os corpos e respondiam o questionário 

típico da própria chefia de polícia. “Houve morte? Qual a causa da morte? Qual o 

instrumento ou meio que produziu a morte? Foi produzida por meio de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia, ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel?” Em seguida dava-

se o laudo:  

 

Em consequência, passaram os peritos a fazer o exame e investigações 

ordenados, findo os quais declararam: José Correia da Silva, 

brasileiro, faioderma, com 25 anos de idade, solteiro, trabalhador 

rural, residente à Fazenda Araçá, município de Riachuelo, deste 

Estado. Apresenta fratura da base do crâneo, fratura do braço direito e 

forte contusão na região clavicular esquerda.  

(Auto de exame cadavérico procedido na pessoa de José Correia da 

Silva, p. 10). 

 

 

Nada mais havendo após análise pericial, as autoridades encerravam o laudo com a 

assinatura do escrivão. Segue-se assim em todos os cadáveres resultados da tragédia do 

trem Suburbano. 

 No dia seguinte pós-desastre, às 14:00h, e ao encerramento da análise dos 

mortos, um novo corpo de perícia é destacado, iniciando uma nova fase do processo, o 

interrogatório com as vítimas sobreviventes. Buscando respostas para o ocorrido, o 

corpo de delito inicia os autos de perguntas. Dados como, nome, idade, situação 
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matrimonial, profissão, cidade onde nasceu e reside, filiação, entre outras informações 

foram colhidas pela chefia de polícia da capital. Investigação com tamanha proporção 

como a tragédia do trem Suburbano exigia cautela e muita paciência para àqueles que 

estiveram à frente das investigações.  

A forma como se conduziu as averiguações da tragédia é muito similar à 

analisada por Boris Fausto na sua obra O crime do restaurante chinês: carnaval, futebol 

e justiça na São Paulo dos anos 30. Utilizando de uma variedade de fontes 

documentais, o pesquisador Boris Fausto faz uma análise de um grande crime que 

ocorreu na cidade de São Paulo em 1930. Traçando cena por cena e desmiuçando as 

investigações do processo-crime, o autor constrói uma narrativa histórica surpreendente, 

além de apresentar as falhas e dificuldades enfrentadas pela polícia paulista em 

encontrar os suspeitos da chacina. Os jornais de São Paulo noticiavam a todo o 

momento o curso das investigações, repercutindo em todos os estados paulistas. Algo 

similar ocorreu com o acidente do trem Suburbano. Jornais de todo o Brasil e de 

algumas partes do mundo repercutiram notícias da tragédia. Vejam as manchetes: 

 

IMAGEM 13: O JORNAL TRIBUNA POPULAR DO RIO DE JANEIRO 

NOTICIA A TRAGÉDIA  

 
Fonte: Jornal Tribuna Popular, 20 de março de 1946, cidade do Rio de Janeiro. 

 

 Na manhã do dia 20 a população carioca acordara com a notícia de que em 

Sergipe um “tremendo desastre ferroviário” acabara de ocorrer há poucos dias. De 
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acordo com o noticiário, estampado em 2ª capa e que a cobria quase por completo, o 

tombamento de uma das suas composições causou a morte de aproximadamente 40 

pessoas e dezenas de feridos, as quais foram encaminhadas para alguns hospitais de 

Aracaju, deixando ainda o comércio da cidade fechado em sinal de luto. Interessante 

notar que no decorrer das informações, o jornal deixa claro que o saldo de mortos e 

feridos ainda estava em aberto, pois mesmo horas após o ocorrido, não havia ainda 

finalizada a retirada de todos os escombros. Podendo aumentar significativamente o 

números de pessoas que perderam suas vidas. 

 

IMAGEM 14: DIÁRIO DE NOTÍCIAS DO RJ 

 
Fonte: Diário de Notícias, 20 de março de 1946, Rio de janeiro. 

 

 Na manhã do dia 20 de março de 1946, o jornal de cunho popular do Rio de 

Janeiro noticiara a tragédia em sua capa. Denominando de o “pavoroso desastre”, as 

informações passadas pela imprensa nacional fizeram com que a notícia do desastre 

ferroviário ganhasse cada vez mais o interesse popular. Tendo relativa prudência ao 

passar as informações sobre mortos, feridos e culpados, o meio de notícia revela outros 

dados do grave acidente. Em nota, o jornal especifica o número de médicos, enfermeiros 

e os medicamentos, aos quais foram enviados no socorro às vítimas. 

 Precisão mesmo veio da mídia local sergipana, acompanhando tudo de perto, o 

Sergipe Jornal apresentaria fatos chocantes da tragédia. Para o jornal, os médicos 
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tiveram um dia cheio onde foram postos à prova todas as suas capacidades e a técnica 

de cada um. Chamados de “petidores humanitários”, para o jornal, os seus esforços 

foram imensos, no sentido de salvar a vida dos seus semelhantes.  “Lutaram ontem 

contra a morte, contra o tétano, contra a gangrena, contras as infecções malignas, 

como dantes nunca haviam lutado em terras de Sergipe”. Foi um dia de grande trabalho 

para a classe médica do pequeno estado. 

 É possível também ver quantas pessoas, de acordo com a nota, foram para os 

hospitais de Aracaju. No Hospital de Cirurgia foram internados durante o dia da 

tragédia 41 feridos, tendo sido submetidos a operações cirúrgicas. Segue alguns casos: 

Erundina da Silva, com fraturas expostas do braço direito; Maria Anita Bastos, com 

fratura na bacia; Manuel Ramos Santos, da cidade de Capela, que teve amputado o pé 

direito; Francisco Vieira dos Santos, residente do município de Socorro, com fratura 

exposta na perna direita; Pedro Vieira dos Santos, de Capela, com fratura nos úmeros e 

luxação; Nemesio Alves da Rocha, da cidade Propriá, com fratura exposta da perna 

esquerda; Manoel Invenção, morador da cidade de capela, com esmagamento da perna 

direita
27

. 

 Em outro jornal da capital republicana, o Eu sei de tudo, na edição 12, do dia 20 

de março, há um número surpreendente de mortos, vítimas do desastre. Na nota, a folha 

apresenta um número muito elevado. Segundo ela, “noticiava-se que se eleva a 185 o 

número de mortos e a 300 o de feridos no desastre ferroviário da véspera em Sergipe”
28

. 

O jornal não diz de onde retirou o elevado número de mortos apresentado. No dia 21, 

um outro meio de comunicação anuncia em suas capas que 200 mortos foram 

encontrados e o número de feridos no sinistro acidente já subia para 300. Observem. 

 

IMAGEM 15: O DÁRIO DE NOTÍCIAS EM SUA SEGUNDA EDIÇÃO 

APRESENTA O GRANDE NÚMERO DE MORTOS E FERIDOS 

                                                           
27

 Ver Sergipe-Jornal, 19 de março, Aracaju. Várias foram as vítimas que passaram por dezenas de 

procedimentos cirúrgicos. O jornal revela mais detalhes do Hospital de Santa Isabel.  
28

 Ver o jornal carioca Eu sei de tudo, da edição 12, do dia 20 de março. 
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O jornal começa falando em 80 mortos, mas deixa evidente que o número poderia ter sido maior, cerca de 

200 pessoas poderiam ter parecido no desastre ocorrido em Sergipe. Fonte: Diário de Notícias, 21 de 

março de 1946, Rio de janeiro. 

 

Com precisão, o Diário de notícias reservou em sua segunda “secção” uma 

página inteira para noticiar tudo que ocorrera em Sergipe após o desastre do trem 

suburbano. Nele, encontramos informações das circunstâncias que poderiam ter levado 

ao ocorrido, do socorro que foi prestado às vítimas, do grande volume de mortos e 

feridos, da comoção da população local e até da ameaça de linchamento que o condutor 

da máquina estava sofrendo. A população estava desenhando a imagem de um culpado. 

