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RESUMO 

 
O desenvolvimento da região Norte de Minas Gerais vincula-se a conjuntura de 
contextos macrossociais que interferem diretamente na história das sociedades. A 
modernidade apresentou-se ao homem no século XVIII por meio dos novos meios de 
produção e pensamentos políticos estendidos às mais diversas sociedades pelo mundo. 
No Brasil, o desejo de inserir-se entre as nações “civilizadas” desencadeou um 
movimento alicerçado nos modernos frutos da Revolução Industrial como meio de 
desenvolver o país e sua sociedade. As máquinas foram usadas para ligar, encurtar 
espaços e otimizar a produção. Junto a estes propósitos traçaram-se dois eixos de 
desenvolvimento responsáveis pela dinâmica das cidades e suas populações a partir da 
iniciativa do governo imperial. O presente trabalho apresenta-se como um estudo em 
que buscamos, por meio do método histórico, analisar, com o auxílio da pesquisa 
documental – disposta entre fontes escritas, orais e imagens –, como os Eixos de 
Desenvolvimento centrados no rio São Francisco e nas Ferrovias afetaram o processo de 
desenvolvimento das cidades da região Norte de Minas Gerais durante os anos de 1920 
a 1960. Para explorarmos este propósito, definimos nosso objeto de estudo ao 
Município de Manga – localizado à margem esquerda do Alto Médio São Francisco – e, 
paralelo a ele, trabalhamos com Januária, Pirapora e Montes Claros por meio de análise 
comparativa. Constituem objetivos deste estudo compreender como Manga apresentou-
se frente aos eixos de desenvolvimentos abordados, destacando seu momento de 
prosperidade e “estagnação” vinculados a eles, seguindo o curso da instalação e 
deslocamento dos eixos utilizados; observar, por meio das comparações aos outros 
municípios adotados, os reflexos do Eixo São Francisco e Ferrovia na dinâmica 
econômica e social vinculada a estes motores, destacando semelhanças e divergências 
relevantes para compreensão do impacto frente as cidades e sua sociedade. A relevância 
deste estudo assenta-se na necessidade de compreendermos a dinâmica econômico-
social da região, analisando-a sob o viés dos motores de desenvolvimento da primeira 
metade do século XX e as implicações dos mesmos no desenvolvimento das cidades e 
do imaginário social da população. Ao fim da pesquisa, observamos que, no limite 
temporal proposto, os dois Eixos de Desenvolvimento – rio São Francisco e Ferrovia –, 
utilizando dos vapores e das locomotivas, trabalharam em parceria, proporcionando 
desenvolvimento para as cidades e suas populações, condicionados, é certo, à relevância 
de suas atividades econômicas e gerenciamento político. Durante sua vigência, cenários 
foram montados e desmontados, atendendo as necessidades das transformações e 
aperfeiçoamentos propostos pela modernidade. O reflexo deste processo para cidades 
afetou diretamente nas posições e dinâmica que apresentavam na região. Já no 
imaginário social tornou-se uma lembrança viva. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Development in the Northern region of Minas Gerais is bonded to a conjucture of 
macrosocial contexts that interfere directly in the history of societies. Modernity 
presented itself to men on the XVIII century through new production means and 
political thoughts extended to most diverse societies in the world. In Brazil, the desire to 
insert among the civilized nations unleashed amovement founded in modern byproducts 
of Industrial Revolution as a mean to develop the country and its society. Machines 
were used to connect, shorten spaces and optimize production, and with these purposes 
were drawn two axes of development responsible for the dynamic of cities and its 
populations throughout the initiative of the imperial government. This work presents 
itself as a study in which we search, using the historical method, to analyze with help of 
documental research – disposed in written, oral and image sources – how the 
Development Axes unified in the São Francisco River and the Railroads affected the 
development process in the cities of the Northern region of Minas Gerais between the 
years of 1920 and 1960. To further explore this purpose we defined our study object in 
the district of Manga – localized in the left bank of the Alto Médio São Francisco – and 
in parallel we worked with the cities of Januaria, Pirapora and Montes Claros through 
comparative analysis. The objective of this study is to understand how Manga was 
presented in front of the development axes aforesaid, highlighting its moment of 
prosperity and stagnation bonded to them, following the course if settlement and 
displacement of the utilized axes. To observe, through comparison with the other cities, 
the responses of the São Francisco axis and the Railroad on the economical and social 
dynamics linked to these vectors, highlighting differences and convergences relevant to 
the comprehension of the impact on the cities and its society. Relevance of this study is 
founded in the need to understand the economical and social dynamics of the region, 
analyzing it under the line of the sponsors of development on the first half on XX ct. 
and its implications in the progression of cities and the social imaginary of the 
population. In the end of the research we observed that in the time-related limit 
proposed by the two Axes of Development – the São Francisco River and the Railroad – 
using the steamboats and locomotives in partnership delivering development to the 
cities and its populations, conditioned to the relevance of its economical activities and 
political management. During its validity, scenes were mounted and dismounted, 
attending to the needs of transformation and improvement proposed by modernity. The 
reflex of this process to cities affected directly the position and dynamics that they 
presented in the region, although in the imaginary it became a living memory. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A história do homem enquanto ser social é marcada por processos evolutivos. 

Sempre buscando o aprimoramento de suas técnicas, durante o século XVIII ele foi 

autor de movimentos marcantes em sua história, bem com na de seus sequentes. Os 

anos vinculados ao período do referido século foram caracterizados como a “Era das 

Revoluções” Hobsbawm (1982). Embasados no desejo de liberdade, igualdade e 

fraternidade realizaram a Revolução Francesa e em prol da otimização da produção 

efetivaram a Revolução Industrial, consolidando um novo modo de produção e um novo 

sistema econômico. É certo que os fatores não podem ser resumidos de forma tão 

simplista como exposta aqui. Outros tantos e das mais diversas categorias estão 

vinculados a este processo, porém não nos compete neste trabalho delongá-los.  Dado 

estes fatos, o homem moderno passou a buscar o que se denominou progresso e 

posteriormente desenvolvimento. O aprimoramento tecnológico firmou-se como uma 

das principais características indicativas para o progresso. Pautado nesta afirmativa, o 

Brasil, durante o século XIX, sob o comando do governo Imperial, lançou-se na tarefa 

de inserir o país em uma nova fase alinhada aos frutos da sociedade moderna – a 

industrialização – seguida ao longo do governo Republicano. Com a Revolução 

Industrial, uma das principais necessidades do homem, ligar-se, foi consideravelmente 

agilizada por meio das máquinas, as quais, por conseguinte, alteram a dinâmica 

econômico-social nas diversas partes do mundo. 

A história das cidades modernas perpassa por esta discussão. Bresciani (2002) 

ao dialogar sobre a história e as cidades, aponta-nos esta temática hoje como objeto de 

estudo de diversos autores e áreas da ciência, obtendo como resultado várias 

interpretações e concepções heterogêneas. A autora evidencia-nos a cidade não como o 

resultado da visão simplista de causa-efeito, mas sim como um conjunto de ações e 

fatos. Deste modo, os fatos centrados na Revolução Industrial e seus desdobramentos 

são caminhos a serem percorridos no processo de estudo sobre as cidades, no entanto, 

devem ser analisados por meio das condutas políticas que influenciaram diretamente no 

seu processo de formação, pois apenas o evento em si não caracteriza a formação destes 

centros. 
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A dinâmica das cidades da região norte mineira durante fins do século XIX e 

início do século seguinte estão inseridas no contexto supracitado. Os reflexos da 

Revolução Industrial chegaram ao Brasil por intermédio do governo Imperial, 

almejando inserir o país em um novo momento da história do homem – a era das 

máquinas. A introdução de meios de transportes mais ágeis – vapor e locomotiva – e 

indústrias no país entram por meio de projetos políticos, econômicos e sociais que 

interferiram diretamente no desenvolvimento das cidades desta região.  

Adotar a cidade como objeto de estudo partiu de uma curiosidade particular em 

compreender a história de minha cidade de origem – Manga. Algumas estruturas físicas 

locais me chamavam atenção:  Escola Olegário Maciel, a “Usina”, o casarão dos Pastor, 

o mercado velho, o antigo cais. No fundo, confesso, achava isso tudo muito velho frente 

às visitas que fazia a Montes Claros e, mais ainda quando tive oportunidade de ‘ir mais 

longe”. Saí de Manga aos dezessete anos para ir em busca da “faculdade”. Cursando 

História, tive contato com professores e leituras que me apresentaram o viés teórico dos 

“coronéis”. A partir destas leituras, ao findar o curso, saí a garimpar informações sobre 

os “coronéis” de Manga e encontrei na Câmara Municipal desta cidade um montante de 

fontes. Elas me ajudariam a compreender muitas das estruturas e histórias ainda sem 

resposta em minha “mente de pesquisadora” alinhada as inquietações do passado. 

Conversava com pessoas mais velhas vinculadas ao período, pedia fotos, transcrevia 

documentos. Montei um vasto acervo de fontes, mas não sabia ainda ao certo como usá-

lo, guardei e comecei a pensar em um projeto para desenvolvê-lo. 

Em 2008, decidi retomar minha vida acadêmica. Participaria de uma seleção 

para uma Pós Graduação Lato Sensu; eu, meus “coronéis” e Manga, e um problema 

entre nós: “a história dos coronéis já está muito desgastada no meio universitário” era a 

frase corrente na Universidade. A partir deste impasse, a cidade, e não mais os 

“coronéis”, passou a ser o meu centro de atenção. Resolvi estudar a cidade e, por isso,  

os líderes políticos tornaram-se uma ferramenta para interpretá-la. Em 2010, apresentei 

o trabalho de conclusão de curso1, demonstrando por meio de minhas leituras e análises 

das fontes um próspero momento da história de Manga centrado em uma fase por nós 

denominada de Período do Algodão; trabalhamos a contribuição das atividades 

econômicas e políticas em prol da transformação urbana na cidade de Manga. Ao 

                                                 
1 O trabalho intitulado Memória e História: o imaginário social na construção do projeto político da 
cidade de Manga no Norte de Minas no século XX encontra-se disponível no Núcleo de História e Cultura 
Regional – NUHICRE, da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. 
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finalizar a pesquisa, surgiu outra inquietação. Por que Manga não manteve a favorável 

dinâmica presente entre os anos de 1920 a 1960? Por meio desta indagação, vi o quanto 

minha pesquisa ainda estava limitada, centrada em aspectos muito regionais, quando na 

verdade precisava fazer uma ponte entre o “todo” e a “parte” para melhor compreender 

sua dinâmica. Lancei-me, então, em um novo desafio, apresentado por meio deste 

trabalho. 

O Norte de Minas Gerais viveu fases distintas em sua dinâmica econômico-

social na primeira metade do século XX, porém “semelhantes” no reflexo destas fases 

no tocante a prosperidade proporcionada à região. Podemos analisá-las pautadas na 

interpretação do Eixo São Francisco e do Eixo Ferrovias. Ao reconstruirmos o processo 

de formação do Norte de Minas, o rio São Francisco figura como fator basilar na 

constituição deste território.  Segundo Holanda (1963), a Coroa Portuguesa, nos dois 

primeiros séculos de exploração colonial, limitou-se ao latifúndio rural litorâneo. Não 

existiam pretensões em colonizar os sertões povoados por índios, o povoamento destas 

regiões, segundo o autor, foi desempenhado pelas bandeiras em busca do ouro. 

Concomitante a este processo de expansão centralizado na economia aurífera, no 

entanto, estava também o “caminho do gado”, bandeiras guiadas pelas margens do rio 

São Francisco, desbravando e povoando este espaço. 

As rotas dos desbravadores efetivaram-se por caminhos diferentes, e o 

povoamento destas regiões foi iniciado por meio dos nomes de Mathias Cardoso de 

Almeida e Manuel Nunes Viana. Apresentam-se como personagens de inquestionável 

relevância no processo de formação das cidades da região, firmando-as como 

importantes áreas comerciais e desenvolvendo um povo com características culturais 

peculiares ao seu meio – os sertanejos. Ao longo do século XVIII, Barbosa (1995) 

apresenta-nos a formação de alguns arraiais na região norte mineira. Segundo o autor, 

os arraiais de São Caetano do Japoré (atualmente Manga), Brejo do Amparo 

(atualmente Januária), Paracatu e Santo Antônio da Manga (atualmente São Romão), 

foram criados durante a primeira metade do século mencionado. Durante a segunda 

metade do mesmo limite temporal, surgem os arraiais de Formigas (atualmente Montes 

Claros), Rio Pardo (atualmente Rio Pardo de Minas), e Serrinha (atualmente Grão 

Mogol). 

“Ocupado e povoado” o território era momento de ligá-lo aos principais centros 

do país. Segundo Damázio (2010), o Estado Imperial, com o objetivo de inserir o Brasil 

no grupo das nações “civilizadas”, elaborou projeto de transportes (hidroviário e 
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ferroviário) para o país pautado no progresso científico e tecnológico do século XIX, 

com intuito de ligar o interior às áreas litorâneas, retirando desta forma o atraso e 

isolamento destas regiões. O desenvolvimento do Norte de Minas Gerais deu-se como 

reflexo de um contexto maior, centrado na Revolução Industrial. Segundo Hobsbawm 

(1982), a mesma foi a maior revolução da história do mundo, pois alterou o modo de 

produção, que por sua vez, atingiu diretamente todos os demais ramos em que se 

vinculava o homem.  

De fato, como nos afirmou Hobsbawm, o reflexo da Revolução Industrial atingiu 

diversas dimensões da vida humana em sociedade. No Brasil, os projetos imperiais 

empenhados em desenvolver e retirar do atraso as regiões interioranas do país foram 

efetivados por meio dos legados da Revolução Industrial, as embarcações a vapor e os 

trens de ferro. O Norte de Minas recebeu estes “motores econômicos” em fins do século 

XIX e início do século XX, tendo os “coronéis” como guias e articuladores políticos. O 

uso das máquinas dinamizava a locomoção entre o território, encurtando as distâncias, 

otimizando o fluxo comercial, social e cultural e dando “vida” às cidades. A priori, foi o 

São Francisco e as embarcações movidas a vapor os responsáveis pela prosperidade da 

região. Distantes do centro desenvolvido do país surgiram cidades ribeirinhas 

importantes, na relação toda particular dos “barranqueiros”. 

Durante o governo Imperial, segundo Machado (2002) foram designadas 

expedições com caráter exploratório da região do Vale do São Francisco, com intuito de 

melhor conhecer suas potencialidades para futuros investimentos no transporte fluvial. 

O São Francisco, também conhecido como o “Rio da unidade nacional”, faz jus ao 

nome; Azevedo (2002, p.17) assim o relata: “E não foi de graça que recebeu o título, 

porque era, realmente, o único meio de sair do nordeste e chegar ao sul. Não existia 

rodovia e, durante décadas, foi o rio a alternativa”. Dentro deste contexto, algumas das 

cidades norte mineiras surgiram às margens deste Rio e de sua dinâmica, a exemplo 

podemos citar Manga, Januária e Pirapora, que se firmaram como importantes áreas 

comerciais da região. Ao se referir sobre o processo de formação das cidades ribeirinhas 

norte mineiras, Ribeiro (2001, p. 31) aponta-nos considerável desenvolvimento 

apresentado pela região no decorrer do século XIX. Segundo a autora, por meio do Vale 

do São Francisco foram realizadas a maior parte do comércio de Minas com as 

províncias do Norte, destacando-se dois importantes portos, o de Januária, de maior 

porte, e o de Manga. 
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O rio São Francisco foi durante muito tempo o “caminho” a ser percorrido entre 

os Estados brasileiros, o meio de comunicação entre o interior do país, a princípio de 

forma mais rudimentar pelas barcas movidas a remo ou a vela, e posteriormente pelas 

embarcações a vapor que dinamizaram suas águas e portos. Pelo percurso do “Velho 

Chico”, populações isoladas do Sertão estavam ligadas; efetivavam seu intercâmbio 

social, comercial e cultural. Durante o período áureo do vapor, o fluxo de embarcações 

era intenso, existiam capitanias públicas e privadas atuando no Norte de Minas 

realizando o percurso Pirapora/MG-Juazeiro/BA. 

No decurso do desenvolvimento da região, no entanto, o sinônimo de progresso 

vivido pelo Brasil republicano no início do século XX – as estradas de ferro – chegou 

para algumas cidades do Norte de Minas, atraindo acelerado desenvolvimento as 

mesmas e implicando característico “isolamento” para algumas cidades ribeirinhas, 

principalmente as do extremo Norte. A chegada da ferrovia ao Norte de Minas, por 

meio da Estrada de Ferro Central do Brasil, caracterizou-se como recurso de integração 

territorial. Observa-se, no entanto, o real dinamismo promovido por este meio de 

transporte nas atividades comerciais. A princípio, vapor e trem firmaram-se como 

“parceiros” na tarefa de ligar lugares e pessoas, porém em época que a busca pela 

otimização do tempo era constante, as estradas de ferro apontavam para o progresso e 

estimularam no imaginário social, principalmente da elite política e comercial de 

Montes Claros, o “start” para o desenvolvimento (GAZETA DO NORTE, 1926). Nas 

cidades onde chegou o trem, os cidadãos sentiam-se motivados e repletos de 

expectativas de “progresso” e “civilização”. O trem traria novos tempos para aquela 

gente. A agilidade e praticidade proporcionadas pelo trem substituíam o vapor e o 

percurso do rio São Francisco, atraindo para algumas cidades cortadas pelas ferrovias o 

desenvolvimento, ou ao menos a expectativa dele. 

O presente trabalho apresenta-se como uma análise em que buscamos 

compreender por meio da pesquisa documental – disposta entre fontes escritas, orais e 

imagens – como a disposição dos Eixos de Desenvolvimento – centralizados no rio São 

Francisco e Ferrovia – na região Norte de Minas Gerais durante a primeira metade do 

século XX, afetou a dinâmica econômico-social das cidades ribeirinhas da mesma 

região. Para explorarmos este problema, adotaremos como objeto de estudo o município 

de Manga – localizado a margem esquerda do Alto Médio São Francisco – entre os anos 

de 1920 a 1960, e trabalharemos paralelo a ele com os municípios de Pirapora, Januária 

e Montes Claros, por meio de análise comparativa. O recorte temporal proposto 
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permite-nos observar o desenvolvimento da cidade, contextualizando-a com os Eixos de 

Desenvolvimento do Norte de Minas e a inserção da mesma na fase de prosperidade e 

“estagnação”. 

As análises aqui abordadas situam-se em um espaço e tempo delimitado. Ao 

propormos o estudo da cidade vinculando-a a momentos prósperos e “estagnados” 

trabalhamos com os contextos e conjunturas do recorte temporal proposto. Ao 

selecionarmos Manga como objeto de estudo, evidenciando-a em momento de 

dinamismo e declínio, estamos fundamentados em análise centrada no Período do 

Algodão, momento em que a cidade e sua dinâmica – urbana, econômica, política, 

social e cultural – desenvolveu-se em recorte temporal em que o rio São Francisco era o 

principal caminho para as cidades ribeirinhas do interior norte mineiro e a atividade 

econômica assentava-se sobre a produção algodoeira guiada pela tutela dos “coronéis”. 

O território em estudo foi moldando-se enquanto cidade e com características que 

tendenciavam ao desenvolvimento, sediando no início dos anos 30 uma indústria de 

beneficiamento de algodão, direcionando Manga a seus primeiros contatos com a 

modernidade. 

Constituem objetivos desta pesquisa analisar como os Eixos de 

Desenvolvimento – Rio São Francisco e Ferrovia – afetaram a dinâmica econômico-

social de Manga entre os anos de 1920 a 1960; trabalhar paralelamente com os 

municípios de Pirapora, Januária e Montes Claros durante o mesmo recorte temporal, 

demonstrando por meio de análise comparativa o impacto da inserção e do 

deslocamento do eixo de desenvolvimento na região; bem como evidenciar os reflexos  

das transformações do eixo de desenvolvimento no imaginário social da população 

inserida neste contexto. A hipótese norteadora desta pesquisa está fundamentada na 

premissa que em prol da agilidade pregada pelo período pós Revolução Industrial, as 

ferrovias atraíram um novo eixo de desenvolvimento, e posteriormente, as rodovias 

deslocaram o eixo centrado no rio São Francisco, alterando a dinâmica econômico-

social da região, dinamizando cidades ligadas a este desenho em detrimento de algumas 

margeadas pelo “Velho Chico” como é o caso de Manga. O rio São Francisco não mais 

atendia como rota de transporte, seja pela lentidão dos vapores ou mesmo pela baixa de 

suas águas. 

A relevância deste estudo assenta-se na necessidade de compreendermos a 

dinâmica econômico-social da região, analisando-a sob o viés dos motores de 

desenvolvimento da primeira metade do século XX – o Eixo São Francisco e das 
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Ferrovias – e as implicações dos mesmos no desenvolvimento das cidades e do 

imaginário social da população. A contribuição da pesquisa frente aos trabalhos já 

efetivados situa-se em compreender a dinâmica regional não apenas pela sua 

interpretação disposta em impactos e aspectos econômicos nas cidades, mas também em 

compreender o reflexo das transformações efetivadas pelo deslocamento do eixo de 

desenvolvimento econômico no imaginário social, pois por meio dele podemos analisar 

o valor e influência que a memória do São Francisco, do vapor e da ferrovia atuam na 

nossa sociedade. Deste modo, contribuiremos para a produção científica, bem como 

para a interpretação da história regional contextualizada com enfoques macro e 

microssociais. 

Utilizaremos o método histórico para executarmos esta proposta de trabalho e 

seus objetivos. Por meio dele dialogaremos com as análises históricas dos fatos, 

buscando argumentos para fundamentar e justificar nossa hipótese. Ao utilizarmos este 

método, buscamos reconstruir o processo de desenvolvimento da região norte mineira, 

dando ênfase ao município de Manga, nosso objeto de estudo. Para validarmos a 

pesquisa com argumentações coerentes, efetivaremos análises comparativas com 

municípios inseridos na temática abordada. Pirapora, Januária e Montes Claros firmam-

se como pontes em nosso trabalho utilizadas para auxiliar na fundamentação da hipótese 

levantada.  

Os referidos municípios supracitados estão inseridos no processo de 

transformação realizado pela atuação e deslocamento dos eixos de desenvolvimento. Os 

mesmos foram escolhidos devido à relevância que possuem frente ao objeto de estudo, 

como também pelas consequências sofridas com as modificações na dinâmica 

econômico-social da região. A metodologia comparativa, segundo Sartori (1991), 

permite discernir semelhanças e diferenças entre os casos, será utilizada como meio de 

evidenciarmos, por meio do “confrontamento” de informações e análises, como Manga 

apresentou-se frente às transformações dos eixos de desenvolvimento na região Norte 

de Minas. Ao utilizarmos as análises comparativas à pesquisa histórica, buscamos, 

segundo o pensamento de Marc Bloc, romper com a mera narração e evidenciar as 

explicações aos fatos (BLOC apud CARDOSO; BRIGNOLI, 2002). As investigações 

históricas distinguem duas formas de trabalhar com a comparação. A primeira delas de 

manejo mais fácil e seguro delimita a comparação a sociedades que comungam de 

proximidade contemporânea e traços estruturais análogos. Já a segunda forma de 

aplicação adota um caminho mais difícil, em que o perigo do anacronismo estará 
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sempre presente. Neste modelo de comparação, as sociedades adotadas são distintas ou 

afastadas por grande recorte temporal, (CARDOSO; BRIGNOLI, p. 415, 2002). 