Nas notas internacionais, até o Itamarati recebeu apoio de outros países. O A 

manhã
29

, da imprensa carioca, mostrou na edição da terça-feira, dia 26, uma nota ao 

qual revela a preocupação do Ministro das Relações Exteriores da Colômbia, um 

telegrama de condolências a todas as vítimas do desastre ferroviário ocorrido em 

Sergipe. No dia 29, o mesmo diário traz uma informação preciosa do desenrolar do 

acidente. Diz que,  

 

 

                                                           
29

 Jornal A manhã, 26 de março de 1946, cidade do Rio. 
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“Para auxiliar as despesas que a prefeitura de Riachuelo 

teve com os socorros às vítimas, com o desastre ferroviário na 

semana passada, o interventor federal Hunald Cardoso assinou 

um decreto concedendo ao mesmo a importância de dez mil 

cruzeiros”
30

. (Jornal A manhã, 29 de março de 1946). 

 

 

“Até transbordar”, foi assim que a imprensa da Austrália tratou o incidente do 

trem Suburbano. Em uma nota, o jornal Sydney Morning Herald, do dia 22 de março 

deu ênfase aos números de mortos e feridos que entraram nos hospitais de Aracaju, 

além de relatar a possível fuga do maquinista para uma delegacia na tentativa de não ser 

linchado pela população dos arredores. Segundo o jornal, quase 200 pessoas morreram 

no grave acidente e 300 feridos encheram os hospitais até transbordar.  

 

LYNCH THREAT BY TRAIN CROWD RIO DE JANEIRO, March 

21After a train wreck, in which 200 were killed, the engineer. Fix this 

textfled from enraged passengers who. wanted to lynch him. He took 

refuge in a police station. The tragedy occurred last night near. 

Aracaju, on the Brazilian coast north of Bahía. Three hundred injured 

have filled. Aracaju's hospitals to overflowing
31

. 

(Sydney Morning Herald, Friday 22 March 1946, p. 1). 

 

 Nos jornais, o desastre ganhou destaque nas primeiras páginas. Passaria sem 

dúvidas para o rol dos grandes desastres ocorridos no Brasil. Mas se para a mídia 

nacional o tragédia do suburbano ganhou notoriedade, os jornais locais transformaram a 

notícia em manchetes trágicas, alimentando a imaginação do “pobre leitor”, ao qual, 

provavelmente, aguardava dia- a- dia, notícias do desastre. Os jornais sergipanos 

passaram a ser o principal meio de repercussão na região. Vejam o que publicou: 

 

IMAGEM 16: NOTA DO SERGIPE-JORNAL RELATANDO O DESASTRE 

                                                           
30

  
31

 Sydney Morning Herald, Friday 22 March 1946, p. 1. 
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Na manhã do dia 19, as manchetes dos jornais sergipanos já noticiavam o gravíssimo desastre. Fonte: 

Sergipe-Jornal, 19 de março, 1946, Sergipe. 

 

 De acordo com o jornal, a cidade de Aracaju foi alarmada na noite anterior com 

a notícia de um desastre ferroviário de gravíssima proporção. Os telegramas que 

chagavam do município de Riachuelo, atualizavam as editoras e a própria polícia que 

aguardavam ansiosamente as notícias.  

 

Desde logo foram tomadas as providências que o caso exigia. 

O ilustre médico dr. Antônio Garcia Filho do serviço da Leste 

Brasileiro se dirigiu ao local do acidente, e, com ele, outros colegas 

seus, do Pronto Socorro e do Hospital Cirurgia, drs. Roosevelt Dantas 

Cardoso, José Atahba (sic) Alvares e Basílio Amaral, além de 

enfermeiros e padioleiros. (Sergipe-Jornal, 19 de março, Aracaju). 

 

Realmente, o caso exigia um grande volume de médicos, socorristas, 

enfermeiros e voluntários. Os pequenos Prontos Socorros provavelmente não estavam 

dando vencimento de tantas pessoas que chegavam a toda a hora. O jornal relata em seu 

texto o número de mortos. Para o Sergipe-Jornal, a quantidade de mortos já alcançava 

120 vítimas fatais, havendo ainda em média 60 corpos sob os escombros. “Momento a 
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momento chegavam feridos e mortos a esta capital. Difícil tá sendo o reconhecimento 

das vítimas...” . 

E na busca de alcançar o maior público e mostrar a dor de quem esteve presente, 

o jornal trouxe uma entrevista de uma vítima do grave acidente. Sem revelar a 

identidade do entrevistado, o jornal esmiúça a fala relatando o que se viu da tragédia. 

Após o desengate dos breques que estavam compondo a locomotiva, eles “foram 

descendo ladeira abaixo com grande velocidade”. A vítima continua: 

 

Ouvi gritos de toda a parte lamentos femininos e masculinos, 

choro de crianças, soluços profundos, e senti a primeira classe virando 

comigo, se fazendo em pedaços. [...] Agarrei-me, fortemente, a um 

dos bancos, e, a meio a gemidos e a s. (sic) guiado pelo luar que 

entrava pela porta, saí da classe meio avariado, com ligeiras 

escoriações na cabeça, a roupa salpicada de sangue. Não é possível 

descrever a cena que o luar avivava aos nossos olhos. Uns feridos, 

outros mortos, gemendo, gritando implorando socorro, na cena mais 

horrorosa que os meus olhos viram. (Relato de uma testemunha ao 

Sergipe-Jornal, 19 de março de 1946, Aracaju). 

 

 O Sergipe-Jornal ainda seguia relatando o dolorido sentimento dos familiares ao 

enterrar os seus entes queridos que tiveram a vida ceifada por um trágico acidente. Para 

a mídia, foi uma nota triste, sumamente deplorável. Não sobraram críticas para a 

atuação do corpo policial durante o serviço de enterramento dos cadáveres. “Fato 

degradante, por todos os títulos passível da censura pública, a atuação deseducados e 

incapazes agentes policiais, no momento em que chegavam os cadáveres das vitimas do 

lamentável desastre.” “Uma atuação infelicíssima, merecedora da repulsa pública”. 

Os corpos estavam sendo retirados das classes e conduzidos numa única maca para o 

cemitério, sem que ao menos os cobrissem. Até os despojos restos mortais ficaram ao 

olhar do público. Uma “imensibilidade” e um desrespeito nunca vistos pela dignidade 

humana.  
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Os restos mortais estavam sendo atirados na areia, dentro do cemitério, tudo em 

valas comuns, quando apareceu uma pessoa de grande responsabilidade, fazendo ver 

aos agentes policiais os erros das suas atitudes.
32

 O jornal continua: 

 

Eram 21 cadáveres, ainda não reconhecidos, que iam ser 

lançados à vala comum. Houve protestos de indignação. Houve, 

felizmente, quem interferisse em defesa da dignidade humana e dos 

princípios de direito mais comesinhos, que determinam os 

conhecimentos dos cadáveres em emergências tais antes, do 

sepultamento. (Sergipe-Jornal, 19 de março de 1946, Aracaju). 

 

 Mesmo após 24 horas do ocorrido, os corpos ainda estavam esperando a análise 

do Serviço Médico Legal. Um dia caótico para todos aqueles que foram afetados polo 

trágico acidente.  

 Podemos a abordar a tragédia por um outro ponto de vista. De maneira menos 

dolorosa, é o cordelista Rodolfo Coelho Cavalcante
33

. Alagoano, da cidade de Rio 

largo, de 29 anos de idade, escreveu em verso e prosa o que ele chamou de “desastre 

ferroviário de Sergipe”.   

 

Como rude travador 

Peço desculpa primeiro 

Aos leitores dos meus versos 

Com ideal verdadeiro 

Neste livro que apresento 

Levando a conhecimento 

Este episódio altaneiro... 

 

De horror! Fatalidade! 