Seguindo o pensamento dos autores citados, adotamos em nosso trabalho a primeira 

opção; a comparação apresentada no texto foi efetivada tomando como objeto de estudo 

sociedades “aproximadamente contemporâneas”. 

O trabalho do pesquisador se assemelha ao de um garimpeiro a vasculhar em 

busca de seu tesouro. Para nós, tesouro é sinônimo de “pecinhas” que encontramos, e 

unidas, vão desenhando o texto e fundamentando nossos objetivos e hipóteses. Neste 

trabalho nossas “pecinhas” estão dispostas em documentos escritos, orais e imagens. O 

documento escrito por si só, é apenas um documento, porém com a análise do 

pesquisador transforma-se em ciência; as imagens não se limitam ao congelamento de 

um determinado momento, elas possuem algo a nos dizer; a oralidade produz fontes 

sempre inovadoras, pois trabalha com a memória particular de cada pessoa, e 

proporciona ao pesquisador observar reações físicas em seus entrevistados não possíveis 

nos documentos escritos.  

Como fontes primárias utilizaremos as fontes escritas, dispostas entre 

documentos da primeira metade do século XX disponíveis na Câmara Municipal de 

Manga, entre eles Livros de Contratos, de Índice de Leis, bem como Atas de 

Inaugurações; o relatório da viagem exploratória ao São Francisco efetivada pelo 

engenheiro civil Halfeld (HALFELD, 1860); as reportagens do Jornal do Norte (anos de 

1996 e 1999), relatando sobre a última viagem do “Trem Baiano” como meio de 

transporte de passageiros e seu valor para a região, disponíveis no Núcleo de História e 

Cultura Regional – NUHICRE/Unimontes; as observações do autor Carlos Lacerda 

(1964) sobre o Vale do Alto Médio São Francisco, publicado na obra Desafio e 

Promessa: o rio São Francisco2; imagens fotográficas do acervo familiar Pastor, bem 

como depoimentos orais compondo um montante de 16 (dezesseis) entrevistas, gravadas 

e transcritas, distribuídas entre o município de Manga, Pirapora, Januária e Montes 

Claros, de sujeitos inseridos no recorte e temática abordados.  

Frente às diversas maneiras de se trabalhar com a história oral, adotamos as 

orientações de Lang (1996) centradas em entrevistas que buscam “depoimentos orais”, 

que são processos vinculado à obtenção de informações relativas à atuação ou ligação 

                                                 
2 O repórter e político Carlos Lacerda realizou no ano de 1937 viagens ao Vale do Alto Médio São 
Francisco, visitando e descrevendo as cidades ribeirinhas desta região em seus aspectos sociais, políticos, 
culturais e econômicos. As observações do autor foram somatizadas a estudos posteriores sobre o rio São 
Francisco, dando origem a redação de um livro no ano de 1939. 
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do sujeito em ocasiões ou fatos específicos enquadrados nos parâmetros do objeto de 

estudo do entrevistador. Fundamentados no pensamento da autora, as entrevistas 

presentes neste estudo constituem depoimentos orais, gravados e transcritos, dispostos 

sempre em análises que buscam a imparcialidade por meio do confronto com outras 

fontes. As fontes secundárias são compostas por memorialistas locais, trabalhos 

científicos com enfoque regional que previamente abordaram o tema em questão, bem 

com demais literaturas pertinentes ao tema. 

O desenvolvimento da proposta exposta foi divido em três capítulos. O primeiro 

deles intitulado “Em Busca do Desenvolvimento”, discutimos sobre alguns conceitos de 

Progresso e Desenvolvimento e suas interferências na dinâmica do processo de 

transformação do pensamento e conduta da sociedade. Dialogaremos com o conceito de 

fronteira para evidenciar a metamorfose do espaço sertanejo do Brasil, visto como área 

de atraso, sua ocupação e desenvolvimento implicavam no processo de 

desenvolvimento do país. Analisaremos como as intervenções técnicas, fruto da 

Revolução Industrial, chegaram à região norte mineira por meio de projetos iniciados 

com governo Imperial. Trabalharemos os reflexos deste modelo de produção na região 

abordada por meio de análises dos esforços do Estado Imperial em ligar os territórios 

brasileiros aos centros mais desenvolvidos do país – por meio de projetos hidroviários e 

ferroviários – almejando retirar do atraso a região do Vale do São Francisco, trazendo o 

desenvolvimento e “civilização” para estes povos. Evidenciaremos o contexto político 

personificado na figura dos “coronéis”, bem como a importância do Eixo de 

Desenvolvimento rio São Francisco no surgimento das cidades, dando ênfase a nosso 

objeto de estudo - Manga. Para discutirmos conceitos e temáticas expressas, teremos 

como referência autores que já discutiram e problematizaram os temas, ajudando-nos a 

dar seguimento a pesquisa. Furtado (1981), Sbert (2000), Esteva (2000), Hobsbawn 

(1982), Santos (2006), Veiga (2005), Damázio (2010), Lopes (2003), Machado (2002) 

são algumas das referências utilizadas. 

O segundo capítulo denominado “(Des)Construindo Cenários: os eixos de 

desenvolvimento e a cidade” demonstraremos os aspectos “mutantes” da modernidade, 

em constante processo de transformação alterando os espaços. Alicerçados nesta 

discussão evidenciaremos o reflexo da influência, e deslocamento dos eixos de 

desenvolvimento na dinâmica da cidade de Manga, comparando-a a dinâmica de mais 

três cidades da região norte mineira. Analisaremos como as inovações técnicas da 

Revolução Industrial – embarcações a vapor, ferrovia e indústria – atuaram no processo 
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de desenvolvimento de Manga, alterando seu cenário e cotidiano. Buscando vestígios de 

progresso, alicerçado na visão da sociedade moderna, evidenciaremos seu momento 

próspero centrado no Eixo São Francisco e no Período do Algodão, momento em que a 

cidade caminhou para os primeiros contatos com o modelo de vida industrial por meio 

da instalação da Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda. Analisaremos como o 

“isolamento” a priori possibilitou dinamismo na relação inter-regional, e a posteriori 

um “empecilho” para a continuidade da manutenção do próspero período. A utilização 

das análises comparativas com os municípios de Manga, Januária e Pirapora permite-

nos confrontar informações, evidenciando a relevância dos mesmos para a região 

durante a carência de outras formas de transporte no interior da região abordada. Com o 

deslocamento do eixo para a ferrovia, dialogaremos nosso objeto de estudo com os 

municípios de Montes Claros e Pirapora, demonstrando como a ferrovia atraiu o 

desenvolvimento para alguns territórios cortados pelos trilhos do trem, alterando o 

cenário e cotidiano de outrora. Dialogaremos com Bresciani (2002), Lessa (2005; 2007), 

Berman (1986), Gomes (2005), Braudel (1996), Machado (2002) entre outros. 

Na última subdivisão do trabalho “O Desenvolvimento Pelo Viés da Memória”, 

buscamos compreender os reflexos dos eixos de desenvolvimento e seus deslocamentos 

no imaginário social das populações das referidas cidades, como forma de verificarmos 

o impacto deste processo histórico na formação da identidade e conduta social norte 

mineira. Exploraremos a memória dos sujeitos inseridos no processo histórico abordado 

por meio da oralidade. Dispondo de análises comparativas das fontes orais 

fundamentadas na memória de sujeitos inseridos na temática abordada, buscaremos 

compreender: como as pessoas inseridas neste contexto enxergavam e enxergam o 

desenvolvimento da cidade? Qual a importância do rio São Francisco, do vapor e das 

ferrovias, sob a análise destes sujeitos, para o desenvolvimento da região? Estes 

questionamentos permitiram interpretações sobre a influência dos eixos de 

desenvolvimento na construção do imaginário social, demonstrando a leitura dos 

sujeitos inseridos neste recorte temporal perante as transformações ocorridas nas 

cidades adotadas. Entre as literaturas pertinentes citamos Bosi (1987), Le Goff (2003), 

Thompson (1992), Pesavento (2003), Santos (1989). 
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 CAPÍTULO I 

 EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO 
 

1.1 Do progresso ao desenvolvimento 
 

“Talvez seja Manga a única cidade em que se observa uma possibilidade de 

progresso imediato. Ou talvez seja efeito de luz...” (LACERDA, 1964, p. 80). Esta foi a 

leitura registrada pelo jornalista e político Carlos Lacerda ao passar pela cidade de 

Manga em 1937. Baseando-se em que fatores Lacerda observou possibilidades de 

progresso em Manga? Como podemos mensurar o que é progresso? Como podemos 

enxergar o que é desenvolvimento? Para tentarmos responder a estas indagações, 

dialogaremos com autores dedicados ao tema, almejando desta forma compreender a 

afirmativa supracitada. 

  Segundo Rossi (2000, p. 47), “desde a pré-história o conhecimento tem sido 

também uma tentativa de controle do ambiente e de manutenção de uma relação de 

equilíbrio entre o homem e o meio.” Ao longo da história, o homem constantemente 

busca aprimorar seus conhecimentos e técnicas. Em determinados momentos, no 

entanto, provocam consequências nos mais diversos setores da vida em sociedade – 

política, economia, cultura, religião – estes momentos marcantes da vida humana são 

chamados pelos cientistas de Revolução. Dentre os marcos históricos da trajetória 

humana figuram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ambas no século 

XVIII, transcendendo sua ideologia para além dos limites de onde ocorreram. 

As palavras às vezes são testemunhas mais evidentes que os documentos, 

afirmou-nos Hobsbawm (1982). Algumas palavras presentes em nosso cotidiano, 

segundo o autor, são oriundas de um processo denominado de “Era das Revoluções”. 

Atuando diretamente na conduta política e econômica da sociedade, a Revolução 

Francesa e Industrial a encaminhou para modelos responsáveis pela instauração de 

novos tempos na história. “Capitalismo”, “indústria”, “ferrovia”, “classe trabalhadora”, 

entre outras, tão familiarizadas por nossos ouvidos, surgiram de um momento ímpar na 

história da humanidade, alterando o modo de vida da sociedade francesa e inglesa em 

meados do século XVIII e impactando o mundo nos demais anos que se estenderam.  
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A história compreendida como um sistema possibilita a existência de unidade 

épica. Koselleck (2006) evidencia a Revolução Francesa como força capaz de atribuir 

“unidade épica ao todo”. Ao trabalhar com a ideia do “coletivo singular”, o autor 

apontou avanços na história: 

 

(o coletivo singular) Permitiu que se atribuísse à história aquela força que 
reside no interior de cada acontecimento que afeta a humanidade, aquele 
poder que a tudo reúne e impulsiona por meio de um plano, oculto ou 
manifesto, um poder frente ao qual o homem pôde acreditar-se responsável 
ou mesmo em cujo nome pôde acreditar estar agindo. O advento da ideia do 
coletivo singular, manifestação que reúne em si, ao mesmo tempo, caráter 
histórico e linguístico, deu-se em uma circunstância temporal que pode ser 
entendida com a grande época das singularizações. (KOSELLECK, 2006, p. 
52.) 

 

Dando seguimento ao pensamento do autor em suas discussões sobre o tempo 

histórico, o mesmo surge como resultado do confronto de experiências e expectativas, 

analisadas pelo viés histórico e fundamentadas no diálogo passado e futuro. Um novo 

processo de temporalização da história ocorreu durante os tempos modernos, 

antecedentes da Revolução Francesa. Para Koselleck, o fim da crença homogênea do 

fim do mundo, firmada com as Reformas Protestantes, deu ao presente novo sentido, o 

sentido de ação para o futuro. Os acontecimentos que estão por vir – futuro – 

somatizados às expectativas positivas e ações racionais designaram em fins do século 

XVIII o progresso. 

O progresso surgiu como força impulsionadora da sociedade moderna, seguida 

pelo acúmulo de conhecimento, da racionalidade, permitindo ao homem a evolução. “O 

progresso é mais do que apenas uma viagem ou um ideal. É um destino moderno” 

(SBERT, 2000, p. 288).  Como fugir dele? Como negá-lo? Para o homem moderno ou 

para aqueles desejosos em compartilhar sua identidade, são poucas as possibilidades de 

negá-lo, pois o progresso é a expressão da modernidade, fundamentado nele se 

justificam as posturas frente seus semelhantes e com a natureza. Tê-lo como destino 

desenvolveu na sociedade a crença e fé no progresso, mentalidade esta desenvolvida ao 

longo do século XIX, ganhando maior força a partir da segunda metade do referido 

século. Segundo Rossi (2000), apesar da “fé no progresso” ser presente no pensamento 

do homem do século XIX e início do século XX, alguns intelectuais já evidenciavam 

suas dúvidas e questionamentos em relação a ele. 
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 Furtado (1981, p. 1), ao analisar sobre as raízes do progresso, afirma-nos que 

elas podem ser encontradas em três correntes do pensamento europeu no século XVIII, 

guiadas por uma visão otimista da história a partir deste período. 

 

A primeira delas se filia ao Iluminismo, com a concepção de história como 
uma marcha progressiva para o racional. A segunda brota da idéia de 
acumulação de riqueza, na qual está implícita a opção de um futuro que 
encerra uma promessa de melhor bem-estar. A terceira, enfim, surge com a 
concepção de que a expansão geográfica da influência européia significa para 
os demais povos da terra, implicitamente considerados como “retardados”, o 
acesso a uma forma superior de civilização.”.  

 

Dispondo do pensamento de Kant, Hegel e Adam Smith para apresentar-nos 

estas correntes, o autor nos evidencia em Smith uma característica importante do 

progresso, que por sua vez não deriva da “lógica da história”, mas sim das 

“possibilidades do homem”, o gozo do bem-estar coletivo fundamenta-se no interesse 

individual. A ideia de progresso apresentada até aqui emite a ratificação e expansão do 

novo modelo de vida burguês instalado com as revoluções apresentadas. Ao expandir 

este novo modelo aos demais povos, os europeus “cumpriam uma missão civilizadora, 

contribuindo para liberá-los do peso de tradições obscurantistas.” (FURTADO, 1981, p. 

3). Para reproduzir a sociedade capitalista era necessário também o progresso técnico, 

apresentado como um conjunto de transformações que possibilitam a manutenção do 

processo de acumulação e consequentemente da sociedade capitalista. No decorrer do 

processo de expansão do pensamento progressista, o modelo de “desenvolvimento 

civilizado” europeu assumiu conotação imperativa dando margem para o surgimento de 

problemáticas em torno do tema. 

Ao adotar a razão como fundamento basilar do pensamento, o homem lança-se 

pelo caminho da ciência. Tornando-se eixo central do homem moderno, os “achismos” 

não possuem espaço. O homem guiado pela razão busca explicações e produz 

conhecimento por meio da ciência (SANTOS, 1989). Segundo Horkheimer (2002, p. 

109), a racionalização do pensamento humano altera a relação entre homem e natureza, 

pois ela encontra-se em constante processo de mutação efetivado para atender as 

necessidades e bem-estar daquele que a transforma; no entanto “a história dos esforços 

para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem”. A 

racionalidade que trouxe a “luz” e impôs o questionamento fez do homem refém da 

própria ciência, pois esta se vincula a um grupo seleto dedicado ao estudo do “ser 

social” em toda sua complexidade, lançando ao homem seus resultados. Ao longo dos 
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anos, a ciência passou a ser uma ferramenta poderosa utilizada pelas grandes potências 

econômicas como forma de articulação e manutenção de seus interesses perante os 

demais países. Estes Realizam estudos nas mais diversas áreas, principalmente naquelas 

destinadas a trilhar os caminhos econômicos, oferecendo a “receita” para o progresso e 

desenvolvimento das nações. (ESCOBAR, 2000); (RAHNEMA, 2000); (ESTEVA, 

2000). 

A ideologia moderna, segundo Louis (1993, p. 20), é individualista e possui uma 

perspectiva hierárquica, a maior expressão disto está vinculada ao aspecto econômico. 

Para o autor, ideologia é definida como “um sistema de ideias e valores que tem curso 

num dado meio social”. Os valores do homem moderno estão pautados principalmente 

no fator econômico, seguindo este pensamento as perspectivas hierárquicas vigentes no 

meio social moderno estão centradas no mesmo fator. As ideias e valores do homem 

moderno moldaram-se de fato com influência da Revolução Industrial. Ela alterou o 

modo de produção, atingindo diretamente todos os demais ramos aos que se vinculavam 

o homem (HOBSBAWM, 1982).  

Com o advento da industrialização, acelerou-se a produção e o aumento da 

acumulação de capitais. No decorrer do processo histórico pós Revolução Industrial, o 

homem, incansavelmente, busca a prosperidade, a eficiência, desenvolver suas 

potencialidades. Todas estas metas pautadas na maior produção, no aperfeiçoamento 

tecnológico, no maior conforto. Ir adiante, avançar, estes são objetivos do sujeito fruto 

do tempo moderno, mas como alcançar o progresso e desenvolvimento? Os europeus se 

sentiam designados a tarefa de levar o novo modelo de “civilização” aos povos, todos 

devem buscar o progresso, e o caminho para ele vinculava-se no desenvolvimento das 

atividades econômicas. A crença no progresso justifica-se na esperança, na crença em 

“um futuro de abundância, liberdade e justiça (...)” (SBERT, 2000, p. 289), deste modo 

tornou-se um desejo perseguido por todos, sendo improvável se arriscar a voltar “as 

costas” a ele. 

Dar as costas para o bem-estar proporcionado pelo progresso parece-nos 

realmente uma postura difícil de ser adotada. Na comodidade da “civilização 

industrial”, e todo seu aparato técnico, se assenta um dos fatores legitimadores da 

receptividade e acolhimento da ideia de progresso difundida pelos países capitalistas 

que almejavam reproduzir sua sociedade e manter-se no controle de posição estratégica. 

O estilo de vida proporcionado pela “civilização industrial” atua diretamente na 

utilização das inovações técnicas em prol do bem-estar; refletido nos mais diversos 
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seguimentos vinculados ao homem, saúde, higiene, moradia, transporte, alimentação, 

lazer, entre outros. Todas essas áreas sofrem influência direta da “civilização industrial” 

(BÉGUIN, 1941). Para exemplificarmos, Furtado (1981, p. 46) assim nos expõe: 

 

A substituição do cavalo pelo automóvel não é apenas uma evolução do 
sistema de transporte: é a transformação de um estilo de vida. Falar de 
difusão ou transmissão de tecnologia é, portanto, um eufemismo, pois o que 
se está difundindo nesse caso é uma forma de viver, o que implica na 
desarticulação do sistema de valores preexistentes na sociedade receptora 
das novas técnicas.  

 

O progresso traz implícito um novo estilo de vida, alterado por meio das 

inovações tecnológicas. Como afirma-nos Furtado, a transmissão ou difusão de 

tecnologia está vinculada a imposição de uma nova forma de se viver. O conforto 

destacado por François Béguin (1941, p. 48) ajuda-nos a compreender esta relação; para 

o autor “o conforto é uma arma poderosa porque ele atinge uma forma de bem-estar que 

ninguém deseja nem tem meios de recusar”. As inovações proporcionadas pela 

sociedade industrial incorporaram bem-estar ao cotidiano humano. O contexto ao qual 

está inserido o progresso abrange a reprodução da sociedade capitalista, vinculada 

diretamente a um tipo de “civilização” materialista orientada por uma classe dominante 

desejosa em manter-se no controle e munida de artifícios para isso, “o conforto nunca 

provoca um fenômeno qualquer de saturação, sempre há novos elementos para 

completá-lo, intensificá-lo, aperfeiçoá-lo, diversificá-lo” (BÉGUIN, 1941, p. 49). 

Celso Furtado (1981, p. 9) chama-nos atenção para importância de se estudar o 

progresso como forma de compreensão do que se denomina desenvolvimento. Para o 

autor, “por trás do que chamamos de progresso técnico enfileiram-se complexas 

modificações sociais, cuja lógica devemos tentar compreender como passo preliminar 

em todo estudo do desenvolvimento”. O termo desenvolvimento sofreu muitas 

alterações ao longo do tempo, porém não conseguiu desassociar das palavras que lhe 

deram origem, são elas: crescimento, evolução e maturação (ESTEVA, 2000). As 

adjetivações vinculadas ao termo desenvolvimento possuíam um sentido favorável, no 

entanto, esta característica no decorrer do século XX adotou denotação pejorativa. A 

“cartilha” do desenvolvimento passou a ser criticada por estudiosos do tema. Furtado 

(1974) apresentou-nos em uma de suas análises o desenvolvimento como um mito, o 

grau de desenvolvimento alcançado por um pequeno grupo de países era mantido pela 

exploração dos países de menor porte. A crença em uma maturidade econômica 
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homogênea, para o autor, era ilusória. Para Veiga (2005, p. 29), os mitos são 

importantes porque “operam como faróis que iluminam o campo de percepção do 

cientista social, permitindo-lhe ter uma visão clara de certos problemas (...)”. Na 

continuidade de seus trabalhos, Furtado (1981, p. IX) evidencia o desenvolvimento 

como uma invenção cultural em que o homem é o sujeito transformador. Expõe o autor: 

 

A ideia de desenvolvimento está no centro da visão do mundo que prevalece 
em nossa época. Seu substrato é o processo de invenção cultural. A partir 
dessa idéia o homem é visto como um fator de transformação do mundo, 
portanto de afirmação de si mesmo. Da realização das virtualidades e 
potencialidades humanas, o que somente é possível num quadro social. 
Tem-se como evidente que o homem não está em equilíbrio com o meio: 
necessita transformá-lo para realizar-se individual ou coletivamente.  

 

 Após a Revolução Industrial, segundo Furtado (1981), o desenvolver humano 

está condicionado ao comportamento do “sistema produtivo”. Rostow (1978, p. 16) 

apresenta-nos um estudo sobre as etapas do desenvolvimento analisadas por meio de um 

olhar econômico. Segundo o autor, é possível “enquadrar” todas as sociedades – em 

seus aspectos econômicos – dentro de um conjunto de cinco categorias: “a sociedade 

tradicional, as precondições para o arranco, o arranco, a marcha para a maturidade e a 

era do consumo em massa”.  

A partir da afirmação do modo de produção capitalista, o fator econômico, 

condicionado às práticas deste modelo, passou a nortear as etapas de desenvolvimento 

da sociedade. As atividades produtivas pós-revolução se voltaram para o vetor 

econômico e tecnológico, o grau de desenvolvimento passou a ser medido com bases 

nestes fatores. Observa-se nesta premissa um dos pilares da problemática envolvendo o 

desenvolvimento. Ao adotar números e tecnologia como referenciais para “medir” o 

desenvolvimento de um dado país ou sociedade, nega-se as particularidades dos demais 

grupos e implicitamente impõe-se a cultura, em sua extensão mais abrangente, de um 

pequeno grupo. Para Mauss (2003, p. 307), “foram nossas sociedades ocidentais que, 

muito recentemente, fizeram do homem um ‘animal econômico’ ”.  