Coisa que nunca se viu 

O desastre de Sergipe 

Daquele trem que partiu 

                                                           
32

 O jornal não revela quem foi a pessoa de um alto escalão que interviu no momento do enterro das 

vítimas.  
33

 Rodolfo Coelho Cavalcanti nasceu em Rio Largo (AL) em 1919. Entretanto, consta do registro de 

nascimento a data de 1917. Filho de Arthur de Holanda Cavalcante e Maria Coelho Cavalcante, foi criado 

pelos avós maternos até os 8 anos, quando retorna à casa dos pais. As constantes mudanças entre Maceió 

e Rio Largo o obrigaram a trabalhar para ajudar no sustento familiar.  Adolescente, percorre parte do 

Norte e Nordeste, atuando como camelô, palhaço de circo, dentre outras atividades. Desde essa fase, já se 

faz notar como bom versejador, participando de pastoris, cheganças e reisados. A sua biografia completa 

está no seguinte endereço: www.casaruibarbosa.gov.br | site Cordel. Último acesso: 22/02/2016. 
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Segunda-feira dezoito 

De Aracaju com açoito 

Aldeante se extinguiu 

 

Apesar não possuir 

De Salomão a Ciência 

A musa de Castro Alves 

E nem de Ruy a cadencia 

Vou descrever num segundo 

Este desastre profundo 

Mesmo sem ter eloquência 

 

Conforme dizem os jornais 

Vos declaro com franqueza 

Que no mundo nunca houve 

Num desastre com certeza 

Realmente lamentável 

Pela sua natureza... 

(CAVALCANTE, 1946, p. 1) 

 

 Para o alagoano, a tragédia teve grande impacto na vida da população. Ao que 

parece, os seus leitores não estavam acostumados com um verso que representasse a dor 

de tantas pessoas que perderam seus parentes numa tragédia de grande magnitude, como 

ele mesmo se refere ao falar do desastre. Diferentemente de outros inícios de cordéis, 

não era costume o autor pedir desculpas. Talvez já para preparar o leitor para a triste 

notícia que vinha a seguir. Ele continua: 

 

O desastre de Sergipe 

Foi concreto doloroso 

Enlutou todo o Paiz 

Oh! Meu Deus tão poderoso 

Livrai o nosso Brasil 

Destas tragédias tão vil 

Com teu poder glorioso! 

 

Dezoito no mês de Março 

Ao depois do sol poente 

O céu azul sergipano 

Não cintilou refulgente 

As pequeninas estrelas 

Tão brilhante e singelas 

Deixaram a terra latente... 

 

O espaço taciturno 
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Escuridão só reinava 

As próprias aves noturnas  

Nos arbustos se ocultavam 

O trem fatídico corria 

Nesta noite tão sombria  

De instante, instante apitava... 

 

As seis e meia da noite 

Três nuvens no ocidente 

Todas elas de escarlate 

Demonstravam realmente 

O nadir das desventuras 

Onde tantas criaturas 

Iam morrer de repente 

 

Oh! Que drama doloroso 

Que tragédia cruciante 

Laranjeiras Riachuelo 

Foi o ponto culminante 

Foi entre estas duas cidades 

Deste fato torturante  

(CAVALCANTE, 1946, p. 2-3) 

 

  

 Foi assim que entendeu o cordelista Rodolfo Cavalcante a noite de 18 de março 

de 1946. Em palavras eloquentes, ele relembrou detalhes importantes da tragédia. O 

local do acidente, da alta velocidade do trem, do grande número de mortos e do drama 

doloroso dos familiares das vítimas. Bom leitor que era, foi bem provável que os seus 

dados fossem retirados dos jornais que noticiaram a tragédia. 

 No próximo capítulo tentaremos desvendar e construir um esboço dos meandros 

do inquérito que veio a indiciar o maquinista da locomotiva, João Claro dos Santos. De 

uma pessoa simples e pacata, às ameaças de linchamento. De um negro honrado e de 

família, para as manchetes de jornais como o principal suspeito de causar a tragédia. 

Culpado ou não, o nosso trabalho aqui é se aproximar dos fatos, é percorrer o caminho 

que a locomotiva SR. 41 fez até o km 458.  
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2-  OS OLHOS (IN) CERTOS DA JUSTIÇA SERGIPANA: O INDICIAMENTO 

DE JOÃO CLARO 

 

2.1- Do inquérito à busca de suspeitos 

 

IMAGEM 17: CAPA DO JORNAL CARIOCA DIÁRIO DA NOITE 

 
O jornal abre sua capa com a notícia do desastre. Fonte: Diário da Noite, 20 de março de 1946. 

 

 

IMAGEM 18: CAPA DA GAZETA DE NOTÍCIAS 

 
Em nota, o jornal fala o número de mortos e das ameaças de linchamento do condutor João Claro. Fonte: 

Gazeta de Notícias, 21 de março de 1946, Rio de Janeiro. 
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 A tragédia ocorrida na cidade de Riachuelo tornou-se de grande repercussão 

rapidamente. E como vimos, a imprensa periódica, nacional e internacional havia 

estampado em suas capas, notícias do grave acidente, exigindo da polícia sergipana um 

esclarecimento acerca dos motivos que levaram o descarrilamento do trem suburbano. 

As investigações começaram após os peritos analisarem os corpos e encaminharem os 

feridos para os hospitais de Aracaju. Como dito anteriormente, após receber as notícias 

do grave acidente, o corpo de polícia do estado de Sergipe inicia uma grande investida 

em busca do esclarecimento e solução do desastre ferroviário.  

 De acordo com o processo-crime na tarde do dia 21 de março, o Chefe de Polícia 

Antônio de Oliveira Brandão se encaminha para o Hospital Cirurgia em busca de ouvir 

as vítimas sobreviventes do desastre. Respondendo umas das perguntas dos autos 

levantados pela chefia de polícia, a vítima Manoel dos Santos, de 45 anos de idade 

conta detalhes do que ocorreu naquela noite. Segundo seu depoimento, ele viajava em 

pé em uma das plataformas, pois a “enchente de pessôas era incalculável e por este 

motivo o respondente colocou-se na plataforma, viajando assim mesmo num aperto 

medonho”
34

. Tomando ênfase nos depoimentos colhidos pelos responsáveis da 

investigação, todos relatam a superlotação do trem Suburbano, tornando assim, um 

ponto-chave da perícia.  

As respostas da vítima Benício Vieira nos autos de perguntas deram mais 

detalhes sobre as condições de viagem dos tripulantes na descontrolada máquina de 

ferro. Com destino para Japaratuba, o respondente sobe no trem quase que no seu 

horário de partida, às 16h:55min, porém a locomotiva se encontrava completamente 

cheia, restando apenas procurar um lugar entre o amontoado de pessoas e mercadorias.  

Rico em detalhes é o depoimento do guarda-freio João Félix, de 35 anos de 

idade, residente do Bairro Siqueira Campos. Respondendo como se deu o desastre do 

trem de modelo 232, do dia 18, o depoente diz que havia subido no Suburbano às 

16h:55min, seguindo da estação da capital (a Estação do bairro Siqueira Campos) com a 

companhia do seu foguista, o sr. Betinho de Tal. Ao entrar, percebeu que a quantidade 

de passageiros era “fora do comum” e “razão pela qual os passageiros iam se apinhando 

                                                           
34

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, auto de perguntas 

feitas a Manoel, p. 53. 
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por toda parte”
35

. Ele destaca ainda a grande velocidade que a locomotiva estava após a 

parada para pegar uma certa pressão, a fim de que a máquina subisse a ladeira e que, ao 

descer uma encosta, o maquinista pediu freio nos carros breques, mas foi quando o 

guarda-freio sentiu um forte impacto e percebeu “os carros a se quebrarem uns nos 

outros”. Após isso, João Félix só lembra que recebeu uma grande pancada, ao qual “o 

jogou por terra”, caindo sem sentido. Ao tornar a si, “estava deitado no chão, e “era 

tal os gritos”, “gemidos” e “choros” que só foi compreender o que estava acontecendo 

minutos depois. Em resposta aos autos, disse ainda que não sabia o motivo do acidente e 

que jamais ouviu comentários de que o maquinista João Claro havia ingerido bebidas 

alcóolicas.  

Partindo de Laranjeiras, o soldado João Batista dos Santos, da força policial do 

destacamento da mesma cidade, apresentou seu depoimento às 10h do dia 22 de março, 

no Hospital Cirurgia. Ao chegar na cidade de Laranjeiras, por volta das 17h:55min, o 

trem suburbano só tomou partida novamente em aproximadamente 1 hora depois de sua 

chegada a cidade. Ao entrar, o respondente percebeu a grande lotação que o trem se 

encontrava, ao qual não restava mais assentos livres, levando a sua viagem para a cidade 

de Riachuelo em pé.  