A pluralidade deve ceder lugar à singularidade de um pensamento e estilo de 

vida que se julga o melhor, “quando a maioria das pessoas utiliza o termo 

‘desenvolvimento’, estão dizendo exatamente o contrário daquilo que querem 

expressar” (ESTEVA, 2000, p. 59). Desenvolvimento neste contexto é o caminho a ser 

trilhado para alcançar o status de desenvolvido, ou seja, a busca pelo desenvolvimento 

enquadra sociedades atrasadas, pois ainda almejam um modelo referencial. A 
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“civilização industrial” trilhou o modelo a ser seguido, todos aqueles que fugiam, ou 

não se enquadravam a ele, foram nominados de subdesenvolvidos ou pobres 

(FURTADO, 1981). Estas nomenclaturas são, assim como o desenvolvimento, 

construções modernas com sentidos alterados, originam-se como uma extensão em 

definição contrária de desenvolvido. Segundo Rist (2002), fundamentado na teoria de 

Durkheim, o desenvolvimento tornou-se objeto de cobiça de todas as sociedades. 

 A compreensão de desenvolvimento corrente no século XX, como afirma-nos 

Esteva (2000), surgiu em data precisa e estudada pelos norte-americanos.  Em fins da 

Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos alcançaram uma capacidade produtiva 

colocando-os em posição de destaque frente aos demais países, no entanto, era 

necessário consolidar esta hegemonia. Por meio do discurso de posse do presidente 

Truman, em 20 de janeiro de 1949, o mundo “acatou” o conceito de desenvolvimento 

imposto pelos norte-americanos. 

 

É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne 
nossos avanços científicos e nosso progresso industrial disponíveis para o 
crescimento e para o progresso das áreas subdesenvolvidas. O antigo 
imperialismo – a exploração para lucro estrangeiro – não tem lugar em 
nossos planos. O que imaginamos é um programa de desenvolvimento 
baseado nos conceitos de uma distribuição justa e democrática (TRUMAN, 
1967. apud ESTEVA, 2000, p. 59-60). 

 

 Na citação supramencionada, palavras como “moderno”, “progresso” e 

“desenvolvimento” saltam como estruturas da construção do texto. Os Estados Unidos 

se viam como o país que conseguiu o progresso e todos os benefícios ofertados pela 

“civilização industrial”. Compete-lhes, a partir deste status, “ajudar” as demais 

sociedades a alcançar o desenvolvimento por eles conquistado, pois elas se encontravam 

na situação denominada subdesenvolvimento. Sbert (2000, p. 287), ao abordar sobre o 

surgimento do termo desenvolvimento, evidencia-nos: 

 

Com a chegada oportuna do desenvolvimento, o termo “progresso” foi em 
seguida aplicado apenas ao que o autodesignado Primeiro Mundo já tinha 
alcançado e às conquistas potencialmente infinitas a serem garantidas pela 
economia, pela ciência e pela tecnologia, e ainda não disponíveis ao resto do 
mundo. O Terceiro Mundo tinha primeiro de se desenvolver – antes 
inclusive de pensar sobre o progresso real. O termo “desenvolvimento” seria 
uma palavra dentro de uma série para descrever – e nele juntar pessoas – o 
caminho cada vez mais indistinto para o progresso. 
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 Desenvolvimento adota características de movimento rumo ao progresso, já 

desfrutadas pelos desenvolvidos. Veiga (2005), ao buscar compreender o 

desenvolvimento, aponta-nos três respostas. A primeira delas, mais frequente e 

simplista das respostas, segundo a autora, é vincular o desenvolvimento como sinônimo 

de crescimento econômico. A segunda, não mais difícil, sustenta-se na afirmativa que 

desenvolvimento é ilusão, crença, mito, ou manipulação ideológica. Ambas correntes, 

primeira e segunda, sustentam a ideia de “desenvolvimento econômico” para explicar o 

desenvolvimento. A terceira resposta, mais complexa e desafiadora, firma-se como o 

“caminho do meio”, consiste em recusar as duas respostas anteriores, buscando explicar 

que desenvolvimento não pode ser definido apenas como crescimento econômico. Esta 

corrente preza não só pelo processo de desenvolvimento tecnológico e econômico dos 

países, proporcionado por meio da industrialização. Aqui, desenvolvimento deve refletir 

no equilíbrio, avanços e acessos, pois a população deve desfrutar do bem-estar por ele 

proporcionado, do contrário, se torna restrito.  

Ao dialogarmos com os autores dedicados a estudos em prol da compreensão do 

que vem a ser o desenvolvimento, foi possível observar a alteração dos termos ao longo 

da história, bem como seu sentido. Progresso e Desenvolvimento, no entanto, 

pressupõem um “caminho” que o homem, a partir das condições e cenário pós 

Revolução Industrial, passou a trilhar em prol do trabalho de transformação. O novo 

modelo de vida do homem moderno condiz com a expressão do aperfeiçoamento das 

técnicas de produção, atuantes diretamente nos demais setores da vida em sociedade. 

Não limitado apenas a um espaço, este novo estilo de vida é transmitido e almejado por 

diversas sociedades.  

Alterar os espaços por meio das recentes formas de guiar a sociedade, em 

aspectos econômicos, políticos, religiosos e sociais, caracterizou um movimento de 

progressão. Ir adiante, transformar, era o sinônimo de prosperidade das sociedades. Esta 

transformação, é certo, foi espelhada nos modelos dos países precursores, detentores do 

status de “desenvolvido”. Denotação esta motivadora de diversas polêmicas entre os 

estudiosos do tema. Sabemos, no entanto, que as possibilidades de negar a vigente 

situação de progresso apresentada às sociedades após a Revolução Industrial eram 

pequenas. O desejo de aperfeiçoar-se esteve presente nos mais diversos grupos, como 

pontuou Béguin (1991). Recusar o conforto e praticidade vinculados ao estilo de vida 

pós Revolução Industrial era/é difícil, pois o homem se sente atraído pelas facilidades 

promovidas pelo desenvolvimento tecnológico.  
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Quando o jornalista e político Carlos Lacerda vislumbrou a imagem de 

progresso em Manga na década de 30, do século XX, certamente o mesmo vinculou tal 

afirmativa a um cenário de transformações pautado em circunstâncias as quais julgava 

características de prosperidade. Detalharemos no capítulo II o cenário presente em 

Manga na primeira metade do século XX, bem como os relatos de Lacerda à referida 

cidade. Como vimos por meio do diálogo com os autores dedicados às análises sobre 

progresso e desenvolvimento, o movimento centrado em um processo de 

transformações sociais, assentadas na dinâmica pós Revolução Industrial, marcou o 

sentido de progresso e o consequente desenvolvimento.  As problemáticas levantadas 

em torno do segundo termo são diversas, algumas delas trabalharemos ao longo do 

próximo capítulo alinhados aos anseios do homem moderno.  

 

1.2 Rompendo fronteiras 
 

As transformações do espaço na região Norte de Minas Gerais caracterizou-se 

desde o início da colonização como um movimento de desbravamento. Distante das 

regiões litorâneas, o cenário do interior brasileiro, antes das facilidades de locomoção 

que nos cercam atualmente, era visto como uma área cheia de desafios. Afastadas do 

mar, ponto de ligação entre o homem e o “mundo”, essas regiões constituíam espaços 

isolados, de difícil acesso e características particulares, eis o Sertão3. Em momento de 

usufruto do conhecimento humano e do desenvolvimento de suas potencialidades em 

busca do aprimoramento das técnicas e bem-estar, as inovações oriundas do movimento 

industrial, como foi dito anteriormente, atingiram sociedades nas mais diversas partes 

do mundo. A substituição da força humana ou natural – em suas formas mais 

rudimentares – por máquinas otimizou uma das necessidades do homem moderno, ligar-

se. O aprimoramento das formas de transporte chegou ao Brasil por meio do governo 

Imperial, enxergando neste vetor uma forma de ligar e “civilizar” os Sertões, tornando 

estas regiões parte, de fato, da tutela governamental. Ligar o interior do país, constituía 

mais uma etapa de romper fronteiras em nossa história. 

                                                 
3 Sabe-se da pluralidade de sentidos que se vinculam ao conceito de Sertão. Neste trabalho utilizaremos o 
conceito vigente nos primeiros anos do século XX firmado em lugar de oposição ao litoral, caracterizado 
por terras interioranas, de difícil acesso, com características peculiares em seu estilo de vida – destacando 
o aspecto rústico e violento de seus habitantes. Sertão era definido como uma “antítese e negação da 
cultura, civilização e humanidade” (DIAS, 2009); (ABREU, 1976). O empenho em adentrar estas terras 
levando a “civilização” tornava-se assim legítimo, visto a situação que o Sertão representava.  
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O empenho em vincular os Sertões à área litorânea do país, no entanto, foi 

iniciada muito antes, desbravando a região sem as máquinas, seguindo a marcha a pé ou 

a cavalo, e desenhando os primeiros mapas com os caminhos para o Sertão. Holanda 

(1994) evidenciou o caminho e movimento de encontro ao Sertão apresentado pelos 

mapas do século XVIII, apresentando a Vila de São Paulo como o centro destes 

caminhos. Apesar de não podermos visualizá-los na obra do autor, os traçados de um 

mapa são facilmente vislumbrados em nosso imaginário, mapas são “veias” dispostas 

em papel com sentido de orientar, ligar territórios. Estes caminhos foram abertos e 

traçados construindo a história do Norte de Minas paralela à história de 

desenvolvimento do Brasil. Lopes (2003), ao analisar o lugar da fronteira na história da 

América, discute sobre o pensamento de Frederick Jackson Turner, que em 1893 lançou 

um ensaio intitulado “The Significance of the Frontier in American History”, discutindo 

sobre o significado das fronteiras no desenvolvimento da história da América, mais 

precisamente a história de desenvolvimento dos Estados Unidos. Romper fronteiras, 

segundo o pensamento de Turner, foi ponto basilar para a história do desenvolvimento 

dos norte americanos no movimento conhecido como Marcha para o Oeste. Segundo o 

autor, a cada novo avanço território adentro os colonos tinham de se deparar com 

condições adversas, presenciavam a natureza em seu “estado mais selvagem” e com 

“povos primitivos” em prol da transformação destes espaços de fronteira em cidades. 

Rapidamente, segundo Lopes (2003, p. 15), o pensamento de Turner tornou-se uma área 

especifica de estudos. 

 

Turner “criou” um novo espaço de análise, cujas singularidades definiam a 
especificidade do desenvolvimento norte-americano, e englobava um 
conjunto mais variado da população nacional e imigrante. Seu ensaio não se 
limitava a uma página de história regional; apoiado na convicção de que “la 
historia local debe enforcase a la luz de la historia universal”, propôs novas 
alternativas para entender o significado do passado dos Estados Unidos, com 
base no estudo da geografia, dos costumes, da cultura e da ideologia do 
“homem simples” que desbravou o Oeste. Outra vantagem da perspectiva 
“turneriana” é a “plasticidade” da tese que pode “ser invocada para 
argumentar em pro o em contra prácticamente de cualquier cosa {e esta 
constitui uma de} sus cualidades desconcertantes...”. 

 

  

 A análise proposta por Turner, de observar o desenvolvimento por meio do 

rompimento de fronteiras, não demorou a sofreu críticas. Os New Western Historians 

contestavam o posicionamento do desbravamento do Oeste unicamente em termos 

geográficos. Segundo essa nova corrente, este movimento constituía “um fenômeno 



 29 

social envolvendo a relação entre grupos humanos e, portanto, com intercâmbios 

econômicos e culturais” (LOPES, 2003, p. 20). Ao observamos o posicionamento dos 

críticos de Turner, nota-se que, apesar das divergências, o pensamento do autor de 

romper fronteiras apresentou-se como uma nova possibilidade de interpretação do 

processo de desenvolvimento. Os questionamentos destinados à teoria de Turner 

surgiram devido às “brechas” ou análises pontuadas em olhares diferentes as 

observações apresentadas pelo cientista. O pensamento de Turner, segundo Holanda 

(1994, p. 13), não pode ser aplicado originalmente na nossa história, no entanto, o autor 

evidencia a relevância do conceito de fronteira para estudos posteriores ao trabalho do 

precursor da temática. 

 

De qualquer modo seria injustificável a pretensão de aplicar os esquemas de 
Turner às condições que se criaram no Brasil e se associaram à sua expansão 
geográfica. O contraste entre as nações e reações dos herdeiros de um João 
Ramalho, por exemplo (que a si próprio se chamou, certa vez, “fronteiro” do 
Paraíba), e as dos pioneers da América anglo-saxônica é, com efeito, tão 
obviamente radical quanto o será, sem dúvida, o que subsiste entre as 
consequências próximas ou remotas que delas podem decorrer. Com o risco, 
embora, de sugerir noções bastante unilaterais dos aspectos aqui estudados da 
formação brasileira – como, por exemplo, a de que ao indígena teria cabido 
nela um papel absolutamente preponderante – acentuaram-se talvez, de 
preferência, certos traços peculiares, sui generis, que em nossa história se 
podem associar àquele conceito de fronteira. Esse mesmo risco, em todo 
caso, ainda apresenta menor importância do que uma consideração superficial 
ou desatenta de tais peculiaridades. 
 
 
 

 Trabalhar com a ideia de fronteira nos ajuda a compreender os esforços no 

decorrer da história do Brasil em relação ao Sertão. A conquista desta região também se 

insere no processo de transformação da história do Brasil. Adentrar no Sertão constituiu 

um constante movimento de romper fronteiras; a princípio de posse, mas adiante, de 

ligar, “civilizar”. Este movimento esteve vinculado diretamente ao processo histórico do 

país, pois avançar de encontro ao interior implica extensão de posse territorial, bem 

como da dinâmica econômica. Segundo Filho (2008), existe uma dicotomia no processo 

histórico brasileiro, dois Brasis que se refletem na análise sertão/litoral. O primeiro 

Brasil-Sertão é visto como o reflexo da barbárie, do atraso, da fronteira; já o segundo, 

Brasil-litoral, é o reflexo da civilização. O autor aponta-nos a extensão deste 

pensamento no imaginário social brasileiro, a vinculação do Brasil arcaico ao Sertão é 

onipresente, espalha-se entre a literatura, cinema, artes plásticas, história, e as ciências 
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sociais. O Sertão por sua vez é visto como região de contraste entre o atrasado e o 

moderno, e muitas vezes como um entrave para o progresso do país. 

 Como se sabe, a história de colonização do Brasil se originou via territórios 

litorâneos, as regiões do interior do país apresentavam-se como regiões de fronteira, 

espaços a serem conquistados. A palavra fronteira nos remete a explorações de 

contextos não limitados apenas ao fator geográfico, é o que delimita, o que separa, é o 

diferente em aspectos diversos, entre eles o físico e cultural. A região Norte de Minas se 

enquadra no interior sertanejo, áreas, como afirma-nos Holanda (1994, p. 19), que 

tinham de ser conquistadas. O vetor para romper estes espaços era a Vila de São Paulo 

“alguns mapas e textos do século XVIII apresentam-nos a Vila de São Paulo como 

centro de amplos sistemas de estradas expandindo-se rumo ao sertão e à costa”. 

 A princípio, no período colonial, a marcha a pé foi o modo de locomoção 

característico da expansão bandeirante nestas terras. Trilhavam a mata da forma mais 

rudimentar, dispondo da cultura do índio em marcar o local com a quebra de galhos ou 

golpes de machados em seus troncos. A exploração dos espaços a cavalo teve início 

durante o século XVIII. Os desbravadores viviam “o retrocesso a condições mais 

primitivas, a cada novo contato com a selva e com os habitantes da selva (...)” 

(HOLANDA, 1994, p. 21). A citação apresenta-nos a característica de fronteira em 

espaço físico e cultural. Desbravar território em seu estado natural, não “civilizado”, era 

retornar ao estágio primitivo, a selva e seus habitantes selvagens. Observa-se, como 

afirma-nos Costa (2006), a responsabilidade deste movimento e destes desbravadores 

para o recuo indígena, e consequente “povoamento” do local. O espaço do Sertão era 

território de aventuras com o “novo-diferente”. “Entrar” no Brasil era deparar-se com o 

primitivo. No Sertão, o modo de vida, mesmo com o início do processo de 

“povoamento”, apresentou-se diferente. Os costumes, as rezas, os remédios, as 

vestimentas, o dialeto, o clima e principalmente o isolamento desenvolveram 

características particulares, transformadas em tradições, muitas delas prolongadas no 

decorrer dos tempos. Neste primeiro momento, a fronteira era ocupação do espaço por 

meio do “povoamento”. 

 

Se o aceno ao caminho, “que convida ao movimento”, quer apontar 
exatamente para a mobilidade característica, sobretudo nos séculos iniciais, 
das populações do planalto paulista – em contraste com as que, seguindo a 
tradição mais constante da colonização portuguesa, se fixaram junta à 
marinha –, o fato é que essa própria mobilidade é condicionada entre elas e 
irá, por sua vez, condicionar a situação implicada na ideia de “fronteira”. 
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Fronteira, bem entendido, entre paisagens, populações, hábitos, instituições, 
técnicas, até idiomas heterogêneos que aqui se defrontaram, ora a esbater-se 
para deixar lugar à formação de produtos mistos ou simbióticos, ora a 
afirmar-se, ao menos enquanto não a superasse a vitória final dos elementos 
que se tivessem revelado mais ativos, mais robustos ou melhor equipados 
(HOLANDA, 1994, p. 12; 13). 

 

Para Holanda, o movimento está vinculado à ideia de fronteira. Por meio da 

mobilidade efetivada pelos desbravadores do Sertão, adentrando nas fronteiras da região 

norte mineira, tornou-se possível aos espaços territoriais o início do processo de 

ocupação, desenhando – a priori – nossa formação regional. O recorte espacial proposto 

neste estudo insere-se em área de importante relevância histórica, pois constitui área de 

entrada do movimento das bandeiras. Os dois primeiros séculos de colonização 

portuguesa concentraram-se na exploração do latifúndio rural litorâneo, por isso a 

princípio, colonizar o Sertão não era prioridade, o “povoamento” destas regiões esteve 

vinculado às bandeiras em busca do ouro (HOLANDA, 1963).  

Apesar do povoamento não constituir objetivo principal da coroa portuguesa nos 

primeiros anos de colonização, a suspeita de metais preciosos, no interior do Brasil, 

instigadas pelos povos nativos estimulou a formação da primeira expedição rumo ao 

interior, rumo ao Sertão. Francisco Bruzza Espinosa e o padre João de Aspilcueta 

Navarro lideraram esta empreitada partindo de Porto Seguro em 1554 

(VASCONCELOS, 1974). As primeiras expectativas de encontrar ouro na região não se 

consolidaram. Segundo Souza (2008, p. 57-58), “embora a região norte do estado tenha 

tido incursões bem antes da região centro-sul, é certo que essas não tiveram caráter 

civilizatório, não tendo o homem lá se fixado, já que essa região não experimentou o 

desenvolvimento econômico e social do centro-sul”.  

  O Norte de Minas era povoado por vários grupos indígenas, assim como por 

escravos negros fugitivos. Costa (2006) apresenta-nos a presença de diversos grupos 

indígenas no território antes da chegada do colonizador europeu. O autor destacou na 

região a presença dos Amoipira, situados à margem esquerda e os Abatirá, vinculados à 

margem direita do Rio São Francisco; os Catiguaçu e os Pataxó vinculados entre o São 

Francisco e o Jequitinhonha; os Kariri que desceram do Ceará e se misturaram em 

Januária com os Kayapó e os Piripiri, localizados na foz do Gorutuba. Evidenciou-nos 

também em suas abordagens a presença de africanos, os mesmos se localizavam, de 

acordo com autor, com maior frequência, no interior da floresta de caatinga, próxima 

aos vales do rio Verde Grande. Originaram-se destes assentamentos de escravos, 
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refugiando-se da escravidão, alguns quilombos. Segundo Costa (2006, p. 13), por meio 

da historiografia paulista e baiana “é possível compreender a história da raiz da 

sociedade norte-mineira”. 

Segundo Taunay, analisado por Costa (2006), a partir de 1610, o vale do Rio São 

Francisco começou a ser percorrido por bandeiras anônimas dando início ao 

povoamento dividido entre a Capitania da Bahia, margem esquerda, e a Capitania de 

Pernambuco, margem direita. O movimento dos desbravadores realizou entradas em 

diferentes localizações geográficas no território mineiro. Avançando a região pelo Sul – 

São Paulo – temos a Bandeira de Fernão Dias Paes (1674), os avanços efetivados 

partindo do Norte – Bahia e Pernambuco – concentram-se nas Entradas de Francisco 

Bruza de Epinosa e Aspicuelta Navarro (1554). Vasconcelos assim retrata a entrada dos 

colonizadores no Estado: 

 

Antes, com efeito, que o almocafre de Fernão Dias, de Miguel Garcia de 
Almeida, de Bartolomeu Bueno de Siqueira (...) rangesse promissor nos 
cascalhos da Itacambira, do Itatiaia, do Ribeirão do Carmo, do Sabará e do 
Itacolomi; quando os “calçudos” do sul mal começavam de sortir de 
malotagem os seus surrões e aprestar as monções para madrugarem à tona 
do Tieté e do Paraíba, rumo ao sertão do ouro e dos seixos verdes – já os 
baianos e os pernambucanos, cedendo ao passo tardo, mas seguro, dos seus 
rebanhos (...) sulcavam de trilhos e de corredores todo o vale imenso do rio 
Verde, do rio Pardo, do São Francisco e do Jequitinhonha, em busca dos 
altiplanos verdejantes do rio das Velhas e do Paraopeba (VASCONCELOS, 
1944, apud SOUZA, 2008, p. 56). 

 

 Segundo o autor, antes mesmo dos paulistas adentrarem no território em busca 

do ouro, os baianos e pernambucanos já trilhavam caminhos no Norte de Minas 

seguindo as margens dos rios desta região com seus rebanhos de gado. Apesar da 

presença primeira dos desbravadores de Pernambuco e Bahia na região, a chegada das 

expedições paulistas é essencial para o “povoamento” desta área, pois foi o paulista 

Matias Cardoso de Almeida uma das importantes figuras no processo de consolidação 

de espaços habitados por povos não nativos e formação das cidades. Pereira (2004, p. 

45), ao referir-se às bandeiras paulistas, assim as relata: 

 

A mais famosa das bandeiras, chefiada por Fernão Dias Paes, foi autorizada 
pela Carta Régia de 24 de setembro de 1664. Recebe do Governador do 
Estado o Título de Capitão Mor, Governador e Administrador das 
Esmeraldas. (...) Embrenhou-se na, incógnita do Sertão, pois, o caminho das 
entradas antigas fora apagado pelas matas.” 
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 Dando seguimento ao pensamento do autor, com a nomeação do novo 

Governador e Administrador das Esmeraldas – agora Dom Rodrigo Castelo Branco – 

foi organizada uma nova e poderosa bandeira “convocando paulistas famosos, como 

Matias Cardoso de Almeida, dissidente da Bandeira de Fernão Dias, pai de Januário 

Cardoso de Almeida, Domingo Prado, João Saraiva de Morais e Manoel Francisco, pai 

de Salvador Cardoso” (PEREIRA, 2004, p. 46). Após a morte de Dom Rodrigo em 

confronto com os remanescentes da bandeira de Fernão Dias, o grupo se dividiu e 

poucos voltaram para as regiões litorâneas. Em meio a esta divisão, saíram os 

conquistadores da região do São Francisco. Segundo Costa (2006, p.15), “a chegada da 

bandeira anônima paulista capitaneada por Mathias Cardoso de Almeida constitui-se, 

pois, como o evento fundante da sociedade pastoril situada no atual Norte de Minas”. 

Saindo de São Paulo em meados de 1690, Matias Cardoso chegou à região Norte 

de Minas em terras da planície do Rio Verde, margem do São Francisco, instalando ali 

um arraial. Para Vasconcelos (1974, p. 13), ao abordar a formação do arraial que situava 

a cidade em estudo, “depois dos arraiais fundados por Fernão Dias em caminho do paiz 

das esmeraldas, foi este de Mathias Cardoso o mais antigo do nosso território.”. Em 

1690,  Mathias Cardoso chegou à planície do rio Verde, por meio do convite do governo 

baiano, com intuito de enfrentar os indígenas daquela Capitania. Nas terras margeadas 

pelo São Francisco, neste mesmo ano, foi fundado o arraial batizado pelo seu nome. A 

importância de Mathias Cardoso no processo de povoamento da região norte mineira 

não se limita apenas à expulsão dos indígenas do território, “cada bandeirante fundador 

de uma povoação norte mineira não veio para a região sozinho. Os outros membros 

eram seus irmãos, cunhados e alguns compadres” (COSTA, 2006, p. 17). Junto com 

Mathias Cardoso estavam Antônio Filgueiras e Januário Cardoso (IBGE, 1956, p. 1). 

Paula (1957) também ressaltou os feitos dos bandeirantes no processo de 

“povoamento” da região quando alega a Mathias Cardoso o mérito das lutas que 

findaram a autonomia indígena no território, permitindo assim o “povoamento” deste. 

As atividades dos bandeirantes no local, no entanto, não se limitaram apenas a recuar a 

presença dos índios e realizar o “povoamento”. A descoberta de ouro nas Minas 

intensificou o fluxo de pessoas também na região, gerando verdadeira desordem. 

 

Os acontecimentos se precipitaram com a febre do ouro, e o São Francisco 
tornou-se a rota natural da época. Não existia, ainda a ligação das minas com 
o Rio de Janeiro, e tudo se fazia através da Bahia, que era o centro 
administrativo de então. As imensas riquezas que subiam e desciam o São 
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Francisco foram alvo de cobiça para os salteadores, que converteram suas 
margens em local de anarquia (PEREIRA, 2004, p. 57). 

 

 Para Pereira, devido ao fato de não existirem caminhos entre as Minas e o Rio de 

Janeiro, o São Francisco era rota utilizada naquele período, transformando-se em 

percurso perigoso por causa de seu fluxo. Para conter esta situação de desordem, que 

comprometia as atividades econômicas do governo, Vasconcelos (1974, p. 34) 

apresenta-nos a convocação do Coronel Januário Cardoso de Almeida para apaziguar o 

local, “nomeado para governar o sertão e liberar o Rio, a sua entrada para o São 

Francisco foi o maior serviço que podia prestar a Minas Gerais”. Com a exploração do 

ouro, as atividades comerciais foram intensificadas e junto a elas surgiram importantes 

mercadores. Em nossa região, o nome do Mestre de Campo Manoel Nunes Viana surgiu 

como importante personagem das atividades comerciais no Norte de Minas, 

promovendo, desta forma, um fluxo dinâmico na região e consequentemente seu 

povoamento. Sobre os mercadores, Vasconcelos (1974, p. 25) assim nos apresenta: 

 

(...) logo nos primeiros anos muitos novatos subiram a efeito de mascatear, e 
foi justamente nesses princípios de 1701-1705 que as Minas se encheram de 
tais mercadores, que aproveitaram o bom tempo dos ribeiros, quando o ouro 
emergia a permeio das areias e cascalhos. (...) Manoel Nunes e outros foram 
mascates, que amanheceram nas Minas.  

 

A região Norte de Minas Gerais ao longo da história foi se moldando em meio às 

bandeiras desbravadoras, o caminho do gado, a luta contra os indígenas, e as rotas 

comerciais.  As áreas de influência na região foram se constituindo, ganhando vida em 

meio ao contexto supracitado. Os “currais de gado” apresentam-se como vetores deste 

processo, “povoando” e dando espaço para os latifúndios e seus chefes. Barbosa (1995, 

apud, SOUZA, 2008), ao abordar sobre o processo de formação da região, evidencia, 

ainda na primeira metade século XVIII, a formação de alguns arraiais, entre eles o de 

São Caetano do Japoré – hoje município de Manga –, Brejo do Amparo – município de 

Januária. Durante a segunda metade do mesmo limite temporal, surgem os arraiais de 

Formigas – atualmente Montes Claros.  

O processo de formação da região Norte de Minas esteve ligado diretamente ao 

curso das águas, entre elas a mais importante, o rio São Francisco. Adentrando a região, 

os colonizadores foram se desmembrando e “povoando-a”. As atividades comerciais e o 

deslocamento populacional encontravam no Rio seu principal eixo. Diferente da história 

de fronteiras dos Estados Unidos proposta por Turner, o Sertão brasileiro já fazia parte 



 35 

do território geográfico, no entanto, este espaço interiorano mantinha-se como um 

desafio para o quadro governamental do país, a princípio como desafio de “povoar”. 

Tarefa cumprida, era momento de ligar o território por meios mais dinâmicos, 

proporcionando o melhor deslocamento comercial e social, bem como levar a 

“civilização” a este recorte geográfico e populacional.  

O empenho em ligar e “civilizar” o interior do Brasil vinculou-se a uma nova 

etapa da fronteira Sertão. Antes desenhando os caminhos dos mapas, a pé ou a cavalo, 

agora o Estado Imperial buscou o auxílio das inovações tecnológicas para ligar pessoas 

e territórios. O uso do vapor e do trem chegou ao Sertão como alternativa para melhor 

explorá-lo e consequentemente retirar seus habitantes do atraso e isolamento, pois 

apesar do rio São Francisco – o rio da unidade nacional – ligar o Sertão à área litorânea, 

este deslocamento era efetivado de formas rudimentares, explorando a força braçal 

humana ou dos ventos4. Segundo Furtado (1981), o desenvolvimento tecnológico, pós 

Revolução Industrial, era um dos fatores que mesuravam o desenvolvimento. O 

progresso humano estava condicionado às etapas do sistema produtivo, as formas 

rudimentares de transporte utilizadas no interior do país deveriam ser alteradas para a 

prosperidade nacional. Tornava-se necessário desenvolver na região possibilidades de 

melhor acesso fluvial e terrestre entre o litoral e o interior, pois, segundo Filho (2008), o 

espaço sertanejo impunha-se como um entrave para a modernidade brasileira. 

A criação de uma organizada rede de transportes vinculada ao Vale do São 

Francisco, segundo o pensamento de Machado (2002, p. 20), foi a alternativa criada 

pelo governo Imperial para facilitar as transações mercantis. O autor evidencia-nos a 

criação de um grande sistema de comunicação e transporte unindo a região Norte ao Sul 

do Império, por meio do território central do Brasi,l fundamentada entre as vias fluvial, 

ferroviária e terrestre e nos apresenta as quatro ligações idealizadas:  

 

a) a navegação por vapores começaria no rio das Velhas, em Sabará, e se 
estenderia até a barra no São Francisco, na localidade de Guaicuí-MG. Daí, 
iniciaria a navegação a vapor do Médio São Francisco, passando por 
Juazeiro-BA, Boa Vista-PE, e chegando a Jatobá-PE. De Jatobá a Piranhas-
AL seria utilizada a Estrada de Ferro de Paulo Afonso. A partir de Piranhas, 
no Baixo São Francisco, até o oceano Atlântico o transporte se realizaria 
novamente por navios; b) uma linha férrea unindo Juazeiro com Salvador 
seria construída; c) a Estrada de Ferro Bahia e Minas (Caravelas-BA a 
Teófilo Otônio-MG), pela qual se pretendia ligar as regiões ribeirinhas dos 
rios das Velhas e São Francisco, o nordeste e norte de Minas com o oceano 
Atlântico; d) a ferrovia Central do Brasil partiria da cidade do Rio de Janeiro 

                                                 
4 Ver Anexo I 
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e alcançaria um ponto da margem do rio das Velhas e do São Francisco, 
fazendo a junção com a navegação fluvial.  
 
 

 

 O vapor e trem de ferro surgiam como opções de dinamizar as relações sociais – 

em seu aspecto econômico, político, social e cultura, dando “vida” às cidades. À medida 

que o Império projetou um sistema baseado em gerar acessos interligando as áreas do 

interior do Brasil aos principais centros litorâneos do país – a saber: Rio de Janeiro, 

Salvador e Recife (MACHADO, 2002) – é possível observarmos que o referido projeto 

condicionava aspirações centradas na dinâmica econômica, na extensão do poder 

político, bem como modelos culturais, pois a sociedade sertaneja era vista como avesso 

ao modelo de “civilização” em voga na região litorânea. Damázio (2011, p. 11), ao 

analisar a introdução deste novo momento na fase de desenvolvimento do Brasil, assim 

no aponta: 

 

O período do Segundo Reinado foi de consolidação do Brasil como Estado 
independente e soberano. Afirmar estas concepções dentro e fora de nossas 
fronteiras era importante para a estabilidade e re-afirmação do poder 
imperial. Além disso, a elite intelectual brasileira da época buscava criar e 
difundir a imagem de um país civilizado, pacífico e próspero. As ideias de 
progresso, desenvolvimento e civilização que pautaram os planos e ações 
desta elite eram tributárias do pensamento iluminista, que via no avanço das 
ciências e da tecnologia, os caminhos para o progresso humano.  

 

 Enxergada como um local de atraso, o Sertão brasileiro deveria ser “civilizado” 

aos moldes do pensamento fundamentado na ciência e suas novas técnicas. Dando 

continuidade ao pensamento do autor, ao analisar as vertentes vinculadas ao conceito de 

“civilização”, o termo evolve, segundo ele, diversos significados problematizados pelas 

vertentes científicas dedicadas ao estudo do tema. Dentre os autores utilizados para 

fundamentar sua discussão, Dámazio cita o pensamento de Elias (1994, p. 62, apud, 

DÁMAZIO, 20011, p. 17) referindo-se que “a civilização não é um estado, mas um 

processo que deve prosseguir”. A ideia de “civilizar” está vinculada diretamente ao 

novo pensamento presente no homem moderno, fundamentado na crença do progresso 

pautado na dinâmica técnica e científica apresentada à sociedade em fins do século 

XVIII. Para Dámazio, em relação à região do vale do rio São Francisco o desejo de 

desenvolver/civilizar o Sertão teve como elemento articulador o Rio, e uma política 

intervencionista por parte do governo Imperial compondo uma Comissão Hidráulica 

para levantar estudos sobre o território abordado. 
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A região apesar de sua relevância e potencial econômico encontrava-se 

“isolada”. Era importante romper esta fronteira para o desenvolvimento do Brasil. As 

formas de transportes utilizadas nas águas do São Francisco no ano de 1854 foram 

apresentadas por Halfeld (1860) – membro das expedições de exploração do Rio. 

Halfeld as distribuiu entre canoas, ajoujos e barcas. Com o auxílio deste estudioso 

conseguimos vislumbrar como eram processados os deslocamentos de mercadorias e 

pessoas nas águas do “Velho Chico”, período anterior ao fluxo dos vapores. 

 

Respeito ás embarcações, usão-se: 1º canôas ordinariamente de 100 palmos 
de comprimento largura até 5 palmos, geralmente feitas d’um só tronco. Taes 
canôas são governadas por dous remadores e por uma pessoa que serve na 
pôpa de piloto dirigindo o leme, se ellas o têm, ou que maneja, em 
substituição d’este, com um remo curto e largo. Para a conservação dos 
objectos, mercadorias e mantimentos que costumão condizir nas canôas, 
levantão no interior das suas borbas, arcos de varas de páo armado 
transversalmente sobre o comprimento da canôa, unindo-se estes páos 
horizontalmente com ripas ou varas, cobrindo tal engradamento, feito em 
capim, palha de coqueiro Indaiá ou da Caranúba, sendo esta ultima em todos 
os casos preferivel. Cada canoa está provida além disso de duas varas para 
poder dirigir o movimento da canoa, quando as circunstancias o exigem. 2º 
Ajoujos de duas ou tres canôas unidas por páos roliços e amarradas a este 
com alças ou tiras estreitas de couro cru. A superficie das duas ou tres canôas 
ajoujadas, é assoalhada transversalmente com páos roliços, ou longitudinais 
comm taboas; em distancias conveniente, d’uma braça mais ou menos, e 
regularmente divididas na extensão dos ajoujos. (...) ficando um certo espaço 
do comprimento d’esta, tanto na prôa bem como na popa, livre d’aquelle 
tablado que tem o nome de coxias, para não impedir a ação dos remadores 
nem a do piloto. (...) na ocasião em que fôr necessario servem das varas para 
da impulso ao ajoujo. (...) o pessoal da tripulação do ajoujo depende da 
grandeza do mesmo, e do peso da carga que leva. 3º Barcas de todos os 
tamanhos de 60 até 105 palmos de comprimento, de 12 até 16 de largura e de 
3 1/2 até 6 palmos de fundura (...). Todas aquellas barcas, gerlamente de 
fundo raso, chato ou vulgarmente denominado de prato, o que é mais 
conveniente pelo motivo de conservar-se maior equilibrio (...). O pessoal 
empregado no serviço das barcas depende da grandeza de suas dimensões; o 
numero varia de 6 até 12 pessoas; (...) (HALFELD, 1860,  p. 1 – 2). 

  

O acesso às regiões interioranas do Brasil era difícil, lento e realizado por meio 

de recursos “rudimentares”, como podemos observar na citação mencionada acima. Os 

transportes utilizados limitavam o fluxo comercial e de pessoas, o porte e estrutura das 

embarcações que navegavam pelas águas do “Velho Chico” desde sua produção à 

manutenção eram realizados por meios vinculados às técnicas artesanais. Mesmo com 

todas as dificuldades de transportes presentes nas terras interioranas banhadas pelas 

águas do São Francisco, o “isolamento”, presente na região, era parcialmente quebrado 

por meio do curso deste rio e suas embarcações “rudimentares”. Na figura 2 e 3 

podemos observar exemplos das embarcações citadas por Halfeld (1860). 
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Figura 1 - Canoa. Fonte: (PEREIRA, 2008 p. 49) 

 
 
 
 

 
Figura 2 - Ajoujos e barcos. Fonte: (PEREIRA, 2004 p. 481) 

                                 
 

 O modo como era efetivado a navegação não dinamizava as relações 

comerciais, sociais e administrativas. Empenhados em alterar esta realidade, a segunda 

metade do século XIX, segundo Machado (2002), foi caracterizada pelo empenho do 

governo imperial em melhor conhecer as possibilidades de acesso da região por meio 

dos rios.  O referido governo, com intuito de ligar a região litorânea ao interior, buscou 

por meio da melhor exploração do transporte uma possibilidade de desenvolver este 



 39 

território, enxergado como área de potencial econômico contribuiria para a prosperidade 

do país. As embarcações movidas a vapor permitiriam melhor tráfego no Rio e a um 

custo menor que as estradas de ferro. A relevância do curso do São Francisco para o 

fluxo de pessoas e comércio era inegável, frente a isto o governo destinou expedições 

com intuito de melhor conhecer as potencialidades da região e do Rio para buscar a 

prosperidade das regiões interioranas do país.  

 

1.3 Às margens do São Francisco 
 

 A razão de ser das cidades que surgiram às margens do “Velho Chico” é o 

próprio rio. A dinâmica da região norte mineira esteve vinculada durante muito tempo 

ao eixo do curso do São Francisco. Isolados da região litorânea era ele o único caminho 

a ser perseguido. Adotando o posto de caminho do Sertão, em suas águas transitavam 

pessoas, mercadorias e as suas margens nasciam cidades, de acordo com a relevância 

desempenhada para a dinâmica vigente. Burton, em 1869, assim descreveu o Rio: 

“consideramos o rio S. Francisco, de modo mais importante, como uma linha de 

comunicação das regiões marítima e submarítima com o sertão, do norte com o sul, 

facilitando o comércio e a navegação.” (BURTON, 1869 apud LACERDA, 1964, p. 7).  

Hobsbawm (1982) destacou a importância de se ter terras voltadas para o mar, esta 

posição ligava o homem ao mundo, em tempos desprovidos da tecnologia que nos 

cercam atualmente. Se o mar ligava o homem às demais sociedades espalhadas pela 

terra, o São Francisco ligava os sertanejos no interior do Brasil, entre si e com o litoral. 

 

(...) ao contrário da grande maioria dos rios brasileiros, êle tem a função de 
um curso d’água central correndo em sentido S-NE, seguindo depois, por 
brusca inflexão, para o litoral. Salva grande parte da região, fertilizando-a. 
Salva-a novamente, dando-lhe condução. Salva-a, ainda uma vez, dando-lhe 
comida fácil: o peixe (LACERDA, 1964, p. 7). 

 

 O rio São Francisco insere-se como peça fundamental no processo de 

desenvolvimento do Brasil. O interior do país, sabemos, foi povoado mediante o 

estímulo a “caça ao tesouro”. Paralelo a este movimento, porém, encontra-se o 

movimento de interiorização do território brasileiro e o surgimento de uma importante 

rota comercial seguindo a percurso do Rio. 
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Sem querer, enquanto corriam atrás do ouro, plantavam outras riquezas 
menos cintilantes e mais estáveis. Os criadores de gado, que surgiram para 
atender à necessidade de dar de comer aos cúpidos ascetas da mineração, 
foram os principais fatôres da exploração do S. Francisco. (LACERDA, 
1964, p. 25) 

 

O “caminho do gado” marcou, a princípio, a dinâmica da região banhada pelas 

águas do São Francisco. A relevância desta economia se assemelhava à explorada na 

região Sul, pois o gado do Sertão alimentava a região das minas, voltadas apenas para 

exploração do ouro. O alimento tornou-se, naquele território, tão valioso quanto o metal 

explorado. A dinâmica econômica das minas contribuiu diretamente para o 

desenvolvimento da região Norte. Obviamente, o Sertão não viveu a rápida 

transformação presenciada pelas cidades do Sul, com a acelerada concentração 

populacional, bem como alterações urbanas. As atividades mineradoras, no entanto, 

contribuíram diretamente para a prosperidade da região sertaneja. 

 

Todo este território do São Francisco, sob a influência dos Cardoso, se viu 
rapidamente desenvolvido. Dele, como de outros pontos do S. Francisco, 
procediam os gêneros alimentícios, a carne de boi, o couro curtido, que 
passou a fazer parte do cotidiano dos mineradores, em forma de roupas, 
móveis e utensílios. Para as Minas seguiam ainda carne de suínos, caprinos, 
peixe salgado além do animal de tração para o transporte. Esse comércio com 
as Minas e o intercâmbio com a Bahia contribuíram, sobremaneira, para o 
progresso de todo o médio São Francisco (PEREIRA, 2004, p. 93). 

 

Voltados à exploração de metais e pedras preciosas, a sociedade do Sul 

designava suas atividades laborais à prática mineradora e sanavam as necessidades 

alimentícias, de vestuário, entre outras, com mercadorias oriundas do Norte. Devido à 

referida divergência de produção entre as regiões em questão, a produção oriunda do 

Norte tornou-se altamente valorizada, caracterizando salutar momento para a dinâmica 

deste espaço.   Lacerda (1964), ao abordar sobre a influência do comércio do gado na 

região sertaneja, nos evidencia: 

 

Um homem personifica essa fase de exploração. A “idade do couro” encontra 
nêle o seu principal instrumento: Manuel Nunes Viana. (...) Ao se dar conta 
da migração para as minas, talvez sem percepção completa, valendo-se – 
quem sabe? – de obscura intuição que hoje chamaríamos tino comercial, 
Manuel Nunes Viana vai à Bahia e traz mercadoria para vender aos mineiros 
a peso de ouro. Dentro em pouco fazia “a maior fortuna do país, naquele 
tempo”. O gado que êle armazenava nas terras do vasto império de sua patroa 
ficou valendo pelo menos tanto quanto a matéria inerte, o ouro, que dava 
tôdas as riquezas, mas não alimentava os opulentos, atordoados faiscadores 
(LACERDA, 1964, p. 26). 
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A história do Rio perpassa entre o movimento das expedições, o caminho do 

gado e a exploração do ouro. A intensificação do fluxo de pessoas e das atividades 

comerciais na região são-franciscana, e consequentemente maior exploração das águas 

do “Velho Chico”, firmaram-se com a descoberta de ouro nas minas, o centro 

administrativo do Brasil encontrava-se na Bahia, e o Rio tornou-se a rota de ligação 

entre as minas e o governo. 

 

Os acontecimentos se precipitaram com a febre do ouro, e o São Francisco 
tornou-se a rota natural da época. Não existia, ainda, a ligação das minas com 
o Rio de Janeiro, e tudo se fazia através da Bahia, que era o centro 
administrativo de então. As imensas riquezas que subiam e desciam o São 
Francisco foram alvo de cobiça para os salteadores, que converteram suas 
margens em local de anarquia (PEREIRA, 2004, p.57). 

 

 Antes porta para “povoamento” local por meio das bandeiras, com a descoberta 

do ouro, o “Velho Chico” apresentou-se como o caminho para transportar riquezas, 

assim como para desviá-las. Distante das normas governamentais, a região esquivava-se 

de tais imposições. Por meio da exploração das minas, as atividades comerciais no curso 

do São Francisco se intensificaram, ele era a alternativa para escoar as riquezas 

originárias do Sul.  Segundo Pereira (2004), durante este período, o Rio de alto a baixo 

foi infestado por bandidos aliados aos índios para atacar os viajantes. O Sertão, desde o 

início do movimento de povoação, mostrou-se como terra sem lei, selvagem. Conduta 

de vida atípica aos padrões do litoral brasileiro. O “olhar de fora”, daqueles que 

analisavam o povo sertanejo, refletia a visão do atraso, populações miseráveis, e um 

entrave para a economia, devido à forma como os sertanejos lidavam com a mesma. 