Até o momento, seu depoimento converge em detalhes com as outras vítimas em 

relação à superlotação do suburbano. Mas uma parte do seu relatório, ao qual consta nos 

autos de perguntas, é levada mais a sério pela investigação. De acordo com o soldado, 

ele ouviu “dizer que o maquinista dissera que iria tirar o atrazo, e assim parecia 

porque após a subida, o trem parecia um motociclo a toda velocidade”
36

. E 

provavelmente, em função do seu dever, o policial prestou uma atenciosa colaboração 

para os seus pares, pois nada escapou aos seus ouvidos. O seu depoimento é bastante 

destacado pela perícia. Segue ainda afirmando ter ouvido por mais de uma pessoa, 

outros comentários a bordo do trem, de que “na máquina viajavam dois indivíduos 

conduzindo bebidas alcóolicas”, o que ficou o respondente “crendo na notícia” devido 

à facilidade de como se deu o desastre.  

                                                           
35

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948 auto de perguntas 

feitas a João Félix, p. 55. 
36

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948 auto de perguntas 

feitas a João Batista dos Santos, p. 58. 
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Mas que relação poderia ter o acidente com os dois indivíduos que, 

provavelmente, estavam transportando bebidas alcóolicas? No trem não haveria 

comerciantes, aos quais venderiam tais bebidas no mercado de Aracaju e/ou em outros 

municípios? Era possível a sabotagem da máquina? Segundo a legislação, era permitido 

o uso de bebidas a bordo das locomotivas? Seriam os dois indivíduos o maquinista e o 

guarda-freio? Certamente, perguntas como essas nortearam as investigações.  

No dia 29 de março os engenheiros Jorge de Oliveira Neto, Lauro Barreto 

Fontes, Pedro Alcântara Braz, foram convocados pela junta policial para integrar a 

Comissão pericial do desastre. Suas funções seriam encontrar alguma evidência técnica 

que comprovasse as causas do acidente ferroviário. Ao que o documento indica, em 9 de 

abril o laudo técnico expelido pelos engenheiros foi emitido e encaminhado para a 

chefia de polícia do estado, relatando dados interessantes sobre as possíveis causas do 

grave acidente. O laudo indica que a linha férrea, no trecho onde se deu o 

descarrilamento estava em perfeito estado de conservação e que não havia nenhum 

obstáculo no local que causasse o acidente. Foi relatado as condições dos carros breques 

após a tragédia, aos quais ficaram destruídos parcialmente. E que a possível causa do 

desastre do trem modelo 232 estaria na “aplicação brusca de freios num momento em 

que a composição desenvolvia velocidade superior a admissível no trecho em que se 

deu o acidente”
37

.  

Apesar de algumas evidências técnicas, os engenheiros em resposta ao quesito 

de nº 6, dos autos de inquérito, ao qual pergunta se houve culpados, os mesmos afirmam 

que “houve responsabilidade culposa”, porém a comissão julgou, naquele momento, 

não afirmar de quem cabe a culpa do “sinistro” (acidente). Acertada ou não, o parecer 

dos engenheiros poderia ter sofrido uma pressão popular. O Sergipe-jornal relata as 

condições das trilhas de ferro das locomotivas da Leste em Sergipe, 

 

A imprestabilidade das suas locomotivas, o pessimo estado de 

conservação de suas linhas ferreas, o material inservivel, ainda em uso 

naquela ferrovia, tudo indicava que um dia haveríamos de ser colhidos 

com a noticia de um desastre muito grande, em que o povo pagaria 

sem culpa, a culpa dos erros e dos descuidos reiterados daquela nossa 

                                                           
37

 Autos de inquérito anexados ao processo do acidente ferroviário, AJES, Cx. 2801, Série Penal 

1945/1948, p. 71, 72 e 73. 
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unica via de comunicação ferroviaria. (Sergipe-Jornal, 19 de março de 

1946, Aracaju). 

 

De acordo as notícias, a imprensa sergipana há muito vinha se queixando das 

péssimas condições dos trilhos construídos pela empresa ferroviária Leste Brasileiro. 

Desgaste dos trilhos, falta de materiais rodante, classes superlotadas etc. Todos esses 

problemas foram inúmeras vezes denunciados publicamente. Mas ao que parece, nada 

foi feito pela empresa responsável. O resultado trágico já era previsto pelos jornais e por 

todos aqueles que utilizavam o transporte diariamente. Para o Sergipe-jornal o que 

ocorreu “a ninguem causou surpresa, pois já se esperava mesmo um desastre muito 

serio na Viação Ferrea Federal Leste Brasileiro”. Mas por que existiria indício de uma 

“responsabilidade culposa” sobre as costas do condutor João Claro? Assim, aos onze 

dias do mês de abril, as investigações começariam a ter um rumo nada agradável para 

ele.  

 

2.2- Incertas certezas: um negro no centro das investigações policiais 

 

IMAGEM 19: NOTA DO JORNAL CARIOCA DIÁRIO DA NOITE 

 
De acordo com a nota, o maquinista após sofrer o acidente foge do local após sofrer ameaças. Fonte: 

Jornal Diário da Noite, 19 de março de 1946, cidade do Rio de Janeiro. 
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IMAGEM 20: NOTA DO JORNAL CARIOCA A AMANHÃ 

 
Para o jornal, o maquinista foge para a cidade de Laranjeiras onde se entregou após ameças de 

linchamento por parte daqueles que sobreviveram ao sinistro. Fonte: Jornal O amanhã, 20 de março de 

1946, Rio de Janeiro. 

 

 

De acordo com as notícias sensacionalistas da imprensa diária, havia apenas um 

culpado, o maquinista João Claro dos Santos. Analisando os jornais, em sua maioria, o 

nome do maquinista estava em evidência, sempre ligado a grave tragédia. Para as notas 

cidades dos jornais, João Claro é ameaçado pela população e pelos sobreviventes. 

Todos, assim fica entendido, queriam linchar o condutor, pois ele seria o grande 

culpado do ocorrido. Vendo a morte pela 2ª vez em menos de algumas horas, ele foge 

para a cidade mais próxima e, alucinado e sem saída se entregara a polícia. A alucinação 

ao qual o condutor possivelmente estava ao chegar a delegacia não foi devidamente 

explicada pelos jornais. Provavelmente, o susto do grave acidente deveria ter causado 

um estado de choque. Ou até mesmo, a “fuga” para Laranjeiras após as ameaças poderia 

ter deixado João Claro nervoso e assustado.  A partir daí o seu destino estava selado. 

Após a tragédia, e em meio aos depoimentos, o seu era o mais esperado entre as 

vítimas que estavam a bordo da locomotiva da Leste Brasileiro e pela imprensa 
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local/nacional. Às 14h do dia 11 de abril, João Claro dos Santos foi chamado a depor e 

contar em detalhes o que ocorreu na noite do dia 18 de março.   

 

IMAGEM 21: CAPA DO JORNAL A NOITE DO RIO DE JANEIRO 

 
Fonte: Jornal A noite, do dia 22 de março, do ano de 1946, Rio de janeiro. 

 

João Claro começa seu depoimento contando que foi designado para conduzir o 

referido trem S.R. 41, de Aracaju para Capela, ao qual se apresentou na estação pela 

manhã para fazer pequenos serviços na máquina: “engaxetamento (sic), lubrificação e 

limpeza na máquina”
38

; e que às 14h desceu com parte da maquinaria para a Estação, 

onde atrelou o trem. Após, verificou os freios, aos quais estavam funcionando 

regularmente. Ao que parece, o ritual diário de revisão da maquinaria foi feito. Após 

isso, o condutor da locomotiva, João Claro, se encaminha para o seu posto. É no 

decorrer de sua trajetória, provavelmente pelo meio do trem, ele percebe um número 

anormal de passageiros na locomotiva. Contrariando o seu depoimento com o de outas 

versões de diferentes vítimas ouvidas pelo chefe de polícia da capital, o maquinista 

afirmara que o número elevado de pessoas era fruto de uma invasão.  