 

Inicia-se, com semelhante gente, a vida do rio. Pode-se dizer, sem 
impropriedade, que a vida do rio era algo autônomo. Sua economia, 
assegurada pela troca de produtos subindo e descendo o rio. Sua sociedade, 
organizada em base feudal, cobrando os sesmeiros o fôro e a vida dos 
habitantes de suas terras, com a diversão da caça aos índios e uma vida de 
medíocres necessidades, amplamente satisfeitas pela relativa riqueza de 
instalações e de vestuário entre populações miseráveis, tudo fechava num 
mundo à parte o mundo do S. Francisco – “aquela sociedade, incompreendida 
e olvidada”... (LACERDA, 1964, p. 26-27). 

 

Como aponta-nos o autor, a região do São Francisco era “um mundo à parte”, 

com dificuldades e potenciais a serem trabalhados e estudados. Tais características 

foram evidenciadas por estudiosos dedicados em análises centradas nesta região. As 

expedições organizadas durante o governo imperial, com objetivo de melhor conhecer o 
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território interiorano do país por meio do curso do rio São Francisco, realizaram 

verdadeiros dossiês da região. Evidenciaram seus aspectos geográficos, culturais, 

econômicos e políticos. Ao se empenhar nesta tarefa, o governo Imperial almejava 

conhecer melhor o espaço banhado pelo rio São Francisco, com o intuito de explorá-lo 

para a navegação e, somente após posse das informações necessárias sobre este espaço, 

o governo investiria na navegação a vapor por estas águas (MACHADO, 2002).  

A luta administrativa ao longo da história do Brasil em “domar” os Sertões 

estendeu-se por longa data:  a priori com os índios, promovendo seu recuo, em seguida 

com os bandidos e os próprios “senhores do rio”. Objetivando povoar e melhor 

administrar a região, o governo português concedeu extensas propriedades de terras, 

dando origem a importantes figuras no interior das terras brasileiras. 

 

(...) na pressa de aprofundar a linha de penetração em busca de ouro e “pedras 
que brilham”, concediam-se as sesmarias, fundamentando um anormal 
regime de propriedade cujas consequências ainda vamos encontrar hoje, 
anomalia cruciante, esgotando o esfôrço humano, impedindo a colonização 
eficiente, capaz de sanear, de intensificar a produção, de civilizar, enfim 
(LACERDA, 1964, p. 21). 

 

A distância dos centros administrativos permitiu ao Sertão criar regras próprias. 

“Os senhores do rio” surgem como figuras de poder financeiro e político, atuando 

diretamente na dinâmica regional. Eles eram um verdadeiro entrave aos planos 

governamentais, não aceitavam os mandos vigentes, chegando a realizar na região 

levantes contra a administração (PEREIRA, 2004). Lacerda (1964, p. 22) aponta-nos em 

seu texto sobre as consequências da doação de sesmarias no Sertão. Segundo o autor, “o 

S. Francisco, antes de ser completamente descoberto, já estava distribuído”. Baseando-

se nas características da tradicional política brasileira tendo como uma de suas marcas o 

mandonismo, Carvalho (1997) afirma-nos que a mesma fundamenta-se em função de 

algum recurso estratégico, em geral, a posse de terra, permitindo por parte do seu 

detentor um domínio pessoal e arbitrário sobre a população.  

Ao analisar o Sertão, Guimarães Rosa (1964, p. 87-88) apresenta-nos em sua 

obra características da conduta social e política desta região. Os “senhores do rio” 

também são evidenciados pelo autor, expondo a disputa de poder destes chefes políticos 

nas terras sertanejas. Verdadeiras guerras civis eram realizadas no interior do Brasil por 

estes homens, que buscavam, sem medir esforços, o controle político, o respeito, e as 

riquezas proporcionadas pela região. 
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Ei. Mesma coisa no barranco do rio, e se descer êsse São Francisco, que 
aprova, cada lugar é só de um grande senhor, com sua família geral, seus 
jagunços mil, ordeiros: Ver São Francisco da Arrelia, Januária, Carinhanha, 
Urubú, Pilão Arcado, Chique-chique e Sento-sé.Demais falasse, tendo 
conhecido o Neco, se lembrava de quando o Neco forçou Januária e 
Carinhanha, nas éras do ano de 79: Tomou todos os portos – Jatobá, 
Malhada e Manga – fêz como quis; e pôs séde de suas fortes armas no 
arraial do Jacaré, que era a terra dêle. (...) O pessoal que êles numeravam em 
guerra comprazia uma babilônia. Botavam até barcas, cheias de homens com 
bacamartes, cruzando para baixo e para cima o rio, de parte a parte. Dia e 
noite, a gente ouvia gritos e tiros. Cavalaria de jagunços galopando, saindo 
para distancias marcadas. Abriam festas de bomba-real e foguetório, quando 
entravam numa cidade. Mandavam tocar o sino da Igreja. Arrombavam 
cadeia, soltavam os presos, arrancavam o dinheiro em coletoria, e ceiavam 
em Casa da Câmara. 
 

 

A formação das cidades norte mineiras vincula-se a um movimento político 

fundamentado no mandonismo, apontado por Lacerda (1964) como um anormal regime 

de propriedade estendendo suas consequências por anos. Os “senhores do rio” 

mantiveram-se no poder por longo período. O distanciamento dos centros 

governamentais proporcionou cenário favorável para o surgimento de chefes políticos 

regionais que se tornavam senhores de suas terras e da população vinculada a ela. 

Mesmo após a Proclamação da República em 1889, o Brasil continuou com seus 

“senhores”. O Federalismo vinculado à República opôs-se ao centralismo vigente no 

Período Imperial. Paralelo a este novo momento político da história do Brasil emergiu 

um sistema político nacional, segundo Carvalho (1997), denominado Coronelismo com 

recorte temporal preciso – 1889 a 1930.  Para o autor, o Coronelismo enquanto sistema 

político pode ser delimitado em data, no entanto, Carvalho evidencia-nos que o mesmo 

é extensão de uma prática da tradicional política brasileira, anterior ao referido sistema 

político, assentado no mandonismo, estendendo-se mesmo após o fim do Coronelismo 

enquanto sistema.  

Segundo Raymundo Faoro (2001), no Brasil, o poder sempre foi conduzido com 

base no “estamento burocrático”, esta característica tem atravessado toda política 

brasileira. Para o autor, a ausência do “quadro administrativo” permite o surgimento de 

figuras de poder locais, de caráter patriarcal, como é o caso dos “coronéis”. No Norte de 

Minas, estes personagens políticos exerceram importante influência no processo de 

desenvolvimento da região e foram eles os receptores do trabalho da administração 

governamental em ligar e “civilizar” por meio das inovações tecnológicas – vapor e 

ferrovia – a região do Norte de Minas. 
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Afunilando a discussão e trazendo-a para nosso objeto de estudo, buscaremos 

compreender como a cidade de Manga moldou-se frente ao processo de conexão do 

interior brasileiro por meio dos mais recentes avanços técnicos. Inserida no contexto 

histórico do Eixo de Desenvolvimento São Francisco origina-se nosso objeto de estudo.  

 

 

 
Figura 3 - Mapa de localização dos municípios abordadas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
 

Localizada à margem esquerda do Rio, Manga era um local de entreposto comercial. 

Pereira (2004, p. 88) ajuda-nos a compreender seu processo de formação. Segundo o 

autor: 

 

Conquistada e iniciada por Antônio Gonçalves Figueira, chegando à região 
juntamente com Matias Cardoso e Januário Cardoso (...). Antônio Figueira 
era cunhado de Januário Cardoso. Instalou o Arraial de São Caetano do 
Japoré, localizado cinco léguas de distância do porto. Neste posto, 
denominado Manga, foi edificada uma Igreja Católica.  
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No decorrer do processo de formação da região norte mineira, seguindo o curso 

do São Francisco, alguns espaços começaram a ganhar relevância, entre eles o território 

onde atualmente se encontra o município de Manga. A projeção de Manga se pautou  

devido às atividades comerciais desenvolvidas, principalmente a criação de gado. Como 

foi acentuado anteriormente, a exploração do ouro permitiu o crescimento das 

atividades pastoris para abastecimento das regiões mineradoras. Manga conseguiu se 

destacar nestas atividades, “em virtude dos grandes pastos existentes, teve 

desenvolvimento rápido por ser um posto que, na época, servia a inúmeras localidades 

vizinhas” (IBGE, 1995, p. 1).   As concentrações populacionais durante o início do 

“povoamento” do interior do país estavam vinculadas a um fator que justificasse este 

movimento, em Manga as atividades comerciais ligadas ao gado e ao engenho fizeram 

de seu porto um importante ponto no meio do interior norte mineiro. Em meados de 

1694, foi implantado por Antônio Filgueiras o primeiro engenho de rapadura no 

território, bem como “várias fazendas se estenderam com a criação de gado, conhecido 

na época como ‘gado vacum’”(ALKMIM, 1999, p. 83).  

As prósperas atividades comerciais desenvolvidas pelo curso do Rio foram 

impactadas pelo desvio da sede administrativa do Brasil. Para Mata-Machado (1991), a 

ligação entre Minas e o Rio de Janeiro deslocou os caminhos antes percorridos pelo São 

Francisco rumo a Salvador, prejudicando os fluxos comerciais, no entanto, observa o 

autor, o referido deslocamento proporcionou o surgimento de um comércio inter-

regional importante entre os territórios do Médio São Francisco e as províncias de Goiás 

e do Nordeste. As atividades comerciais não pararam mediante as novas circunstâncias, 

a região “alcançou grande desenvolvimento, pois se tornou centro das atividades de 

intelectuais, padres e, sobretudo, da figura notória da época, considerado o primeiro 

ditador da América do Sul, o português Manuel Nunes Viana, ex-mascate que 

comandou a celebre revolta dos Emboabas” (IBGE, 1995, p. 1). 

Em Manga, o século XIX marcou relevante momento para a dinâmica do Arraial 

de São Caetano do Japoré, o território ganhou força quando Amador Machado construiu 

um curral para criar gado vacum, pouco tempo depois o povoado passou a ser 

conhecido como “Manga do Amador”. Adiante nomeado de “Manga de Santo Antônio 

o arraial de São Caetano do Japoré (BARBOSA, 1995 apud SOUZA, 2008), em 

14/09/1891, por meio da Lei Estadual nº 2, torna-se distrito de São Caetano do Japoré, 

subordinada ao município de Januária (IBGE, 1995, p. 1). Ribeiro (2001, p. 31) destaca 

em seu texto a prosperidade de Manga durante o século XIX: 
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A região alcançou grande desenvolvimento ao longo do séc. XIX, 
destacando-se Manga como um dos mais importantes portos do São 
Francisco e firmando-se como produtora de algodão e feijão, criadora de 
gado e exploradora de maniçoba. Através do vale do São Francisco se 
realizava a maior parte do comércio de Minas com as províncias do Norte; 
havia ali ao menos dois grandes portos, o de Januária, maior deles, e o de 
Manga; por eles era escoada grande parte da produção destinada à Bahia. 
Devido ao intenso comércio que se realizava e trafegava ali, a região surgia 
como alternativa de trabalho para os habitantes livres das áreas vizinhas, 
menos desenvolvidas.

  
 

 

 A dinâmica comercial da região, como foi citada acima, constituía atrativo para 

diversos homens interessados em constituir riqueza, bem como opção para fugirem de 

situações menos favoráveis em outros territórios. Durante o período em que o São 

Francisco constituiu o caminho do sertanejo, a região norte mineira, mesmo com as 

dificuldades e distanciamento do litoral, atraía pessoas que almejavam prosperar nas 

atividades econômicas.  Com base nesta justificativa, constituir riqueza, as famílias de 

destaque no território de Manga – Montalvão, Pereira e Pastor – se fixaram, seguindo a 

ordem expressa, acumulando fortunas e poder político.  

 Em fins do século XVIII e início do XIX, de acordo com o pensamento de 

Ribeiro (2001), o primeiro Lopo Montalvão, de origem portuguesa, chegou à região e 

instalou-se no Vale do São Francisco. Por meio da comercialização de sal, o português 

iniciou fortuna. A prática deste comércio realizada de longa data, desde a colônia, era 

conduzida margeando o Rio São Francisco. O comércio do sal, como aponta-nos 

Lacerda (1964), foi a mercadoria responsável por estimular maior intensidade do tráfego 

desde os tempos coloniais. A criação de gado exigia sal, bem como as populações do 

interior mineiro. O Rio, ao longo do seu curso, era o principal caminho de 

abastecimento de sal das populações e rebanhos bovinos do interior. Para fundamentar 

suas afirmações, o autor utilizou os estudos de Vieira do Couto, evidenciando o sal 

como a principal atividade comercial no rio São Francisco durante o século XIX; e 

destaca, baseando-se nas análises de Eschwege, a participação de Manga na rota deste 

comércio: “depois de muitos trabalhos e sofrimentos chega-se finalmente ao arraial de 

Manga, aí se vende a canoa e a carga e volta-se por terra ao ponto de partida, 

frequentemente com lucro considerável; (...)” (LACERDA, 1964, p. 61). 

Após o decurso de quase um século, o neto do patriarca Montalvão, Cecílio 

Lopo Montalvão, tinha posses de fazendas, herdadas e adquiridas – as mesmas 

possuíam uma extensão territorial imensa, garantindo a família o domínio de latifúndios 
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que se estendiam de Manga a Bom Jesus da Lapa, na Bahia – assim como posse da 

maior casa de comércio da região (RIBEIRO, 2001, p. 31). A dinâmica do São 

Francisco deu vida à região do Norte de Minas Gerais e proporcionou, ao longo de seu 

fluxo comercial e social, a acomodação de pessoas em locais de relevância 

caracterizados como entrepostos comerciais.  O favorável fluxo das atividades 

desenvolvidas por meio do Eixo Desenvolvimento do rio São Francisco possibilitou a 

prosperidade das cidades margeadas por suas águas, otimizadas com a inserção das 

embarcações a vapor. Em Manga, esta dinâmica teve como guias políticos os nomes dos 

“coronéis” Domiciano Pastor Filho (Bembém) e João Alves Pereira. Estes dois homens 

souberam utilizar a potencialidade da região vinculada às novas condições apresentadas 

ao mundo após a Revolução Industrial e deram início ao processo de modelagem de 

uma cidade.  

 Naturais do Estado de Pernambuco chegaram a Manga no início do século XX. 

Ribeiro (2001, p. 32) apresenta-nos a chegada de ambos na região.  Segundo a autora, 

em 1902, João A. Pereira, ainda adolescente, deixa Belém de Cabrobró e fixa-se em 

Matias Cardoso na companhia da família Pinto interessada em trabalhar na exploração 

das maniçobeiras. Em 1906, estabelece-se em Manga por conta própria e convida o 

amigo de infância Domiciano Pastor, em 1910, a deixar Boa Vista e vir dedicar-se a 

“mediação no mercado da produção local de mamona, milho, arroz e feijão, além de 

couro e peles de animais silvestres”. Assim feito, migrando de Pernambuco para Minas 

Gerais, João Pereira e Domiciano Pastor dedicaram-se ao comércio e obtiveram sucesso 

com esta prática.  

 O Sertão, como apontou-nos Rosa (1964), era terra de constantes disputas 

políticas. As famílias da região constituíam parentelas que desejavam a posse do poder 

político e econômico. As parentelas, segundo Queiroz (1997), constituíam grandes 

grupos de parentesco tendo o “coronel” como figura mais elevada. O parentesco que 

inseria uma pessoa a uma parentela poderia ser de origens carnais, espirituais, como os 

apadrinhamentos, e os de alianças, provenientes dos casamentos. As parentelas 

poderiam ser do tipo igualitário ou estratificado, em questões de nível econômico, 

prevalecendo em sua maioria o segundo. Independente deste caráter, as parentelas eram 

ligadas entre si por um laço de solidariedade, tanto política quanto econômica, no 

entanto eram, ao mesmo tempo, um laço frágil, pois existiam os conflitos inter e intra-

parentela.  
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 Em Manga, observamos uma situação atípica à região, os amigos nordestinos 

Pereira e Pastor buscaram juntos o poder econômico e político efetivando uma aliança 

de sucesso que lhes garantiu o domínio por quase quatro décadas seguidas. Os esforços 

laborais permitiram-lhes a aquisição de patrimônio econômico, destacado por Leal 

(1997) como importante porque o mesmo permitia a “manipulação” da sociedade, na 

qual a figura do “coronel” atuava.  A escolha matrimonial dos pernambucanos os inseriu 

no meio político, dando margem a expansão de suas riquezas e poder. Segundo Queiroz 

(1997), o casamento constituía elemento fundamental nas questões políticas e 

econômicas. O matrimônio vai além de uma cerimônia religiosa que induz a união de 

duas pessoas; insere-se, por sua vez, a este ato outros objetivos, sejam eles a defesa de 

posições sociais ou mesmo integração e ascensão social. A função matrimonial estava 

centrada, também, na manutenção e aquisição de poder nas vias econômicas e políticas. 

Ribeiro (2001, p. 32-33) apresenta-nos a união matrimonial dos imigrantes 

pernambucanos da seguinte forma: 

 

Em pouco tempo Domiciano e João se casariam, respectivamente, com Maria 
Amarante Montalvão e Olívia Lopo Nepomuceno (em 1912 e 1913), ambas 
bisnetas do patriarca Montalvão, e assumiriam as patentes de Capitães da 
Guarda Nacional. No final da década já reuniriam os bens materiais e 
prestígio necessários aos “postos” de chefia local; já sendo reconhecidos 
pelos moradores do lugar como coronel Bembém e coronel João. (...). Ao se 
casarem, Bembém e João Pereira ingressam na mais tradicional e prestigiada 
família local, a família Montalvão, que detinham o poderio político na 
cidade. Com o casamento Pereira passa a se dividir entre as fazendas  e os 
negócios na cidade; contudo, no caso de Bembém, só com seus filhos 
principia a tradição, ainda hoje mantida, de proprietários rurais.  

 

 

Amigos desde a infância e sócios nos negócios, ao alcançar o poder político, os 

agora “coronéis” Bembém e João Pereira mantiveram-se parceiros, dando continuidade 

à aliança firmada e promovendo a “paz política” em Manga. Queiroz (1997, p. 158) 

chama-nos atenção em seu texto para análise da estrutura coronelística da região. 

Segundo a autora, é importante observar se o mando do “coronel” e de sua parentela é 

uno ou insere-se no cenário de disputas. O primeiro deles permite maior calmaria 

política, já o segundo dá margens às lutas. A estrutura coronelística de Manga – distrito 

de Januária no período em análise – é formada por um poder quase absoluto, inexistiram 

rivais políticos de expressão durante algumas décadas. A inexistência de oposição 

expressiva proporcionava uma “quietude” interna justificada pela aliança política 

realizada pelos “coronéis”. A situação de “paz política” direcionava, favoravelmente, 
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uma tendência mais acentuada à dinâmica do local. Ressalta-se, porém, que apesar da 

inexistência de disputas ligadas ao viés político, as práticas típicas do coronelismo 

existiam na cidade, como violência e coação perante a sociedade. 

O poder político personificado na figura do “coronel” era conduta espalhada 

pelas terras brasileiras, mas no Sertão, como afirma-nos Rosa (1964, p. 17-18) “(...) o 

senhor sabe, Sertão é onde manda quem é forte com astúcia. Deus mesmo quando vier, 

que venha armado! E bala é um pedacinho de metal”. As terras banhadas pelo São 

Francisco atendiam pelo nome de seus “coronéis”, mesmo após seu fim como sistema, 

sua “lei” era maior. O controle do poder político atuava diretamente no econômico e no 

prestígio social, bem como na dinâmica das cidades. A relação público-privado firma-se 

como uma característica significativa para análise do processo de transformação da 

cidade, seu dinamismo garantia, também, a manutenção do poder político e econômico 

dos chefes locais. Leal (1997, p. 40) assim dispõe sobre esta análise: 

 

Concebemos o “coronelismo” como resultado da superposição de formas 
desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social 
inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder privado, cuja 
hipertrofia constitui fenômeno típico de nossa história colonial. É antes uma 
forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação 
em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado 
têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base 
representativa. 
 

 
 No texto supramencionado, Leal nos evidencia o coronelismo como uma 

manifestação do poder privado. Mesmo em base de um modelo político representativo, 

o poder privado conseguiu se adaptar e se manter. Apesar de o Brasil instituir um 

desenvolvido modelo representativo, as estruturas econômicas e sociais não eram 

compatíveis com este desenvolvimento político. A localização interiorana permitia aos 

representantes do poder executivo conduzir a política com relativa autonomia. Os 

resquícios do coronelismo, mesmo após seu fim como sistema, continuaram existindo 

em Manga. 

É envolto a este cenário que chegam os reflexos da modernidade no Norte de 

Minas. A região foi considerada como próspera, desde que fossem instalados melhores 

recursos para explorá-la. Dinamizar o Sertão e ligá-lo por meio dos vapores e das 

ferrovias era o caminho encontrado para retirar do atraso este território e contribuir para 

o desenvolvimento do país. A chegada dos recursos condutores do progresso permitiu, 

de fato, o desenvolvimento da região norte mineira, as cidades moldaram-se às 
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“novidades” apresentadas. No capítulo seguinte, analisaremos a interferência dos eixos 

de desenvolvimento na dinâmica da cidade, observando como os reflexos do 

“progresso” chegam e afetam a cidade de Manga. 
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 CAPÍTULO II 

 (DES)CONSTRUINDO CENÁRIOS: OS EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO E A CIDADE 

 

2.1. Instável modernidade 
 

Uma das essências do progresso e do desenvolvimento destacados por Furtado 

(1981) consistem no desejo do homem em desenvolver suas potencialidades. Esta 

característica acompanhou o seu processo histórico enquanto ser social e as evoluções 

que compõe nossa trajetória se vinculam ao aprimoramento de técnicas. No decorrer 

deste processo, no entanto, observa-se um momento ímpar em que o desejo de 

aprimorar suas potencialidades, em vastos seguimentos, esteve presente. A modernidade 

se apresentou como o acelerador deste desejo, junto a ela, porém, encontramos uma 

dicotomia entre benefícios e entraves impostos pelos “novos tempos” na relação social. 

Ao abordar sobre a modernidade, Berman (1986) a define como uma 

“experiência vital”, pois as fronteiras geográficas não conseguem barrá-la. Na busca em 

compreender a trajetória moderna, o autor a divide em três fases. Na primeira delas, 

situada no início do século XVI ao fim do século XVIII, o homem em estado de 

semicegueira experimenta os primeiros contatos com a modernidade, sem, no entanto, 

ter noção da dimensão desta. A segunda fase, marcada em fins do século XVIII e 

sequente século XIX, é vista como uma onda revolucionária possibilitando maior 

dimensão e amplitude à modernidade. A Revolução Francesa e suas reverberações 

simbolizam este movimento, pois aglutinaram um grande público que compartilha os 

anseios de uma era revolucionária em diversos seguimentos da vida humana. O homem 

deste momento ainda não vivenciava um mundo moderno por inteiro, este recorte 

temporal lhe dá a sensação de viver dois mundos simultaneamente. A experiência 

moderna em sua plenitude é vivida de fato pelos sujeitos vinculados ao século XX. 

Durante este período, o processo de modernização rompeu as barreiras geográficas, 

envolvendo virtualmente o mundo todo. 

A modernidade aliou-se ao anseio do homem em se transformar política, 

econômica e socialmente. Como foi abordado no capítulo anterior, os conceitos de 

progresso e desenvolvimento estão vinculados a este sujeito moderno, e junto a ele a 

constante interferência centrada no poder de transformação. Este ponto específico – 
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transformar – envolve uma gama de análises ao longo do período reportado à 

modernidade. Diversos autores dedicaram-se a estudos sobre este novo momento e o 

novo sujeito caracterizados pelos anos dispostos entre fins do século XVII ao nosso 

atual século XXI. Segundo Koselleck (2006), a expectativa positiva vinculada à ação 

para o futuro motivaram as transformações implantadas no século XVIII e 

aperfeiçoadas nos anos seguintes. Esta motivação, no entanto, compromete os próprios 

benefícios obtidos; o ser moderno, seguindo o pensamento de Berman (1986, p. 15), “é 

encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça 

destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos.” 

A metamorfose presente na modernidade a torna instável, o desenvolvimento das 

potencialidades do homem está alicerçado em constantes movimentos que implicam 

alterações na relação social. Ao analisar a morfogênese social, Veiga (2005, p. 30) vai 

de encontro com o pensamento de Furtado (1981) quando afirma-nos que “a 

humanidade interage com o meio no empenho de efetivar suas potencialidades”. O 

incessante processo de criação do homem é assim apontado pelo autor: 

 

O gênio inventivo do homem foi canalizado, nos últimos duzentos anos, para 
a criação técnica, o que explica sua extraordinária capacidade expansiva. E é 
esse quadro histórico que se deve atribuir o fato de que a teoria do 
desenvolvimento tenha ficado circunscrita à lógica dos meios, tendo a se 
confundir com a explicação do sistema produtivo que emergiu com a 
civilização industrial. (VEIGA, 2005, p. 31) 

 

 A modernidade instaurou um momento de constantes mudanças vinculadas ao 

intuito de aprimoramento e transformação alinhados, como afirmou-nos Veiga, a 

sociedade pós Revolução Industrial. O cotidiano, a partir da era das revoluções, afetou a 

conduta humana, as atividades econômicas, políticas, sociais, culturais e religiosas 

moldaram-se aos novos anseios e perspectivas vigentes. Uma das pontuações de 

Berman (1986) expõe a modernidade como um permanente estado de desintegração e 

mudança. Para nos explicar melhor sobre esta característica o autor utilizou as análises 

de Karl Marx, sintetizando o fluxo moderno na frase “tudo o que é sólido desmancha no 

ar”. Com afirmação do sistema econômico capitalista por meio da realização da 

Revolução Industrial, os avanços científicos e tecnológicos sucedem uns aos outros 

tornando “o presente” uma etapa a ser superada, “tudo o que a sociedade burguesa 

constrói é construído para ser posto abaixo” (BERMAN, 1986, p. 97). As realizações 
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consequentes a seu tempo serão substituídas, desmanchadas em prol da manutenção de 

um sistema que não aglutina a totalidade social, favorecendo espaços e contextos 

vinculados aos anseios de grupos ditadores dos passos da vida econômica e política. Na 

leitura de Marx a respeito da modernidade, a burguesia é exaltada; foi ela a responsável 

em apresentar a capacidade de transformação da atividade humana para o 

desenvolvimento, mas figura também nos interesses deste grupo o estopim das 

divergências sociais. Ao buscar as análises de Marx em suas interpretações sobre a 

modernidade, Berman (1986, p. 125) destaca: “voltei a ele não por suas respostas, mas 

por suas perguntas”. 

As inquietações presentes no pensamento de Marx sobre a conduta do mundo 

moderno estiveram presentes também em outros autores, ajudando-nos, deste modo, a 

compreender melhor o impacto da “instável modernidade” sob a vida dos homens que 

transitaram em suas primeiras fases. Gaeta (2004), ao dialogar com Charles Boudelaire, 

Victor Hugo, e Walter Benjamin evidencia-nos o olhar destes autores frente ao novo 

mundo imposto em suas vidas.  O cenário moderno da Paris do século XIX estimula as 

produções do poeta, do romancista e do filósofo. Para Gaeta, a filosofia do espaço de 

Benjamin demonstra a cidade como “sede” da modernidade, mas também centro 

revelador de sua complexidade e contradições. Partindo da análise do espaço, Benjamin 

revela-nos as transformações na vida cultural e social da sociedade moderna em que a 

revolução na vivência e na interpretação do espaço é observada por meio do movimento 

de criação e recriação do homem; o tempo, os valores, o cotidiano, as invenções são 

tomados por novo sentido. Em Bodelaire, temos o olhar do poeta, do crítico e da 

testemunha da modernização social. Ao analisar as ruas de Paris, observando sua 

transformação pelos espaços modernos, o autor aponta-nos a volátil transição da cultura 

e cotidiano da sociedade parisiense. Esta nova sociedade desapegada e individualista 

não apenas destrói o passado ainda existente como evita as possibilidades de sua 

remontagem, na medida em que impõe destruição permanente e renovação. 

Ao evidenciar-nos o pensamento de Victor Hugo, Gaeta (2004) apresenta, por 

meio deste autor, o impasse da mutação do espaço. A modernidade para implantar-se 

almeja negar as estruturas passadas para sediar o novo. A crítica de Victor Hugo 

assenta-se no pessimismo da cidade moderna. Este momento traz consigo a constante 

transformação na qual as estruturas passadas ocupam espaços destinados à renovação, 

processo este observado pelo autor em vida.  
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O “olhar” a modernidade realizado por Marx, Bodelaire, Hugo e Benjamin 

(BERMAN, 1986; GAETA, 2004) apresentam-nos análises transitáveis pelo viés das 

atividades econômicas, comportamento político, o cotidiano social e os novos valores 

impostos ao homem por meio da modernização. O ponto em comum entre estas leituras 

está centrado na transformação permanente. Este movimento de mudanças contínuas vai 

de encontro às novas terminologias que buscam explicá-lo.  O progresso, e 

posteriormente o desenvolvimento, é a expressão deste tempo, as transformações 

características da modernidade estavam diretamente ligadas às atividades econômicas 

pautadas no movimento industrial, ditando à sociedade novos rumos e posturas.  

Braudel (1998, p. 497), ao referir-se à Revolução Industrial a conceitua como 

um termo de extrema complexidade. Segundo o autor, ela já vinha se projetando mesmo 

antes do ano de 1750 e se estende até os dias atuais. Não negando sua relevância, 

Braudel afirma-nos “(...) por mais maciça, por mais invasora que seja ela não é, não 

pode ser por si só a totalidade da história do mundo moderno”. De fato, o espaço e a 

conduta do homem moderno não se limitam a esta revolução, porém ela possui um 

relevante espaço nas discussões destinadas a analisar um período delineador do 

comportamento humano oposto ao das sociedades passadas. “A Revolução Industrial 

abriu a porta a uma série de revoluções que são descendência direta, ora sob o signo do 

sucesso, ora sob o do fracasso”. (BRAUDEL, 1998, 501) 

Os estudiosos de seu tempo, como os supracitados autores do século XIX, 

observaram a prosperidade e as contradições implicitamente ligadas à modernidade. 

Dando seguimento a estas observações, no tocante às qualificações destinadas às 

sociedades mais contemporâneas, outra gama de autores dedica esforços nesta 

discussão. As transformações modernas chegam ao homem do século XX e XXI 

chamando a atenção para as questões do acesso aos benefícios gerados por um mundo 

tecnicamente e economicamente mais dinâmico. Pontuando este aspecto no 

desenvolvimento esperado por Sachs (2004, p. 13), a prosperidade das atividades 

econômicas é um requisito para o desenvolvimento, não se pode defini-lo apenas pela 

mera multiplicação de riqueza material. “O crescimento é uma condição necessária, mas 

de forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em sim mesmo), para se 

alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos.” Para o 

autor, o conceito de desenvolvimento atual “traz consigo a promessa de tudo – a 

modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural”, o desenvolvimento deve 

transitar entre a economia, os direitos humanos e a sustentabilidade.  
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Nas análises de Sen (2004), as concepções de desenvolvimento atuais devem 

estar em conformidade com as liberdades. O autor utiliza o termo em sua amplitude, 

para ele as liberdades do homem devem estar dispostas em seguimentos como 

educação, saúde, moradia, política, cultura entre outros. O crescimento das atividades 

econômicas é fator positivo no desenvolvimento social, mas não é o único fator. Em 

seus estudos nos mostrou países não alinhados às grandes potências atuais e conseguem, 

no entanto, propiciar a seus habitantes um padrão de vida e de qualidade, apesar da 

pouca arrecadação adquirida. Neste sentido, Veiga (2005) observa a necessidade de 

compreendermos o desenvolvimento como o entre caminhos, não o limitando a fatores 

econômicos, como também não desacreditando em sua viabilidade. Para o autor, o 

desenvolvimento sustentável é o desafio do século XXI. O constante movimento de 

transformação fruto da modernidade não pode seguir seu curso apenas por seguir, sem 

levantar as necessidades sociais e ambientais que cercam a humanidade.  

Os cenários criados nos tempos modernos não são feitos para durar como os 

grandes castelos medievais de outrora, as transformações estão sempre presentes. Ao 

dialogarmos com as mudanças ocorridas na primeira metade do século XX na região 

norte mineira, tomando como objeto de estudo a cidade de Manga, conseguimos 

visualizar em recorte micro as transformações dos espaços pelo homem moderno. O 

efetivo desenvolvimento do Brasil estava alinhado à prosperidade da região interiorana 

do país. Os caminhos para o Sertão foram, como vimos anteriormente, divididos entre 

projetos destinados a ligá-lo pelas vias fluviais e terrestre. Traçou-se, deste modo, dois 

eixos de desenvolvimento na região norte mineira: o Eixo Rio São Francisco e o Eixo 

Ferroviário, afetando diretamente a dinâmica das cidades desta região. 

O percurso do rio São Francisco já era explorado muito antes dos projetos de 

desenvolvimento da região iniciados no governo imperial, no entanto, as águas do 

“Velho Chico” foram dinamizadas por meio das embarcações a vapor, que em parceria 

com as ferrovias, a priori, geram prosperidade à região do Norte de Minas Gerais e suas 

cidades. A história da navegação a vapor na bacia do rio São Francisco, segundo 

Machado (2002), teve início em agosto do ano de 1832, quando Guilherme Kopke, por 

meio de concessão realizada pela Regência, obteve o monopólio durante o período de 

10 anos para realizar a navegação em embarcações movidas a vapor nas águas do rio 

das Velhas, a princípio, e no ano seguinte estendeu-lhe o espaço às águas do rio São 

Francisco. Por longo tempo foram realizadas viagens experimentais entre Minas Gerais 

e Bahia, quando em 1889 fundou-se no Rio de Janeiro a Companhia Viação Central do 



 56 

Brasil. Em 1894, foi firmada a regularidade do transporte de cargas e passageiros no 

curso do rio São Francisco.  

A presença das embarcações a vapor nas águas do “Velho Chico” ocorreu, 

primeiramente em Minas Gerais e em seguida no Estado da Bahia5. A preocupação em 

dinamizar o trajeto do rio São Francisco por meio de embarcações mais ágeis ganhou 

destaque nos planos governamentais nos anos de 1850.  A vasta extensão territorial do 

Rio proporcionaria incontáveis benefícios comerciais, políticos e administrativos. 

Machado (2002, p. 132), ao abordar este fato apresenta-nos: 

 

Em 8-11-1870 Álvares de Araújo recebeu o vapor no arraial da Quinta do 
Sumidouro, no rio das Velhas. Ainda em novembro iniciou viagem, e chegou 
a Guaicuí-MG em 3 de fevereiro de 1871, às onze horas da manhã, sangrando 
assim com o Saldanha Marinho as águas são-franciscanas, na mesma data. A 
navegação a vapor do rio São Francisco estava começada. A viagem do 
Saldanha Marinho foi um grande acontecimento para o progresso do país; 
Minas Gerais a primeira província a laçar nas águas do Médio São Francisco 
um navio movido a vapor. 

 

  
O vapor veio substituir as formas de transporte artesanais utilizadas no São 

Francisco, entre elas a barca figurava como a mais importante, devido sua maior 

capacidade de carga. Ao estudar sobre estes “motores humanos”, Neves (2011) os 

apresenta como responsáveis pela ligação comercial e social em tempos remotos do São 

Francisco. Este tipo de transporte realizava a ligação entre as populações ribeirinhas e 

era movido pela força humana, por meio dos remeiros. “De início, o ato de navegar era 

acentuadamente penoso, exigindo coragem e persistência dos que se dedicavam a tal 

empreitada (...)” (DINIZ; MOTA; DINIZ, 2009, p. 113). A substituição da força 

                                                 
5 Ao referir-se à Bahia, Machado (2002) evidencia um fato peculiar em relação à esta região. O então 
presidente da Província da Bahia – Francisco José de Souza Soares de Andréa – no ano de 1846 divulgou 
oficialmente em relatórios medidas que buscavam concretizar a navegação a vapor na referida região. 
Frente a esta proposta, o “plano” adotado pelo presidente assentava-se na construção de embarcações de 
madeira na própria província que, posteriormente, seriam adaptadas com peças do maquinário a vapor. As 
medidas propostas eram ambiciosas e realizariam uma verdadeira “revolução” no curso do São Francisco. 
Machado esclarece-nos que os resultados desta empreitada não são claros, não constam nos relatórios 
analisados os resultados de fato, mas aponta-nos que pelo menos uma das barcas construídas tenha sido 
movida por energia a vapor. Os esforços baianos concentraram-se a partir de 1866 na construção da 
embarcação de ferro movida a vapor que iria promover o desenvolvimento da província batizada de 
Presidente Dantas. A fabricação ficou sob a responsabilidade da Companhia Ponta d’Areia, que se 
comprometeu a entregá-lo em prazo de quatro meses. Observa-se, porém, que foram vários os 
contratempos e gastos centrados na construção e transporte do vapor até a vila de Juazeiro, “somente em 
2 de julho de 1872 – um ano e cinco meses após o Saldanha Marinho navegar o rio São Francisco – foi 
que a Bahia conseguiu lançar ao rio, na vila de Juazeiro, o vapor Presidente Dantas (...)” (MACHADO,  
2002, p. 153). 
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humana pela produzida pelas máquinas veio acelerar as forma de transportes mais 

rudimentares utilizadas na região, contribuindo para ligação de espaços e pessoas, como 

também para o desenvolvimento das cidades ribeirinhas vinculadas ao Eixo de 

Desenvolvimento São Francisco6. 

 A Lei Feijó – 1835 – marcou as primeiras iniciativas do Brasil, ainda no período 

Regencial, em instalar estradas de ferro pelo seu território, em apenas dez anos após a 

construção da primeira ferrovia na Inglaterra. Dentre as propostas desta Lei, figurava a 

construção da “Linha do Centro” – saindo do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, sertão de 

Minas e da Bahia, rumo a Salvador. As ferrovias estavam dentro dos projetos destinados 

a retirar do isolamento as regiões interioranas do país, seu processo de construção 

iniciou-se, de fato, no Segundo Império. A priori, foi denominada Estrada de Ferro Dom 

Pedro II, e após a Proclamação da República tornou-se Estrada de Ferro Central do 

Brasil. Em Pirapora, os trilhos chegaram em  1910; Montes Claros os recebeu em 1926 

(LESSA, 2007). As ferrovias apresentavam-se como as grandes mensageiras do 

progresso. Sobre a chegada da via ferroviária em Minas Gerais e suas implicações no 

processo de desenvolvimento da região, Dantas (2008, p. 3) ressalta que “o próprio 

conceito de Central nos remete ao seu par oposto PERIFERIA e a chegada dos trilhos 

da Central provoca uma mobilidade na fronteira criada entre o que seria esse centro e 

essa periferia, integrando esses dois universos”.  

 A ferrovia chega ao Sertão não apenas para ligar “a periferia ao centro”, ela traz 

consigo a agilidade da Revolução Industrial, bem como a pertinente ideia de progresso, 

prontamente recebida principalmente pela elite político-econômica montesclarenses. 

Lessa (2005, p. 44), ao analisar o simbolismo da ferrovia, assim nos expõe: 

 

A ferrovia será vista desde seu surgimento como uma promessa de progresso 
e civilização industrial, integrando as comunicações através dos territórios 
em todo o mundo. Esta imagem será estabelecida tanto pela presença do 
maquinismo ferroviário – como representante do avanço tecnológico da 
sociedade capitalista (na medida em que carrega as suas marcas: velocidade, 
produto industrial, controle do espaço e do tempo) -, quanto por ser o 
instrumento de propagação dos padrões capitalistas por todo o mundo pela 
ligação dos centros urbanos, palco da performance capitalista, com seus 
hinterlands. Esta imagem faz da ferrovia um importante instrumento de 
constituição de um mundo cosmopolita.  

 

 A presença dos trilhos no trecho abordado destaca-se, segundo Lessa (2007, p. 

18), em suas justificativas. Desvinculadas dos propósitos econômicos, as estradas de 

                                                 
6 Ver Anexo II 
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ferro adentram pelo Sertão como “uma ferrovia de penetração nos moldes das ferrovias 

de longas distâncias, como a transcontinental Norte-americana e a Noroeste do Brasil”. 

Surgem como forma de ligar os territórios por meio de modelos modernos e ágeis. 

Assim como ao longo do curso do São Francisco foram surgindo cidades, as ferrovias 

também promoveram a gênese de muitas delas. 

 

Nas mais de 20 paradas em “pontos” e mini-estações, o “trem do sertão” 
servia a localidades rurais abandonadas, algumas nem mesmo distritos das 
sedes municipais, sendo que todas elas viviam praticamente em função da 
ferrovia. É que elas foram criadas à medida em que os trilhos iam sendo 
implantados pelos trabalhadores da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil 
e acabaram se tornando pequenos povoados, com comércio, casas 
residenciais, escolas, igreja e outros equipamentos de infra-estrutura 
necessários a qualquer centro urbano (JORNAL DO NORTE, 1996). 

  

Os eixos de desenvolvimento na região norte mineira, na primeira metade do 

século XX, foram um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das cidades desta 

região. “Cenários” foram montados e desmontados durante a vigência e fim destes 

eixos. Para compreendê-los, buscamos analisar a dinâmica da cidade de Manga, durante 

a atuação dos referidos eixos de desenvolvimento, com auxílio de comparações a 

cidades que também sofreram interferência dos mesmos, a saber: Januária, Pirapora e 

Montes Claros. Em referência à Manga, dispomos da ajuda de fotografias para 

visualizarmos dois momentos opostos de um mesmo espaço físico.  

 

 
Figura 4 - Obras de construção da futura Cia. Manga Industrial e 
Exportadora Ltda. Meados da década de 1930. 
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Figura 5 - Ruínas do prédio da Cia Manga Industrial Ltda – 2010. 
Fonte: Promovida pela autora deste trabalho. 
 
 

Segundo Mavad (1996, p. 8), ao buscar romper com a produção historiográfica 

tradicional, o historiador expande seu universo de fontes. Em meio a este processo, as 

fotografias ganham espaço relevante, pois por meio delas o pesquisador deve direcionar 

um novo tipo de crítica, uma vez que “o testemunho é válido, não importando se o 

registro fotográfico foi feito para documentar um fato ou representar um estilo de vida”. 

As fotografias acima foram feitas com o intuito de documentar um fato. Por meio da 

observação de ambas, temos dois momentos divergentes, mas de uma mesma estrutura 

física que nos aponta para análises do impacto da dinâmica da cidade sob o viés das 

implicações e transformações da modernidade alinhados aos Eixos de Desenvolvimento 

Rio São Francisco e Ferrovia. A primeira delas apresenta-nos o início das obras da 

construção da futura indústria de beneficiamento de algodão – Cia. Manga Industrial 

Exportadora Ltda7 – em meados dos anos de 1930; a segunda apresenta-nos as ruínas 

desta mesma indústria nos dias atuais. Nota-se como é instigante, por meio do estudo 

destas fotografias, observar a conjuntura implicitamente ligada a elas, pois ajuda-nos a 

reconstruir um passado local, mas com estruturas alinhadas em contexto regional, 

nacional e internacional. As representações contidas nas imagens dão-nos amostra da 

visibilidade do aspecto “mutante” da modernidade. A prosperidade e a ruína vinculam-

                                                 
7 Ao longo do trabalho, utilizamos como referencial para nominarmos a indústria o documento de “Livro 
de Registros e Contratos – nº 37” (MUNICÍPIO DE MANGA, 1937, p. 01). 
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se às análises de Berman (1986) referentes ao constante movimento de transformação 

característico do mundo moderno, em que a criação e recriação não se findam.  

 

2.2. Manga e o cenário do progresso 
 

 Iniciamos este trabalho buscando compreender quais características vestem o 

progresso e o desenvolvimento. Apesar das discussões presentes nestes termos, ambos 

tendenciam a um “movimento positivo de transformação”. As aspas justificam a 

dualidade da expressão, pois nem sempre a adjetivação positiva comunga entre partes, 

mas a mesma condensa a ideia de perspectivas prósperas para executar transformações 

apresentadas pela modernidade. Ao serem utilizadas, as palavras progresso ou 

desenvolvimento emitem a expectativa de prosperidade, apesar de sabermos, por meio 

das literaturas pertinentes ao tema, que este movimento não é homogêneo, no sentido de 

aglutinar a maior parcela da sociedade, instaurando-se neste fato o grande desafio do 

desenvolvimento atual – o acesso. 

 No princípio do século XX, o cenário do progresso recorrente pelo Brasil era a 

continuidade de uma política iniciada no governo imperial que constatou a necessidade 

de modernizar e “civilizar” o país. O aperfeiçoamento dos meios de transportes firmou-

se como uma das bases essenciais para esta proposta. Ao dinamizar a ligação entre os 

espaços e as pessoas, abria-se caminho para levar “cultura”, potencializar as atividades 

econômicas, fortalecer a recém-instalada República e inserir o Brasil no grupo das 

“nações civilizadas”. O caminho utilizado para efetivar tais propostas foi dispor dos 

frutos da Revolução Industrial, usar as máquinas a favor do desenvolvimento e 

modernização do país. Vapores e Ferrovias, assim como a instalação de indústrias, 

marcaram o início da história de desenvolvimento brasileiro, bem como de suas cidades 

durante os anos estudados. Os eixos de desenvolvimento utilizados vinculam-se a um 

movimento ocorrido paralelamente a ele – o processo de urbanização. 