A quantidade era tão grande que tinha gente até nos trilhos, impedindo a saída 

do trem. Cumprindo sua função, ele chama a atenção do chefe de trem, o sr. Edgar 

Simas sobre aquela irregularidade. E tendo em vista o número elevado, o mesmo aciona 

um soldado da força policial que ali se encontrava de serviço, o qual conseguiu fazer 

                                                           
38

 Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948 auto de perguntas 

feitas a João Claro dos Santos, p. 88. 
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descer os referidos passageiros.  Mas para João Claro, a medida não funcionou, pois ao 

indicar a partida da locomotiva e colocá-la em movimento, uma nova invasão foi vista. 

Uma segunda advertência foi feita pelo maquinista, afirmando que os locais onde 

estavam os passageiros eram proibidos e perigosos.  

 

 

IMAGEM 22: FOTO DO MAQUINISTA JÃO CLARO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia anexada ao documento de autuação do processo-crime referente a tragédia do trem Suburbano. 

 

 

A cada parágrafo do auto de perguntas feita a João Claro dos Santos, novas 

revelações surgiram. De acordo com ele, antes da cidade de Cotinguiba (Socorro), na 

rodagem que cruza com a linha de ferro, observou uma diminuição da marcha, 

proveniente da abertura de uma das torneiras de ar, o que foi feita por um dos 

passageiros do tender. Fora isso, nada mais foi sentido até a chegada da rampa no 

povoado Pedrinhas (local do acidente), disse o maquinista. Esclareceu ainda o episódio 
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da parada antes da ladeira para “pegar pressão”, como contam a maioria das vítimas. 

Segundo João Claro, a parada foi motivada pelo interrompimento da torneira da última 

classe, ficando o trem paralisado de 10 a 15 minutos para a manutenção. Os reparos 

foram resolvidos pelo foguista. Resolvido o problema, o condutor sinaliza a partida, 

porém sente um grande “alvoroço” por parte dos passageiros ao voltar para o trem. E 

foi aí, exatamente que, “voluntaria ou involuntariamente” foi fechada a torneira de ar, 

produzindo o isolamento dos freios de ar comprimidos, aumentando a todo instante a 

velocidade do trem. E, em meio ao desespero, João Claro fez o possível para resolver os 

problemas até que ele percebeu a proximidade de uma curva, ao qual com os faróis 

acesos, observa algumas pedras de tamanhos regulares sobre os trilhos, gritando: 

“virgem, quantas pedras”. Foi após a máquina “trepidar” nas pedras que ocorreu o 

lamentável desastre.  

Após o recolhimento do depoimento de João Claro dos Santos, a chefia de 

polícia, no dia 17 de Abril, convoca para depoimento, o foguista da Viação Férrea 

Federal Leste Brasileiro, Albérico alves dos Santos, de 27 anos de idade. O foguista 

inicia relatando os fatos, aos quais ocorreram antes do inicio de partida, ratificando as 

afirmações do maquinista. Porém, a polícia, juntamente com os jornais já pareciam 

escolher o culpado da tragédia. Toda a população ansiava por um encerramento e pela 

descoberta do culpado. O desastre ferroviário não seria apagado da memória do povo 

sergipano tão facilmente.  

A mídia impressa estava cobrindo todos os detalhes das investigações. Mas por 

que João Claro entraria na mira da justiça? Por que mesmo após os depoimentos das 

vítimas afirmarem que o maquinista não havia ingerido bebida alcóolica, seria 

indiciado? 

 

IMAGEM 23: NOTA DO JORNAL A NOITE DO RIO DE JANEIRO 
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Fonte: Jornal A noite, do dia 22 de março, do ano de 1946, Rio de janeiro. 

 

 

IMAGEM 24: NOTA DO JORNAL CARIOCA CORREIO DA MANHÃ 
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 Fonte: Correio da manhã, 20 de março de 1946, RJ. 

 

 

As diferentes linhas de investigações jornalísticas alimentavam ainda mais a 

imaginação popular sobre o ocorrido. Pondo dúvidas na mentalidade daqueles que 

queriam a prisão do culpado. Enquanto uns colocavam o condutor como principal 

suspeito, outros não afirmavam com clareza quem teria provocado a tragédia. A nota do 

Correi da Manhã, do Rio de Janeiro, apresenta a declaração de João Claro como 

suspeita. Após afirmar que a locomotiva sofreu o acidente depois de passar por um 

desnível na linha, o jornal coloca uma interrogação em sua nota. Assim apresenta o 

noticiário: “seria um desnível de linha a causa do sinistro?”. O diário continua, “O 

maquinista João Claro dos Santos ainda não pode explicar claramente às autoridades 

de Laranjeiras, como ocorreu o desastre.”. O Correio da manhã parecia mesmo 

conhecer o culpado.  
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3- JOÃO CLARO: A VIDA PREGRESSA DE UM CONDENADO PELA 

JUSTIÇA SERGIPANA 

 

3.1- A vida trabalhista e familiar de João Claro dos Santos 

 

[...] não encontramos nos autos provas suficientes para 

criminar dolosa ou culposamente o maquinista – João claro dos Santos 

[...] – todavia, ordenamos fosse feito o seu boletim individual e 

identificado pelo processo datiloscópico, averiguamos e organisamos 

(sic) sua vida pregressa sob o ponto de vista individual, familiar e 

social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e 

depois do desastre. (Relatório policial anexado ao processo-crime, p. 

171, 1946). 

 

 

De acordo com o relatório inicial elaborado pelo corpo policial, ao qual estava a 

frente das investigações acerca da tragédia, não havia até o momento “provas 

suficientes” para incriminar o maquinista João Claro. Mesmo tendo passado alguns dias, 

investigações em curso, poucas provas cabais que ajudassem a encontrar o verdadeiro 

culpado do acontecido, a justiça sergipana enquadra o condutor na sua linha de frente e 

tenta encontrar na sua vida pregressa algum vestígio negativo, para quem sabe, 

transformá-lo de suspeito para um criminoso. 

Mas quem seria João Claro dos Santos? Um criminoso? Um indivíduo repleto de 

vícios e contravenções? O presente capítulo tem como objetivo, não construir uma 

biografia enaltecendo a imagem do condutor João Claro, muito menos de criar uma 

imagem heroica do personagem. Temos como foco principal, tentar desconstruir as 

nuances que envolveram e que futuramente tornaria o maquinista o principal suspeito e 

criminoso da tragédia. Salientamos que é de ofício do historiador, explorar e dialogar 

com as fontes com o intuito de encontrar uma possível “verdade” dos fatos, levando em 

consideração todas as suas fontes e uma literatura historiográfica. 

Segue aqui algumas informações do indiciado que encontramos na própria 

documentação anexada ao processo-crime.  
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João Claro de 37 anos de idade, residente da capital sergipana, morador do 

Bairro Siqueira Campos, mais precisamente da Rua Salgado, nº 81, era filho de Juvino 

José dos Santos e Hermidia Francisca Santos; viveu com seus pais até o dia do seu 

casamento civil com a senhora Maria Ferreira dos Santos, com idade de 22 anos, na 

época. Segundo as informações contidas no processo, João Claro teria uma boa 

reputação e ser de família, pois mesmo ao sair da casa dos seus pais, continuou a 

“auxiliar monetariamente” seus queridos familiares.  

Começou a sentir a vida dura do trabalho já na infância, tendo que conciliar com 

o seus estudos. O seu sonho era seguir numa formação que o levasse a área mecânica. 

Conseguiu entrar na Escola de Aprendizes Artífices, antiga Escola Industrial de 

Aracaju. Pelo que consta, o indiciado tinha uma vida ilibada e sem vícios imorais, 

apenas tinha o hábito de fumar. Nunca foi processado e tinha uma situação econômica 

estável. Possuía uma casa onde morava no valor de CR$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), 

tendo outras duas, de menores portes, nos valores de CR$ 3.000,00 (três mil cruzeiro) 

cada. Tinha como ordenado mensal o valor de CR$ 950,00 (novecentos e cinquenta mil 

cruzeiros), somado ainda ao abono salarial familiar de CR$ 150,00. Esses valores, 

certamente, alimentavam tanto a sua família, quanto os seus pais.  