A história das cidades é marcada por um processo de transformação do espaço 

físico natural. Antes do século XX, o Brasil era caracterizado como um espaço 

amplamente rural, a constituição do cenário “urbano” brasileiro é recente. Ao 

buscarmos definições sobre rural e urbano enveredamos por uma polêmica discussão 

conceitual envolvendo os estudos sobre o tema na academia. Fundamentado no 

pensamento de Bertrand, Reis (2006, p. 3) apresenta duas abordagens conceituais para 

rural e urbano: “a dicotômica e a de continuum”.  “Na primeira, a ênfase recai sobre as 
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diferenças que se estabelecem entre estes dois espaços, sendo o campo pensado como 

algo que se opõe à cidade. Na segunda, ocorre uma aproximação entre o espaço rural e a 

realidade urbana”. Adotaremos ao longo deste trabalho o segundo conceito, pois 

comungamos com a ideia de que o espaço urbano é o processo de transformação do 

meio rural, as cidades surgem como uma extensão deste espaço alterado paulatinamente 

pela ação do homem8. Para Lefebvre (1991, p 68), “a vida urbana compreende 

mediações originais entre a cidade, o campo, a natureza”. O espaço físico natural é 

transformado pela ação humana, tornando-se deste modo “laboratório” para o homem 

desenvolver suas potencialidades, moldando um abrigo mais estruturado e organizado 

para acolhê-lo.  

 O desenvolvimento das cidades do Norte de Minas Gerais perpassa por esse 

diálogo, a priori pelo Eixo rio São Francisco, explorado por meios “rudimentares” e 

aperfeiçoado em seguida pelas embarcações a vapor, e a posteriori com as ferrovias, 

seguidas pela agilidade das locomotivas. Estes motores de desenvolvimento na região, 

além de ligar espaços e pessoas contribuíram para dinamizar a economia, bem como 

para formação do desenho dos espaços urbanos das cidades nortes mineiras. Em Manga, 

os “ares de progresso” evidenciados por Lacerda (1964), em meados dos anos de 1937, 

provinham do curso do rio São Francisco – alinhados  aos frutos da Revolução 

Industrial e a promissora economia algodoeira – toda essa conjuntura tutelada pelas 

mentes empreendedoras e pulso forte dos “coronéis” locais.  

As implicações da Revolução Industrial e da conjuntura política no processo de 

desenvolvimento das cidades – urbanização – foram estudados por Bresciani (2002, p. 

19). Os estudos desta temática, por diversos autores, evidenciam em grande parte a 

interferência da Industrialização nas questões voltadas a urbanização, no entanto, este 

caminho aponta-nos análises isoladas, bem como comprometedoras na compreensão 

destes processos. As questões urbanas estão estruturadas no debate político. Este ponto 

de referência é trabalhado paralelamente ao processo industrial, “a despeito de toda a 

‘novidade’ que cerca os começos da industrialização, teria sido algo próximo, porém 

marginal, ao processo produtivo o elemento que levou à formulação da questão urbana, 

ou melhor, que problematizou as cidades modernas e/ou industriais”. Ao partirmos de 

análises políticas, obtemos uma extensão mais ampla no estudo das cidades, não as 

                                                 
8 Ver Anexo III 
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restringido  as limitações de causa e efeito. A ruptura desta relação “mecânica” deve ser 

realizada para constituição de estudos mais amplos e embasados. 

Segundo Faria (2009, p. 37), a cidade é “obra humana”, a ação social produzida 

por meio dos homens inseridos em determinado espaço os tornam atores responsáveis 

pela promoção de sentido ao meio urbano. O autor apresenta-nos o espaço urbano 

inserido em um processo de constante transformação, “produto inacabado em 

permanente fase instituinte por ter um quadro de referência que é a utopia, a perfeição, o 

sonho da cidade ideal”. Localizada em posição geográfica favorável, Manga desfrutou 

das águas do São Francisco em momento que o “isolamento” era uma característica 

marcante nas regiões sertanejas do país. Frente a esta dificuldade, o Rio, devido sua 

grande extensão, era o caminho utilizado pelo sertanejo para percorrer por entre o 

território brasileiro.  

 Algumas cidades favorecidas pelo curso do Rio evidenciaram durante este 

período considerável desenvolvimento, destacando-se nas atividades econômicas e em 

seu potencial urbano. Neste trabalho, além do nosso objeto de estudo – Manga – 

citamos também as cidades ribeirinhas de Januária e Pirapora. Januária era um dos 

destaques do Norte de Minas por causa da sua projeção nas atividades comerciais e 

desenvolvimento urbano. A história de Manga está diretamente ligada a ela, devido 

compor, antes de sua emancipação, o território do Município de Januária. 

O título de cidade foi concedido a Manga por meio das articulações dos 

“coronéis” locais – Bembém e João Pereira – com o governo Estadual. “Em 1923 foram 

as boas relações do coronel Bembém com Olegário Maciel, o vice-presidente do Estado, 

que garantiram a elevação de Manga, até então distrito de Janúaria, a município” 

(RIBEIRO, 2001,p. 34). Informações sobre os processos burocráticos e legais da 

formação de um novo município no Estado de Minas Gerais encontram-se no acervo do 

IBGE (1959, p. 1) “por força da Lei nº 843, de 7 de setembro de 1923, criou-se o 

município de Manga, instalado a 19 de outubro de 1924”. O bom relacionamento entre 

o poder local e os líderes das instâncias superiores proporcionou a Manga autonomia, 

tornando o território, como nos afirma Castells (2006), um centro que abrange as 

atividades administrativas, políticas, religiosas e sociais. 

 Ao fazer menção sobre cidade, Santos (2006, p. 216) a apresenta como “o lugar 

onde há mais mobilidade e mais encontros”. Foi partindo desta premissa, local de maior 

mobilidade e mais encontros, que o distrito de São Caetano do Japoré alcançou sua 

emancipação política e deu início a um processo de transformações urbanas 
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responsáveis pela alteração do espaço natural, modificando o meio rural. Prosseguindo 

ao pensamento do autor, ao abordar sobre o espaço, afirma-nos que este “se dá ao 

conjunto dos homens que nele se exercem como um conjunto de virtualidades de valor 

desigual, cujo uso tem de ser disputado a cada instante, em função da força de cada 

qual” (SANTOS, 2006, p. 215).  

Desligar-se de Januária foi um importante ponto para analisarmos o processo de 

desenvolvimento de Manga. A partir de então, o jogo político firmado na interferência 

do público e privado entrou em cena no município, apresentando como resultados a 

manutenção do poder político local por quase quatro décadas centrada nas mesmas 

famílias – Pereira e Pastor – , bem como os benefícios indiretos destinados à cidade e 

sua população. Gomes (2005, p. 80), ao abordar sobre a história política de Minas 

Gerais, a define como, em largo sentido, “a história de suas grandes famílias e de suas 

parentelas, que se sucediam e se alternavam através do tempo nas tarefas de chefia 

política”. A autora apresenta o “orgulho da linhagem” e de “interesse de família” como 

marcas fortes na autoridade presente em Minas e em outras regiões do Brasil. Mesmo 

após a República e seu federalismo, os traços “privatista e familista do poder”, 

característicos da política mineira, não foram alterados. Deste modo, podemos 

compreender como a relação público-privado em Manga atuou diretamente no contexto 

abordado. Os “coronéis” da beira do São Francisco eram, como nos afirmou Rosa 

(1964), os donos do território e de sua gente. Não constitui objetivo deste trabalho fazer 

apologias aos “coronéis”, porém ressaltamos, fundamentados em autores que já 

discutiram sobre esta abordagem, que o desenvolvimento das cidades interioranas do 

país – no período abordado – , em especial, em nosso estudo, as banhadas pelo São 

Francisco estavam submetidas as articulações destes chefes políticos, seu bom ou mau 

desempenho estavam quase sempre vinculado as manobras dos “coronéis”. Ao referir-se 

sobre a interferência dos “coronéis” no processo de desenvolvimento das cidades, 

Sobrinho (1990, p. 17) chama-nos atenção para um outro olhar frente a conduta política 

destes chefes locais. Segundo o autor: 

 

Erraria, porém, quem só quisesse observar no “coronelismo” os aspectos 
negativos de sua presença ou de sua ação. Para manter a liderança, o 
“coronel” sente a necessidade de se apresentar como campeão de 
melhoramentos locais, se não para contentar os amigos, pelo menos para 
silenciar os adversários. 
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A conduta político-social em Manga centrava-se na interferência da relação 

público-privado ressaltada na citação de Sobrinho, o bom desempenho da cidade estava 

vinculado aos interesses privados dos chefes locais. A estrutura social também facilitava 

as manobras dos líderes políticos. O espaço físico rural interiorano proporcionava aos 

moradores de Manga uma conduta passiva frente aos “coronéis”, a quem a população 

respeitava, admirava e temia. Michel de Certeau (2003, p. 37) ressalta que “toda 

autoridade repousa sobre uma adesão. (...) Somente um acordo espiritual, enfim, 

confere legitimidade ao exercício de um poder (...)”. Fugindo do perfil político da 

região norte mineira caracterizado por acirradas disputas pelo poder executivo – 

chegando a figurar em verdadeiras guerras civis – em Manga, a aliança política 

fortaleceu a manutenção do poder executivo entre os Pereira e Pastor. Detentores do 

poder político e econômico, e usufruindo da favorável rota econômica centrada no Rio, 

os “coronéis” Bembém e João Pereira em sua empreitada privada levaram à cidade os 

“ares” de progresso. 

 

2.2.1 As máquinas e o desenvolvimento 
 

 O vapor pelo vapor não seria a síntese do próspero período vivido pelas cidades 

ribeirinhas durante o curso do eixo de desenvolvimento centrado no São Francisco. 

Estas embarcações chegaram para desenvolver uma área adjetivada como uma “região 

em potencial”. Os frutos da Revolução Industrial desbravando as fronteiras adversas do 

Sertão chegaram ao Norte de Minas otimizando a produção, o transporte e as relações 

sociais. As máquinas deram vida nova ao tradicional cotidiano dos barranqueiros. Em 

Manga, o progresso técnico apresentou-se a princípio por meio da chegada das 

embarcações a vapor que viabilizaram a conexão entre espaços e pessoas de forma mais 

rápida, em sequência ele apresentou-se novamente em meados dos anos de 1930 por 

meio da implantação de uma indústria de beneficiamento de algodão. 

 Segundo Braudel (1998), a industrialização vincula-se a um conjunto de fatores 

viabilizadores deste processo, porém ressalta a importância da produção agrícola e da 

dinâmica econômica para instalação deste modelo de produção na Inglaterra do século 

XVIII. Para o autor, a produção algodoeira foi um dos grandes estimuladores do 

crescimento industrial, desde sua Revolução até mesmo no século XX. Seus lucros 

contribuíram no custeio do ciclo seguinte pautado no ferro. Atentos à tendência do 
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mercado e de posses financeiras para realização do feito, os “coronéis” Domiciano 

Pastor e João Pereira formaram uma sociedade com outros membros e implantaram no 

município a Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda como forma de aumentar os 

lucros da produção algodoeira exportada pela cidade. A atividade agrícola local sofreu 

influência direta da interferência mecânica com a instalação da indústria de 

beneficiamento de algodão. Reis (2006, p. 3), ao analisar a mecanização nos processos 

de produção agrícola e sua interferência na urbanização do país, assim nos relata: 

 

A produção agrícola tornou-se um setor da produção industrial, o que fez 
com que as áreas rurais ficassem submissas às exigências do capital urbano-
industrial. “O tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos da vida 
agrária” (Lefebre, 1999, p. 17). O espraiamento do fenômeno urbano foi 
acionado pela expansão do capital industrial. 

 

 Com a implantação da indústria em Manga, as atividades e cotidiano da 

sociedade daquele período foram moldados aos “padrões industriais”. O cultivo do 

algodão, já efetivado na cidade, expandiu-se consideravelmente seja por interesse 

próprio ou por estímulo dos “coronéis”. A indústria assegurava aos agricultores 

comprador certo para sua produção, deste modo as terras do município passaram a 

produzir o “alimento” para a Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda. Pequenos e 

grandes agricultores dedicaram-se a cultura algodoeira, pois o retorno era garantido, 

mesmo aqueles desprovidos de terra, ou capital para plantar algodão obtinham junto aos 

chefes políticos locais ajuda para custear a produção. A plantação denominada pela 

população local como “algodão na folha” era uma parceria entre produtores e 

“coronéis”, em que estes financiavam o plantio e dividiam o produto final. Este tipo de 

incentivo/investimento gerava elevados lucros para os chefes políticos, bem como 

garantia o abastecimento da indústria9.  

Segundo Furtado (1981), a aceleração da acumulação é o ponto de partida para 

as transformações industriais. Dentre as duas fases distintas abordadas pelo autor, a 

primeira consiste na: 

 

(...) transformação do modo de produção, ou seja, o processo de destruição 
total ou parcial das formas familial, artesanal, senhorial e corporativa de 
organização da produção, e de progressiva implantação de mercados de 
ingredientes da produção: mão-de-obra e recursos naturais apropriados 
privadamente. Essa transformação no sistema de dominação social 
responsável pela organização da produção abriu mais amplos canais à 

                                                 
9 Afirmação fundamentada nos depoimentos orais dos senhores: Alencar (2010) e Pastor (2010).  
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divisão do trabalho e ao avanço das técnicas, o que realimentaria o processo 
acumulativo. (FURTADO, 1981, p.22) 

 

 Ao dispor de recursos financeiros acumulados com as atividades comerciais e da 

“proteção” política de uma das famílias mais abastadas da cidade, por meio do 

matrimônio, os “coronéis” de Manga lançaram-se em uma nova empreitada no 

seguimento econômico que praticavam. O advento da indústria em Manga afetou 

diretamente a produção econômica local, bem como inseriu a população em um novo 

mercado de trabalho – mecânico. A proporção desta interferência, ressaltamos, não 

mudou por completo o modo de viver e produzir da população, mas o modificou 

interferindo nas relações e na conduta social. As alterações provocadas foram parciais, o 

trabalho agrícola familiar prosseguiu na cidade, no entanto, agora voltado para atender a 

demanda da indústria. No tocante a este ponto, a análise de Furtado (1981) serve de 

base para nossa observação, pois o modelo tradicional foi apropriado privadamente. A 

produção agrícola voltou-se consideravelmente para o cultivo do algodão, a indústria 

instalou novas formas e técnicas de trabalho, opostas da “lida na terra”, enquanto o 

vapor atendia a necessidade da dinâmica econômica, bem como a conexão de culturas, 

modelando, deste modo, um novo espaço em Manga. 

Ao recorrermos a fontes sobre a indústria implantada em Manga, encontramos 

em Lacerda (1964, p. 79) relatos importantes sobre sua instalação e produção: 

 

Cento e poucos fardos de algodão, se não fôssem prensados (80.000 quilos), 
precisariam de dois vapôres para transportá-los. Nas condições em que sai o 
algodão de Manga, qualquer vapor transporta 200 fardos, carga 
correspondente á praça de 4 vapôres. Essa é uma das soluções atuais para 
remediar a deficiência do transporte: beneficiar o produto no local. A usina 
ali montada importou nas seguintes despesas: custo da caldeira e motor, 52 
contos. Maquinismos, 209.047$100. Base para assento, 21.330$. Montagem, 
7.090$. Total: 289.137$100. As despesas de transporte foram de 20 contos. 
Assim, com pouco mais de 300 contos, Manga resolveu, em grande parte, o 
problema das suas exportações de algodão. E já este ano a companhia 
realizou um movimento de mais de 600 contos.  

 

Como evidencia o autor, a indústria instalada em Manga justificava-se na 

necessidade de compactar a produção algodoeira para seu melhor escoamento. A 

questão do “isolamento” apresenta-se evidente na citação do autor quando o mesmo 

aborda as dificuldades para escoar a produção. O potencial produtivo encontrava-se 

comprometido devido a este fator. Almejando aperfeiçoar a produção, a Cia. Manga 

Industrial Exportadora Ltda veio suprir, em partes, essa carência. A modernidade entra 
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em cena, na recém- emancipada Manga, e com ela as máquinas. A implantação de uma 

indústria em pleno Norte de Minas ainda na primeira metade do século XX impulsionou 

a dinâmica econômica local e proporcionou destaque à cidade frente ao cenário 

estadual. A relevância político-econômica de Manga pode ser observada na projeção 

que a cidade tomou ao longo do período centrado no Eixo do Rio São Francisco. 

Durante esta fase, a favorável conjuntura permitiu estreitos laços com o governo 

estadual. O Cel. Bembém era o mentor das atividades administrativas, suas constantes 

viagens a capital mineira garantiram aos “coronéis”, bem como a cidade, um espaço 

importante em relações favoráveis para o desenvolvimento local. 

 

 

 
Figura 6 - Encontro político em frente ao Casarão Pastor. Ao centro, 
da esquerda para a direita encontramos: Israel Pinheiro, Cel. Bembém, 
Benedito Valadares, e Cel. João Pereira (recuado ao lado). Fonte: 
Acervo particular família Pastor. 

 
 

 

As fotografias são imagens/documentos imortalizados pela captura de um 

preciso momento da história. Na figura acima, encontramos o “congelamento” de um 

importante momento no percurso histórico da cidade de Manga, a visita do governador 

do Estado e seu Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio. A fotografia em si já 

nos apresenta características importantes em conformidade com informações obtidas 

por meio dos depoimentos orais de nossos entrevistados. Ao reviverem suas memórias, 

informaram-nos sobre o prestígio político do Cel. Bembém, proativo nas atividades 
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político-administrativas, bem como o caráter popular do Cel. João Pereira frente à 

sociedade local. Ao observamos a disposição da foto, encontramos ao centro os chefes 

políticos estaduais e municipais10. Entre Israel Pinheiro e Benedito Valadares11, ambos 

de terno branco, está o Cel. Bembém postura firme e “à vontade” com seus “pares” 

políticos, já ao lado de Valadares, recuado ao fundo está o Cel. João Pereira, o líder 

popular.  

Algo de importante deveria estar de fato acontecendo em Manga para que o 

governador Benedito Valadares e seu Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio – 

Israel Pinheiro – se deslocassem da Capital Mineira para a cidade de Manga. 

Personagens de estimada relevância no cenário político não visitariam Manga apenas 

para inauguração de uma escola. A realidade vigente no município, a qual denominamos 

de Período do Algodão, desenhou o esboço de progresso vigente no recorte abordado. 

Ribeiro (2001, p. 46), ao expor sobre a economia algodoeira em Manga, evidencia-nos: 

 

(...) desde os anos 30 a Companhia Manga Industrial, (...) detinha o 
comércio da produção e beneficiamento do algodão local, sendo que, até 
1952, o Estado de Minas Gerais contava apenas com duas usinas de 
beneficiamento de algodão, esta e uma outra em Pirapora”. A Indústria 
Manguense Beneficiadora de Algodão, criada por Erasmo Gonzaga e Hélio 
Sales, candidatos, pela chapa da oposição, nas eleições de 1954 e 1958 a 
vice-prefeito e vereador, respectivamente, passará a disputar a compra de 
algodão na região e a exportação do produto beneficiado.  
 

 

A prosperidade vinculada ao Período do Algodão pode ser observada, também, 

na citação de Ribeiro, pois a autora nos apresenta a pujança empreendedora dos 

“coronéis” de Manga ao instalar uma indústria em pleno Sertão. A presença de políticos 

tão importantes na cidade certamente estaria vinculada às práticas econômicas 

desenvolvidas por ela. A preocupação com a superação do “atraso” mineiro iniciou-se 

no século XIX, porém, durante o século XX os esforços para superá-lo foram 

concentrados. A caracterização de atraso vinculava-se a comparações com o próspero 

período vivido nos tempos da mineração, e o avanço econômico e urbano que São Paulo 

alcançou em comparação a Minas Gerais nos anos de 1900.  

 Os planos desenvolvimentistas trilhados por Israel Pinheiro estavam engajados 

no aprimoramento das atividades agrícolas, na industrialização e nos meios de 

                                                 
10 No Anexo IV, encontra-se o recorte e ampliação desta fotografia em que damos ênfase aos sujeitos 
políticos abordados, permitindo, deste modo, melhor visualização destes senhores. 
11 Ver Anexo V. 
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transportes. Era necessário desenvolver as potencialidades da economia mineira, e assim 

contribuir para o desenvolvimento das cidades e do Estado. Os planos de Israel Pinheiro 

foram efetivados durante o governo de Benedito Valadares, e em Manga, devido à 

conjuntura vigente – produção para exportação e industrialização – acreditamos que, 

assim como Lacerda (1964), estes empreendedores políticos visualizaram o progresso 

no interior de Minas.  

Ao analisar o processo de modernização de Minas Gerais, Gomes (2005) ressalta 

a contribuição e relevância que a história da família Pinheiro representa para o Estado. 

A participação de João Pinheiro na recém-instalada República marcou a iniciação da 

família nas atividades políticas em Minas, não se limitando apenas neste caminho, 

estenderam suas atividades também às práticas econômicas por meio de investimentos 

na área industrial. Com João Pinheiro, inaugura-se a tradição de um grupo familiar 

caracterizado por sua atuação de forma ativa e marcante na vida política de um dos 

Estados mais importantes da federação brasileira. As ideias de João Pinheiro “ – núcleo 

de seu legado político –  vão sendo conformadas e nomeadas como fundadoras do 

projeto político que seria conhecido, a partir dos anos de 1950, como o do 

desenvolvimentismo” (GOMES, 2005, p. 81). Segundo a autora, o pensamento político 

de João Pinheiro estabelecia relações muito próximas entre o regime republicano e um 

projeto de “melhoramento” que proporcionaria crescimento econômico e igualdade 

social para o país.  

A visão desenvolvimentista foi uma das características marcantes deste grupo 

familiar. Em relação a esta conduta, Dulci (2005, p. 114) evidencia-nos: 

  

A atenção aos assuntos econômicos se nota desde os primeiros escritos de 
João Pinheiro. Adepto do positivismo, interessava-se naturalmente pelas 
questões da produção, do trabalho e da tecnologia – ou seja, pelo que estava 
contido na ideia de “progresso” tão cara aos discípulos de Comte.  

 

 Dulci analisa João Pinheiro como um antecipador dos questionamentos pautados 

sobre o desenvolvimento discutido pelos cientistas sociais e econômicos ao longo do 

século XX. Apesar do termo desenvolvimento econômico não ser utilizado durante este 

período, os pensamentos de Pinheiro vão de encontro aos questionamentos centrados no 

termo.  
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2.2.2 Desenhando uma cidade 
 

 Durante a vigência do Eixo de desenvolvimento centrado no São Francisco, o 

bom desempenho da economia local e do prestígio político dos “coronéis” vinculados às 

máquinas dispostas nos setores de transporte e produção possibilitou a Manga alterar o 

espaço físico natural por meio de “projetos” de melhoramentos locais, dando início ao 

processo de urbanização da cidade. No recorte temporal estudado, Manga encontrava-se 

inserida em um movimento recorrente também em outras áreas do país, pois durante a 

primeira metade do século XX processava-se um momento de transformação em 

diversas cidades do Brasil, caracterizado até então como amplamente rural.  