Desde os primeiros anos de vida, sendo seus pais enérgicos e bons educadores, 

João Claro não obteve uma infância regada a regalias, brincadeiras e ao ócio, “pois era 

vigiado com frequência”. Certamente, de família negra, descendentes de escravos, 

habitando uma região periférica, como era o Bairro Siqueira Campos, a vida não era 

fácil. Ajudar os seus pais, mesmo que na infância, era e ainda é, uma dura realidade de 

várias famílias brasileiras. Se ainda hoje existem relatos de trabalho análogo a 

escravidão, crianças trabalhando em lixões, em carvoarias, etc. Imaginemos então como 

seria o dia a dia de uma criança pobre e negra em meados de 1920, quando ele tinha 

entorno de 11 anos de idade? 

Já aos 13 anos de idade ingressou nas oficinas da Viação Férrea Federal Leste 

Brasileiro como aprendiz de ajustador mecânico, “sem perceber nenhum vencimento ou 

gratificação”. Na situação que se encontrara, não media esforços em obedecer aos seus 

mestres, a entregar recados, sempre no intuito de ser reconhecido pelos seus dirigentes. 

Serviu com tamanha presteza até os idos de 1922. E, por volta de 1923, começou a 

receber uma ajuda mensal de CR$ 500 (quinhentos cruzeiros) em face do seu 
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desenvolvimento na oficina, aumentando cada vez mais o seu desejo de progredir dentro 

dos quadros profissionais da empresa Leste. Anos se passaram e nenhuma pena de 

advertência foi registrada, provando mais uma vez as suas virtudes em relação ao campo 

trabalhista.  

Em meados de 1930, João Claro recebe a formação de maquinista da empresa 

Aviação Leste, podendo exercer tal cargo apenas no exame final em 1936, tornando-se 

assim maquinista auxiliar classe “V”. Até o dia do desastre do Suburbano, o maquinista 

não havia se envolvido em nenhuma diligência pessoal. Desde 1935 exerceu o cargo de 

Presidente da União Beneficente dos Ferroviários, ao qual desde a sua chegada, a União 

Beneficente sofreu perceptíveis transformações.  

Na época possuía duas escolas para os filhos dos ferroviários e operários em 

geral, sendo uma formando profissionais para área de corte e costura, possivelmente 

voltada para as mulheres; e uma outra para a alfabetização. Ele ainda teve o “ensejo” de 

representar o proletariado na câmera municipal de Aracaju, tornando-se vereador em 

1934. Ainda dentro de suas múltiplas funções, foi patrono, tesoureiro e guia espiritual 

do Centro Espírita “Irmão Fêgo
39

”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 O Centro Espírito Irmão Fêgo continua seus trabalhos na rua que recebeu o nome do personagem aqui 

estudado, rua vereador João Claro, no Bairro Siqueira Campos.  
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IMAGEM 25: JOÃO CLARO SENDO HOMENAGEADO PELO 

CENTRO ESPÍRITA IRMÃO FÊGO 

 
Fonte: imagem retirada no Centro espírita Irmão Fêgo. Acervo Luiz Paulo Santos Bezerra. 

 

 

O destaque acerca da sua vida trabalhista era de um homem voltado para o 

trabalho e para as causas políticas. Tal prática não era uma novidade em seu período. O 

pós-abolição no Brasil é marcado avanços significativos na vida daqueles que acabaram 

sendo libertos e de seus descendentes por todo território brasileiro. Em um artigo 

intitulado “’Um desejo infinito de vencer’: o protagonismo negro no pós-abolição”, o 

pesquisador e professor, o Dr. Petrônio Domingues explora de maneira ensaística a vida 

de alguns personagens após a libertação dos escravos e de como eles conseguiram se 

destacar numa sociedade brasileira marcada por um forte racismo científico, além de 

apresentar problemas, questões e desafios para aqueles que querem se debruçar na 

temática pós-abolicionista. 

Para o autor, os negros após a abolição da escravidão, 
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[...] eram alvo da discriminação racial e levavam desvantagem 

na estrutura socioeconômica em relação aos brancos, o que limitava 

suas chances de mobilidade social. Uma vez que as condições de 

existência material mantiveram-se relativamente estáveis desde o 

período da escravidão, a “população de cor” viu-se impedida de 

ascender na escala social em grande número [...] (Domingues, 2011, p. 

120).  

 

A dificuldade era imensa. Os obstáculos eram frequentes na vida dos negros. A 

luta pela afirmação por um espaço na sociedade brasileira era intensa. Como diz o 

professor Petrônio, a estratificação social, ao qual se mantinha a mesma, já se 

transformaria por si só numa grande barreira para os recém libertos do cativeiro. Em 

diversas parte do Brasil a integração racial do negro foi relativamente lento. Porém, não 

significa dizer que não ocorreu tal inserção. A verdade é que muitos deles conseguiram 

alcançar níveis sociais de destaque, como é o caso do político e estudioso Abdias do 

Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Zezé Mota, etc. Ambos personagens utilizaram 

de diversos meios para buscar uma ascensão social em diferentes contextos.  

Um outro artigo interessante e que se aproxima do tempo histórico do nosso 

personagem João Claro, é o trabalho do historiador Álvaro Pereira do Nascimento, 

lançado no Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Com o título 

“Trajetórias de duas famílias negras no pós abolição. (Nova Iguaçu, século XX)”, 

Álvaro Nascimento relata a história de duas famílias, as quais conseguiram se destacar 

economicamente num região marcada pela escravidão e pela uso da mão de obra 

imigrante no cultivo da laranja, além apresentar a importância de se estudar as temáticas 

ligadas ao Brasil pós 1988. Ao falar das famílias da localidade, o autor destaca a 

trajetória do negro Francisco Caetano Madeira. Para Álvaro Nascimento,  

 

A trajetória de Francisco Caetano Madeira revela a história de 

um homem negro que no pós abolição vivenciou um processo de luta 

desde sua infância pobre, passando a soldado do Exército, perseguido 

como revoltoso, produtor e comerciante local de frutas, exportador e, 

em sua queda, a propriedade de um reles botequim na atual cidade de 

Queimados (emancipada de Nova Iguaçu recentemente). Procurou dar 

trabalho e oportunidades aos filhos, mas a guerra e a decadência da 

citricultura o impediram de ver seu negócio progredir pelo resto de 

sua vida. (Nascimento, 2013, p. 10). 
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Voltando para João Claro, ele era pai de quatro filhos, sendo um ilegítimo, os 

mais velhos já frequentavam a escola, tendo um para se formar em telegrafista na 

própria Leste. Entregava uma pensão de CR$ 150,00 para o seu filho, ao qual vivia com 

a sua progenitora.  

Como visto, João Claro sofre uma devassa em sua vida trabalhista e pessoal. A 

intenção da Chefia de Polícia era encontrar, ao menos, qualquer indício na história do 

maquinista que o levasse ao banco dos réus do caso da tragédia ferroviária. Nos jornais, 

a imagem do condutor era traçada com desdenho e desconfiança, citando-o até como um 

homem em estágio de alucinação, como mostra a imagem 17, em uma nota do jornal A 

Noite da capital federal, local onde o desastre obteve grande repercussão. Sem dúvidas, 

o ocorrido mudou sua trajetória, transformando uma história de luta e sucesso numa 

vida de possível criminoso, tendo seu nome e imagem espalhada em todos os cantos do 

Brasil. No processo, consta essa mudança negativa em sua vida: 

 

Antes do desastre era alegre e expansivo com os que de sí se 

acercavam; depois em face do que assistira de perto, houve 

modificação no seu estado de ânimo, pois não mais sorria como lhe 

era peculiar, demostrando claramente que a tristeza dominava todo o 

seu ser. (Informações sobre a vida pregressa do indiciado, p. 112). 

 

 Na manhã do dia 23 de Abril, o maquinista foi intimado a comparecer no 

Departamento de Segurança Pública para “a feitura do seu boletim individual e 

identificação criminal”. Segue a baixo: 
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IMAGEM 26: BOLETIM INDIVIDUAL DE JOÃO CLARO 

 

Fonte: Boletim individual de João Claro dos Santos anexado ao documento de autuação do processo-

crime referente a tragédia do trem Suburbano. 
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IMAGEM 27: BOLETIM CRIMINAL DE JOÃO CLARO 

 

Fonte: Boletim individual de João Claro dos Santos anexado ao documento de autuação do processo-

crime referente à tragédia do trem Suburbano. 
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3.2- Um culpado de conveniência: uma discussão racial 

 

 Tomando a ousadia de utilizar um termo já escrito por Boris Fausto, em sua 

reconhecida obra O crime do restaurante chinês: carnaval, futebol e justiça na São 

Paulo dos anos 30, o que o Departamento de Segurança, juntamente com a imprensa 

periódica nacional fez, foi exatamente encontrar, de certa maneira, um culpado 

conveniente. Aquele ao qual a culpa do trágico acidente se encaixaria melhor. A quem 

culpar as causas da tragédia em meio a tanta repercussão e sofrimento? Qual melhor 

direcionamento para um processo que envolveu uma das maiores empresas férreas do 

Brasil? Certamente seria o condutor. Negro, de família humilde, morador de periferia, 

espírita e representante de prestígio da classe operária. Em uma sociedade vivendo 

fortes contrastes devido aos ideais higienistas
40

, as quais condenavam a mestiçagem e o 

negro, discriminavam a população mulata, “viciada no sangue e no espírito” (Raeders 

apud Schwarcz, 1988, p. 96). 

 O conceito de racismo trabalhado no trabalho é o mesmo sugerido pelo 

historiador Petrônio Domingues no seu trabalho “O mito da democracia racial e a 

mestiçagem no Brasil (1889-1930)”. Nele, Domingues retrata o racismo como uma 

prática de inferioridade racial, onde o negro representava uma anomalia biológica, e que 

o seu possível fracasso na sociedade estava relacionado ao longo período do cativeiro 

pelo qual os negros haviam passado no Brasil. Para o autor,  

 

As deficiências eram, em geral, também vistas como herança da 

escravidão. A degradação moral, social e cultural do cativeiro teria 

deformado a mentalidade do negro, desviando-o da escola e do 

trabalho. Segundo essa concepção, o negro passaria a conceber a 

liberdade como o oposto ao trabalho, à responsabilidade e à disciplina. 

Além disso, o racismo científico referendava a hipótese segundo a 

qual tais deficiências eram mais de natureza biológica 117 que 

cultural. (Domingues, 2010, p. 117).  

 

 Dialogando com outro pesquisador, o autor Petrônio Domingues, segue: 

                                                           
40

 Foi um modelo de grande sucesso na Europa nos anos finais do século XIX, chegando ao Brasil já 

tardiamente. As ideias racistas foram bem acolhidas no Brasil, aos quais várias instituições de cunho 

cientificista propagaram por todo território.  
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Qualquer manifestação de preconceito racial contra os negros também 

era justificada como produto das diferenças de classe. Assim, as 

desigualdades entre brancos e negros não eram concebidas como 

decorrentes das injustiças raciais, mas entendidas como resultado das 

diferenças de ordem econômica e social entre as classes. (Domingues, 

2010, p. 123). 

  

 Tal experiência no Brasil em relação ao preconceito racial, como dito 

anteriormente, dificultou ao longo da história qualquer processo de inserção do negro na 

sociedade. Não só em relação a integração, mas a qualquer processo que envolvia os 

regressos do cativeiro. Brigas entre pessoas, processos judiciais, disputas religiosas, 

disputas política, entre outras possibilidades.  

 A acusação contra João Claro, mesmo com tantos indícios a favor da inocência, 

os peritos e a equipe policial não tinha dúvidas de quem havia praticado o acidente que 

vitimou os trabalhadores sergipanos naquele fatídico fim de tarde.    

Não se sabe ao certo, o final dos transmites processuais. De acordo com o 

processo-crime, o indiciamento foi claro e ocorreu 1 ano após a tragédia. Para o Juiz de 

Direito da Comarca de Laranjeiras, o Dr. Valdemar Fortuna de Castro acusa João Claro 

de haver causado ao “horrorôso” desastre ferroviário. Para o Juiz, o maquinista “teria 

acelerado a marcha afim de anular a diferença verificada no horário consequente à 

marcha lenta que antes desenvolvia dita composição. Nesse sentido, o condutor havia 

ferido a Portaria Ministerial nº 575 de 23 de novembro de 1922”
41

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Carta Precatória Citatória dirigida ao Juiz da comarca de Aracaju. Fonte: Processo-crime da tragédia do 

suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948 



   76 
 

 
 

IMAGEM 28: COMPILAÇÃO DO DEPOIMENTO DE JOÃO CLARO NO 

JORNAL GAZETA DE NOTÍCIAS DO RIO DE JANEIRO 

 

Fonte: Gazeta de Notícia, 20 de abril, Rio de Janeiro. 

 A análise elaborada por Boris Fausto no famoso crime do restaurante chinês, em 

alguns aspectos, se assimila ao nosso caso. Um crime onde não parecia ter um culpado, 

pois as evidências eram contraditórias, o ex-empregado Arias de Oliveira do dono do 

restaurante seria o responsável pela chacina. Onde as evidências são nebulosas, a 

melhor maneira de resolver é condenar aqueles já censurados pela própria sociedade, o 

mestiço, o negro descendente de escravos. E se, no caso estudado pelo pesquisador 

Fausto em São Paulo, Arias era comparado nos jornais a “um monstro”, a uma “fera 

humana”, no caso do maquinista, a imprensa nacional taxava seu depoimento como uma 

“alucinação” e com ironia.  

 Apesar de todas as evidências levarem a um acidente, provavelmente provocado 

por qualquer passageiro que descuidadamente se chocou com a mangueira de ar, 

interrompendo a frenagem da locomotiva, somando-se ainda as péssimas condições da 

locomotiva e dos trilhos, além da conduta apresentada de vida do condutor João Claro, 

todos pareciam já ter encontrado o responsável, um culpado conveniente.  
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 Ouviram-se também as testemunhas do trágico acidente. Pessoas selecionadas e 

que participaram de forma direta do descarrilamento.  A causa do acidente estava 

praticamente esclarecida, desde os relatos das primeiras vítimas, horas depois do 

“sinistro”. De acordo com o testemunho do maquinista auxiliar João Moura Cabral, com 

36 anos de idade, morador do povoado Murta, na cidade de Capela, em certo momento 

da viagem notou que a torneira da bomba de ar achava-se aberta, fechando-o logo em 

seguida
42

. Prestando com o seu compromisso de revelar a verdade perante a polícia, o 

maquinista Manoel Leite da Silva
43

, de 44 anos, natural de Juazeiro, no estado da Bahia, 

fixando residência na Rua Maranhão (Bairro Siqueira Campos), confirma o relato da 

primeira testemunha aqui citada, a abertura da compressora de ar. Das sete testemunhas 

recebidas pelo chefe de polícia, nenhuma cita o maquinista João Claro dos Santos como 

o responsável pelo desastre ferroviário. Os depoimentos centralizam a atenção na 

possível falta de freio, devido a abertura/rompimento da torneira de ar, retirando a 

capacidade de freios do suburbano.  

 Mas contrapondo-se os depoimentos das vítimas do descarrilamento, os 

engenheiros responsáveis por periciar o acidente revela uma outra realidade. Ao analisar 

os destroços da máquina de ferro da Federal Leste, encontram sinais de que a 

locomotiva possuíam freios antes do acidente. Não explicando se na hora da tragédia 

havia a possibilidade da falta deles. Foi observado também que as pastilhas de freio já 

estavam em estágio de desgaste, encontrando no ato da perícia apenas uma delas, pois 

as outras teriam sido levadas para outras máquinas. Provavelmente a reutilização de 

peças era costumeiro entre eles.  

 Em defesa ao maquinista João Claro foi designado no dia 27 de abril uma 

procuração ao qual apresentava os dois advogados que iriam acompanhar o caso de 

perto, defendendo as causas do condutor. Foram eles, Osman Hora Fontes e Carlos 

Garcia, brasileiros, casados e residentes na capital. Uma dura batalha estaria para 

acontecer, pois a mídia e a perícia já o havia condenado.  

 Após uma perícia técnica auferida pelos engenheiros do caso, juntamente com a 

presença dos advogados, um pequeno laudo é elaborado contando alguns detalhes da 

                                                           
42

 Testemunho do maquinista auxiliar João Moura Cabral. AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948. p. 

121, 122,123.  
43

 Testemunho do maquinista auxiliar Manoel Leite da Silva. Processo-crime da tragédia do suburbano, 

AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948, p. 122, 123. 
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maquinaria. Com uma estrutura regular e com vários carros breques, a locomotiva não 

possuía nenhuma baliza de freios, comprometendo certamente a qualidade da frenagem.  

 Por fim, depois de ouvir testemunhas, ler os autos levantados durante o processo, 

além dos laudos técnicos de ambas as partes, o chefe de polícia Armando Leite 

Rolemberg, começa a descortinar o cenário daquela noite tenebrosa. Ele entende que 

existiu contradição e não-esclarecimento por parte do depoimento do maquinista João 

Claro dos Santos e dos engenheiros da empresa Federal Leste. Tanto o sr. Rolemberg, 

quanto os engenheiros acreditam haver um culpado. Entretanto, divergem quanto a 

culpabilidade do ocorrido. Enquanto os engenheiros da Federal Leste não encontraram 

um suspeito, para o polícia o caso praticamente estava encerrado. Faltava pouco para 

fim do longo processo.  

 

3.3- Uma conclusão inacabada 

 No dia 14 de junho de 1946, o processo final chega às mãos do juiz da cidade de 

Laranjeiras, o Dr. Valdemar Fortuna de Castro. Assim, a Promotoria da cidade de 

Laranjeiras denuncia o maquinista João Claro, como causador do “horrôroso desastre”, 

ceifando a vida de 43 pessoas, logo em seguida, encaminha para a Comarca de Aracaju 

a culpabilidade do crime.  

Infelizmente, a documentação encontrada e aqui esmiuçada não revela o fim que 

se deu o processo. Sabemos, assim, que o processo criminal levantado pela Promotoria 

de Laranjeiras, juntamente com o a Chefia de Polícia de Aracaju, incrimina o réu João 

Claro dos Santos, sendo o final do julgamento levado a cabo pela Promotoria da 

Comarca de Aracaju. A documentação revela que em meados de outubro de 1948, o 

processo criminal envolvendo o maquinista ainda estava em arrolamento. A imprensa 

nacional esquece relativamente o caso, mas para aqueles que perderam entes queridos, 

para os operários da referida empresa Leste, e para o condutor João Claro, o desastre 

não sairia da memória. Definitivamente, o saldo foi negativo. Os trilhos do Km 458, em 

Pedrinhas, ficariam manchados de sangue por longos anos.  

Hoje, os familiares de João Claro calam-se e evitam falar sobre o ocorrido.    

Várias foram as tentativas de buscar esclarecer os fatos com os netos do maquinista 
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João Claro. Alguns dos seus entes ainda moram na rua Salgado, próximo ao Bairro 

Siqueira Campos. Em sua homenagem, a antiga rua Sergipe recebe atualmente o nome 

de vereador João Claro. Tal transferência de logradouro ocorreu no dia 20 de agosto de 

1954, a partir código de Lei nº 35ª/54.   

 

IMAGEM 29: FOTOGRAFIA DA PLACA QUE INDICA A RUA 

VEREADOR JOÃO CLARO 

 
Imagem retirada no dia 03/05/2017 de parte da rua em homenagem ao indiciado pelo crime do desastre 

ferroviário. Fonte: acervo Luiz Paulo Bezerra. 
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IMAGEM 30: OUTRO ÂNGULO DA RUA VEREADOR JOÃO CLARO 

 
Imagem retirada no dia 03/05/2017 de parte da rua em homenagem ao indiciado pelo crime do desastre 

ferroviário. Fonte: acervo Luiz Paulo Bezerra. 

 

A rua em sua homenagem é de grande importância nos dias atuais. Com um 

grande volume de lojas, comércios e escolas, ela recebe um bom volume de pessoas 

diariamente. Nela ainda, encontramos a casa espírita Irmãos Fêgo, ao qual João Claro 

ficou a frente por muitos anos. Tal preito deve, provavelmente, ser um reparo a toda 

invasão e especulações acerca do trágico acidente. Não seria nada ético e bem visto pela 

população uma rua ser denominada em nome de um criminoso que causou tantas 

mortes. Aqui vai mais um indício de que o condutor do trem não teve culpa alguma na 

tragédia, sendo ele, talvez, mais uma vítima do descaso e abandono por parte da Leste 

Ferroviário dos seus trilhos e maquinaria em território sergipano.  

 

4- Considerações finais 

 Vimos no decorrer do capítulo a construção de uma narrativa histórica através de 

um grave desastre ferroviário ocorrido no dia 18 de março de 1946, entre os municípios 
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de Laranjeiras e Riachuelo, em Sergipe. A locomotiva da empresa Aviação Federal 

Leste Brasileiro estava levando mais de 240 passageiros da cidade de Aracaju, na 

Estação Ferroviária do bairro Siqueira Campos para a pequena cidade de Capela, 

quando há alguns quilômetros da capital sergipana, o trem perderia os freios com a 

velocidade acima de 160 libras entraria numa curva perdendo total controle. Os carros 

breques aos quais compunham a máquina de ferro descarrilaram, causando, o que os 

jornais noticiaram, no maior desastre ferroviário do Brasil. Segundo a impressa, mais de 

200 pessoas perderam suas vidas na tragédia e centenas de pessoas ficaram feridas.  

O resgate das vítimas foi quase que imediato, tendo a ajuda do Governo Federal 

para a compra de medicamentos dos feridos no acidente. Os hospitais do Cirurgia e de 

Santa Isabel, receberam a maioria dos enfermos. Já os mortos foram enterrados, 

segundo a documentação, no Cemitério da Cruz Vermelha.  

Jornais de todo o Brasil e de alguns países repercutiram a tragédia ocorrida em 

Sergipe. Todos ficaram solidarizados com tamanha destruição. E, sem consenso entre os 

investigadores, o maquinista negro, representante da classe operária, João Claro dos 

Santos, foi responsabilizado pela tragédia. Sofrendo uma devassa em sua vida pessoal e 

trabalhista, o maquinista tem seu nome estampado em várias capas da imprensa 

nacional. Sem um fim definitivo, o destino de João Claro dos Santos “desapareceu” em 

meio as documentações. 

Por fim, utilizamos para a elaboração do trabalho, fontes judiciárias, como o 

processo-crime ao qual se passa toda a trama da tragédia. Os recortes dos jornais 

disponibilizados no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional foram 

imprescindíveis para apresentarmos as repercussões do trágico acidente. Como não 

poderia faltar na construção de uma narrativa histórica, os romances contribuíram para a 

montagem dos cenários ao qual o trem Suburbano desfilou sua maquinaria.  

  

5- Fontes  

 Periódicos: 

- Sergipe-Jornal SE 

- A noite do RJ; 

- Tribuna Popular; 
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- Diário de Notícias; 

- Diário da Noite; 

- Gazeta de Notícias; 

- A Manhã; 

- Correio da Manhã; 

 

 Processo-crime do desastre ferroviário, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948. 

 Anexos arrolados aos processo-crime.  

 Crônicas e memorialistas: 

- AMADO, Jorge. Tereza Batista cansada de guerra. Companhia das Letras, São 

Paulo,., 2008, 472p. 

- MELINS, Murillo. Aracaju, pitoresco e lendário. Aracaju- EGBA- Empresa 

gráfica da Bahia, 2015, 452 p. 

 

 Acervos: 

- Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional; 

- Arquivo do Judiciário do Estado de Sergipe (AJES); 

- Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE); 

-Biblioteca Pública Epifânio Dória; 
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6- ANEXOS 

Capa do processo-crime. Departamento de Segurança Pública. Processo-crime da 

tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948.  
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Portaria inicial das investigações da tragédia ferroviária. Processo-crime da 

tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948. 
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Inquérito de perguntas. Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 
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Mandato de intimação. Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, 

Série Penal 1945/1948.
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Mandado de intimação. Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 
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Carta precatória. Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série 

Penal 1945/1948.

 

Capa do inquérito de continuidade do processo contra João Claro. Processo-crime 

da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 2801, Série Penal 1945/1948. 
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Mandado de intimação. Processo-crime da tragédia do suburbano, AJES, Cx. 
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