O progresso vinculado ao aperfeiçoamento tecnológico foi refletido no 

município e em sua sociedade por meio da dinâmica urbana vivida por Manga durante o 

período. A chegada dos vapores e da indústria instaurou uma nova fase de 

melhoramentos locais em relação à infraestrutura, educação e saúde, proporcionando 

bem-estar e alterações no cotidiano da população, inserindo-a em uma nova realidade 

ligada a uma conjuntura “moderna”. 

A eletricidade é um dos símbolos do estilo de vida da civilização industrial, por 

meio dela a sociedade desfruta de benefícios facilitadores de seu cotidiano, 

proporcionando conforto. Por meio de contrato efetivado entre a Cia. Manga Industrial 

Exportadora Ltda e a Prefeitura do município de Manga, no ano de 1937, a cidade foi 

contemplada com o fornecimento da Luz elétrica. Ao analisarmos o Livro de Registro 

de Contratos do Município (MUNICÍPIO DE MANGA, 1937), encontrado no acervo 

documental da Câmara Municipal da cidade, foi possível dispor de fontes que 

fundamentam nosso estudo no tocante ao desenvolvimento local, bem como efetivar 

interpretações exemplificadoras da relação público-privada efetivada pelos chefes 

políticos frente à máquina do poder executivo. O referido livro assim dispõe: 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de mil e novecentos e trinta e sete, 
no paço municipal nesta Vila de Manga, presentes o senhor Prefeito 
Municipal, representante da municipalidade, aqui denominada 
municipalidade e a Cia. “Manga Industrial e Exportadora” Ltda.; aqui 
denominada Companhia, representada pelos seus diretores, Srs. João Alves 
Pereira e Manoel de Oliveira Viana, por eles foi contratada a concessão 
recíproca de direitos e obrigações resultantes do fornecimento de iluminação 
publica e particular ao município,  (...) (MUNICÍPIO DE MANGA, 1937, p. 
01).  
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 A distribuição da energia elétrica na cidade trouxe implícito consigo, além do 

“desenvolvimento” e mudanças nos hábitos da população, a evidência das articulações 

políticas responsáveis pela manutenção e prosperidade das atividades econômicas dos 

“coronéis”. Ao garantir o fornecimento de energia à cidade, a Cia. Manga Industrial 

Exportadora Ltda logrou de benefícios de caráter econômico, como podem ser 

analisados na citação abaixo, embasada nas cláusulas terceira, quarta e sétima do 

contrato firmado entre a Indústria e a Prefeitura Municipal de Manga, tais como: 

 

1 - Isenção de impostos, taxas ou tributos pelo prazo de 10 (dez) anos 
contados da data da assinatura do presente contrato. (...) O prazo da presente 
concessão para o fornecimento de energia elétrica é de dezoito anos 
contados de 15 de junho de 1937 e a terminar em 14 de junho de 1955. (...)  
1 - a concessão é outorgada com exclusividade. (...) 2 - O comércio de 
materiais elétricos, o fornecimento de lâmpadas aos consumidores 
constituem, durante a vigência deste contrato, privilegio exclusivo da 
Companhia (MUNICÍPIO DE MANGA, 1937, p. 2, 3 e 4).  
 
 

 O advento da luz trouxe animosidade aos cidadãos da época e destacava a cidade 

perante as demais do Norte de Minas. Sob o olhar de Lacerda (1964, p. 78-79) o 

fornecimento de energia elétrica assim foi descrito: 

 

O grande orgulho de Manga é a luz, realmente superior à de tôdas as cidades 
ribeirinhas, produzida por uma bomba de aspirar água do S. Francisco (7 
metros de sucção por 35 de elevação), alimentado a caldeira com a 
capacidade de 8.400 litros por hora.  
 

 
 Além dos benefícios econômicos obtidos por meio do contrato entre a Prefeitura 

Municipal e a Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda, os “coronéis” conseguiram 

evidenciar Manga frente aos demais municípios ribeirinhos, devido à qualidade da luz 

fornecida, impulsionar as atividades industriais, assim como conceder uma melhor 

qualidade de vida à população. A novidade da luz elétrica chegou às localidades de 

Nhandutiba, Poções e Matias Cardoso, apesar de mais de uma década depois da 

instalação na sede municipal (MUNICÍPIO DE MANGA, 1924-1985). Vê-se, por meio 

da análise dos documentos, como era favorável e oportuna a expansão da luz, pois além 

de agradar a sociedade beneficiada com noites mais claras, os “coronéis” obtinham 

lucros por meio dos serviços prestados pela Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda. O 

ano de 1952 foi o período dos trâmites para “iluminar” Manga. 
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A dinâmica urbana efetivada em Manga esteve ligada às atividades econômicas 

desenvolvidas pelos “coronéis” e também ao bom relacionamento destes com os 

representantes do Estado, todo este conjunto centrado e favorecido no Eixo São 

Francisco. Eram frequentes as tentativas das autoridades locais em criar um 

relacionamento positivo com o governo do Estado, resultando em investimentos 

públicos na região (PEREIRA, 2002). O capital social apresenta-se, deste modo, como 

um dos impulsionadores para a dinâmica urbana da cidade, as aquisições para custear o 

melhoramento local provinham em sua grande maioria de verbas extramunicipais. Ao 

analisar os fundamentos do capital social, Toledo (2005) destaca seu potencial 

alicerçado em capacidades  que,por sua vez, direcionam-se ou são exploradas em prol 

da obtenção de benefícios por meios de redes sociais. Essa política proporcionou a 

Manga conquistas importantes no processo de urbanização.  

 Obras físicas de alta relevância na organização e estruturação do espaço urbano 

foram construídas durante o recorte temporal estudado por este trabalho: escolas, 

mercado municipal, hospital, igrejas, cemitérios, estradas, pontes, jardinagem, 

pavimentação de ruas, entre outras. Os avanços das atividades econômicas aliados ao 

capital social dos chefes políticos locais dinamizavam o “desenvolvimento” de Manga 

durante as décadas de 20 a 60. As construções efetivadas foram alterando o cenário 

natural em prol do espaço urbano. Castells (2006, p. 47), ao analisar a relação entre 

urbanização e desenvolvimento, expõe-nos: 

 

A análise da urbanização está intimamente ligada à problemática do 
desenvolvimento, (...) remetendo ao mesmo tempo a um nível (técnico 
econômico) e a um processo (transformação qualitativa das estruturas 
sociais, permitindo um aumento do potencial das forças produtivas).  
 
 
 

 Ao dotar a cidade com obras de infraestrutura importantes para seu 

desenvolvimento, os chefes políticos locais articulavam entre o benefício social e o 

benefício particular. O bom desempenho dos investimentos privados destes senhores – 

poder político e econômico – dependia em certo ponto da legitimidade da população, 

assim como de estrutura física para escoar a produção, seja para a cidade ou mesmo 

para a exportação. Centrado nesta discussão, o Livro de Índices de Leis número 3012, 

                                                 
12 As Leis selecionadas do referido documento foram trabalhadas por meio de montagem de quadros. 
Separamos por temática e enquadramento temporal, agrupando-as nos seguimentos pertinentes. A 
transcrição do texto se mantém original ao presente no documento. 
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documento encontrado no arquivo documental da Câmara Municipal de Manga-MG, 

nos fornece vastas fontes sobre o processo de transformação urbana ocorrido em tal 

município. No referido Livro de Leis, consta todos os trâmites político-legislativos 

efetivados pelo município durante os anos de 1924 a 1985. Para utilizá-lo, selecionamos 

as Leis pertinentes a temática e enquadramento temporal abordados na pesquisa, 

proporcionando a ela análises com fundamentos comprovados por meio de 

documentação original da época.  

A conduta dos “coronéis” frente à promoção de infraestrutura na cidade 

encontrava-se detalhada nos mais diversos ramos. No que se refere à educação, uma das 

principais construções deste período – e em perfeito estado de conservação atual – é o 

prédio da Escola Estadual Olegário Maciel, inaugurada em 30 (trinta) de junho de 1934 

(MUNICÍPIO DE MANGA, 1934, p. 1). As boas relações entre o poder local e estadual 

contribuíam para a aquisição de uma instituição que colaborou para o processo de 

urbanização do município devido sua bela arquitetura, grandiosidade  e utilidade. No 

ano da inauguração, encontrava-se como representante do governo mineiro Benedito 

Valadares Ribeiro, porém as articulações para construção da obra foram feitas durante o 

governo de Olegário Maciel, o qual dá nome à escola. Ambos recebem homenagem no 

ato da cerimônia de abertura da escola:  

 

Teve lugar a inauguração dos retratos dos Drs. Olegário Maciel, Benedito 
Valadares e Noraldino Lima. Orou a Prof. Maria de Lourdes Pastor num 
discurso lindamente (..) exaltando as admiraveis finalidades desses ilustres 
brasileiros que tanto têm elevado o nome Minas Gerais. (MUNICÍPIO DE 
MANGA, 1934, p. 1) 
 
 

O processo de construção da instituição de ensino de Manga foi documentado 

por fotografias, que por sua vez “carregará em si aquele fragmento congelado da cena 

passada materializado iconograficamente” (KOSSOY, 2001, p. 44). Na fotografia 

abaixo, mais uma vez foi registrado o momento de transformação do espaço físico 

natural em prol do desenvolvimento, a educação era um dos caminhos para “civilizar” a 

sociedade. O grupo de homens trabalha para edificar o prédio da Escola Olegário 

Maciel, ao fundo enxergamos o rio São Francisco em contraste com os trabalhadores 

que, em conjunto, foram adaptando a “urbanização” a suas margens.    
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Figura 7 - Obras de construção do prédio escolar Olegário Maciel. 
Início dos anos de 1930. Fonte: Acervo particular família Pastor. 

 

No decorrer do governo dos “coronéis” existia uma preocupação em registrar 

estas transformações, e evidenciar o resultado do empenho, como podemos observar na 

fotografia a seguir. 

 

 
Figura 8 - Fachada lateral do prédio escolar Olegário Maciel. 
                         

 
 

A estrutura física da Escola Olegário Maciel marcou com animosidade a 

sociedade do município de Manga. Além de fornecer à cidade uma instituição escolar 

que possibilitou a expansão do ensino aos cidadãos, o prédio escolar em si representou a 

imagem de uma das importantes obras marcantes no processo de transformação 

urbanístico da cidade frente a um município em formação. Ao se observar a fotografia 
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da escola, infere-se da mesma uma estrutura imponente perante o cenário natural em 

processo de metamorfose, “todo símbolo possui um componente imaginário, mas 

também, o imaginário deve utilizar-se do simbólico para poder manifestar-se” 

(CASTORIADS, apud LANGER, 2001, p. 6). 

A Escola Olegário Maciel apresentou à cidade uma estrutura moderna e 

grandiosa, “embelezando-a” com uma arquitetura não convencional ao lugar. O 

empenho na expansão do acesso à educação não se limitou à sede do município. O 

Livro de Leis nos apresenta o processo legislativo das obras e questões administrativas 

referentes às escolas condensadas por nós no quadro abaixo. 

 

QUADRO 1 

Leis Escolares – Município de Manga 

Número 
da Lei Data Especificação Livro 

Folhas e 
Número 

Página 
do 

Livro 
24 03/10/1925 Cria Escola mista p/ Brejo 01 56v. 15 
35 11/09/1942 Cria Escolas Rural 02 29 – 29v 16 
63 01/07/1945 Cria Escola Noturna 02 94v 16v 
72 28/08/1946 Cria Escolas Rurais e treis 

Cargos 
03 14v. 15 16v 

74 01/01/1946 Cria uma Escola 03 15v – 16 16v 
04 07/02/1948 Transf. Escola p/ Gergelim 03 53 17 
08 07/06/1948 Cria duas escolas 03 54v 17 
14 08/06/1948 Cria Escola em Serragem 03 56v – 57 17 
49 25/02/1950 Cria escolas 03 159v. 160 17v 
87 31/10/1951 Aut. Const. de Prédio Esc. em 

Nhandutiba 
04 172 e 172v 18v 

93 12/02/1952 Disp. s/ const. de Préd P/ Escola 
de Pequi 

05 13 18v 

142 31/10/1953 Dispõe s/ denominação 
Escolares 

05 56 a 56v. 19v 

155 12/05/1955 Aut. Const. Prédio Esc. p/ 
Canabrava 

05 96v 19v 

118 03/11/1952 Abre Crédito Esp. p/ conc obras 
de Prédio Escolar de São S. 
Gonçalo 

05 26v e 27 19 

172 23/01/1952 Aut. Const. Escola no pov. de 
Formosa. 

05 120v. – 
121 

20 

202 10/06/1957 Aut. Const. de uma Escola em 
Gergelim 

05 178v – 178 20v 

216 04/11/1957 Abre Cred. Esp. p/ Const. Predio  
Esc. de Cachoeira 

06 V2 21 

230 04/02/1958 Disp s/ Aumento de Verba p/ 
Const. Pred. Escola Pequi 

06 08 21 
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231 04/02/1958 Disp. s/ Aumento de Verba p/ 
Const. Préd. Escola Canab. 

06 8v. 8 21 

232 04/02/1958 Disp. s/ Aumento de Verba p/ 
Const. Préd. Escola Formoso 

06 V8 a 9. 21 

233 04/02/1958 Disp. s/ Aumento de Verba p/ 
Const. Préd. Escola Gergelim 

06 9v. 9 21 

238 10/06/1958 Abre Créd. Esp. p/ conc. de 
Obras pred. Esc. Nhanhd. 

06 11v 21 

251 31/10/1958 Aut. const. de Préd. Esc. Rurais 
p/ Matias Cardoso. 

06 V34 e 35 21v 

Fonte: Livro de Índices de Leis nº 30 (31/10/1924 a 28/03/ 1985). 

 

 A questão educacional se fez presente durante todo o percurso governamental da 

aliança Pereira-Pastor, principalmente após a década de 30. A análise do quadro 

supramencionado evidencia-nos o esforço efetivado pelos políticos de Manga em levar 

escolas aos mais diversos distritos da cidade. Sobreira (2008), ao analisar a conjuntura 

legislativa vigente no período, aponta-nos no texto constitucional de 1981 a exclusão 

dos analfabetos nos processos eleitorais, mantida mesmo após a revisão getulista da 

legislação eleitoral, que deu origem ao Código Eleitoral de 1932, pois o mesmo 

manteve inalterada a proibição dos votos para os analfabetos, refletindo e ratificando-o 

na Constituição de 1934.  

A participação deste grupo social, os analfabetos, tornou-se legítima apenas com 

a Constituição de 1988. A alfabetização era necessária, o povo deveria ser alfabetizado 

para adquirir a participação política legal. Palmério (1969, p. 63), em Vilas dos Confins, 

aborda em seu texto a questão educacional, focalizando os sujeitos político e povo, 

retratando a importância da educação para ambos, “(...) e quem perdeu tempo com 

leitura e escrita, em menino, acaba logo se esquecendo do pouco que aprendeu. Ser o 

quê? Mas agora é preciso: A eleição vem aí, e o título de eleitor rende estima do patrão, 

a gente vira pessoa”. Em Manga, as escolas ofereciam somente o ensino básico, para dar 

prosseguimento aos estudos era necessário buscar outros centros. Os fatores regentes da 

política legislativa vigente no período nos ajudam a compreender os trabalhos 

efetivados pelos chefes políticos durante este momento, bem como a preocupação dos 

mesmos com o tema.  

Na Ata de Inauguração da Escola Olegário Maciel encontramos falas de um 

discurso pregando de forma clara o ideal de “civilização e progresso” tão almejados 

naqueles tempos. E este ideal vinculava-se em melhoramentos locais, e principalmente 

estradas que conectassem os municípios entre si. Assim consta o documento: 
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(...) a civilização e o progresso desta zona de Minas. Vale-se do ensejo para 
afirmar que seu trabalho continuará com o mesmo amor e devotamento a 
Manga. Assim, ainda espera dotar esta Vila de lûs e de estradas de viagem 
que a liguem a’ Januaria e a Bahia. Suas palavras foram longa e 
calorosamente aplaudidas (MUNICÍPIO DE MANGA, 1934, p. 1).

13
 

 
 
 Seguindo a proposta do governo de levar o progresso e “civilização” às regiões 

interioranas, no pronunciamento acima, esta meta é aplicada também na região norte 

mineira. Em Manga almejavam a eletrificação e abertura de estradas para viagens, 

interligando o município as demais cidades e Estados vizinhos. O deslocamento naquele 

momento estava condicionado ao percurso dos rios, em especial ao São Francisco, os 

vapores eram lentos, o homem moderno queria mais agilidade. A luz chegou ainda na 

mesma década, no entanto, as estradas tornaram-se pauta de obras só nos anos de 1950. 

No quadro 2, encontramos os registros das Leis sobre obras de vias de acesso.  

  

QUADRO 2 

Leis sobre Estradas, Pontes e Cais – Município de Manga 

Número 
da Lei Data Especificação Livro 

Folhas e 
Número 

Página 
do 

Livro 
17 04/11/1948 Aut. doar terreno a União Cais 03 72v 17 

50 25/02/1950 Cria serv. De Est. De Rodagem M. 03 160v – 
161 

17v 

122 18/02/1953 Aut. cnt e Aquisição da Est. de 
Rodagem de Nhandutiba e Serra do 
Parrela 

05 46v 19 

123 18/02/1953 Aut. const. de Est. de Rod. Ligando 
a Carinhanha. 

05 47 19 

137 31/10/1953 Aut. conc. de Estradas de Rodagem 05 53v 19v 
139 31/10/1953 Aut. const. de Estradas de Rodagem 05 54v – 55 19v 
149 30/10/1954 Aut. conc. de Estradas  05 77v – 78 19v 
170 23/01/1956 Autoriza const. Ponte s/ Rio 

Itacarambi 
05 1 – 9v 20 

179 31/08/1955 Disp. s/ Aquisição Terreno p/ 
campo de pouso 

05 123v – 
124. 

20 

190 10/06/1957 Aprova o Plano Rod do Município 
de Manga. 

05 177 20v 

198 10/06/1957 Aut. conc. da Ponte S. Rio 05 176v – 20v 

                                                 
13 A má conservação do documento não permitiu identificar o autor do pronunciamento descrito acima, 
mas pelo contexto, evidência e confrontamento de fontes, há indícios de que seja do governador Benedito 
Valadares. 
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Itacarambi 177 
Fonte: Livro de Índices de Leis nº 30 (31/10/1924 a 28/03/ 1985). 
 

 As informações contidas na fonte acima nos confirmam o São Francisco, “rio da 

unidade nacional”, durante muito tempo, como de fato o meio de locomoção mais 

utilizado na cidade e região, seja para o transporte humano ou comercial.  No Livro de 

Índices de Leis nº 30, um dos primeiros registros que versam sobre acessos remetem a 

construção do Cais da cidade - Lei nº 17 de 1948. Esta lei autorizou a doação de terreno 

para União. Uma melhor estrutura na beira do rio facilitaria o fluxo de embarcações e 

pessoas e produção.  

 

 
Figura 9 - Construção do Cais em Manga – Provavelmente meados 
dos anos 1950. 
 

 

Ao longo do tempo, as ligações intermunicipais e até mesmo estaduais, como é o 

caso de Carinhanha – Bahia – foram acontecendo. As pontes e estradas unindo as vilas 

da cidade também foram realizadas.  Destacamos a importância deste processo interno 

para o setor econômico da cidade, eram necessárias vias para escoar as colheitas de 

algodão até a indústria de beneficiamento. Manga, durante o processo de produção de 

acessos, chegou a adquirir um campo de pouso para aviões, utilizado por período curto e 

atualmente tomado por moradias. 

Ao analisar conceitos fundamentais sobre desenvolvimento, Furtado (1981) 

apresenta-nos a ideia corrente: 
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(...) refere-se a um processo de transformação – no sentido morfogenético: 
adoção de formas que não são um simples desdobramento das preexistentes 
– que engloba o conjunto de uma sociedade. Essa transformação está ligada 
à introdução de métodos produtivos mais eficazes e se manifesta sob a 
forma de aumento do fluxo de bens e serviços finais à disposição da 
coletividade. Assim, a ideia de desenvolvimento articula-se, numa direção, 
com o conceito de eficiência, e noutra com o de riqueza. (FURTADO, 1981, 
p. 41) 

 

 Furtado evidencia dois direcionamentos no processo de desenvolvimento: 

eficiência e riqueza. Manga, durante o Eixo de Desenvolvimento São Francisco, 

encontrava-se em um contexto favorável a sua dinâmica econômico-social. Centrado em 

local de rota do desenvolvimento, concentrando produtivas atividades econômicas e 

boas relações políticas, a cidade passou por um processo de “modernização”, 

responsável pela alteração paulatina de seu aspecto rural. No tocante a leis específicas 

de urbanização, o Livro de Índices de Leis nº 30 fornece-nos diversos registros sobre a 

alteração do espaço físico natural para o desenho de cidade, como um centro polarizador 

das atividades administrativas, econômicas, sociais, religiosas. No quadro abaixo, 

condensamos estas informações. 

 

QUADRO 3 
 

Leis de Urbanização – Município de Manga 
 

Número 
da Lei Data Especificação Livro 

Folhas e 
Número 

Página 
do 

Livro 
22 30/09/1925 Dá nome Praças e Ruas 01 55v.56 15 
31 25/01/1926 Dá nome as Ruas e Distritos 01 74. 74v 15v 
45 29/10/1943 Dispõe s/ a cons. de mercado 02 53v.54 16 
10 07/06/1948 Aut. Calçamento de Rua 7 Set. 03 55v.55 17 
17 04/11/1948 Aut. doar terreno a União Cais 03 72v 17 
18 04/11/1948 “        “       “            “    Hospital 03 72v.73 17 
94 17/06/1952 Concede Aux. p/ reconst. Igreja 

Nhandutiba 
05 13v. 18v 

111 03/11/1952 Dispõe s/ conclusão p/ o Prédio p/ 
Feira da Vila de Nhandutiba 

05 22 19 

129 13/06/1953 Dispõe s/ conc. de Prédio p Feira de 
Nhandutiba 

05 49v. 50 19 

136 31/10/1953 Aut. obras de Jardim Público 05 53v. 53 19v 
189 04/02/1957 Dispõe s/ Abert. de Crédito Esp. p/ 

conc. das obras do Mercado 
Municipal da Cidade. 

05 144v 20v 

195 06/04/1957 Aut. Const. Prédio p/ Fórum e 
Cadeia Pub. 

05 175v. 
175 

20v 
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200 10/06/1957 Aut. Const. de Cemitério em 
Nhandutiba 

05 177v. 20v 

206 10/06/1957 Dispõe s/ abert. Crédito Esp. p/ 
reconst. Do matadouro da cidade. 

05 180v. 
180 

 

227 04/02/1958 Disp. s/ Abert. de Crédito p/ 
Instalação da Comarca de Manga 

06 V6 e 7 21 

235 10/06/1958 Disp. s/ Abert. de Créd. Esp. p/ 
conc. obras Mercado 

06 10 21 

236 10/06/1958 Disp. s/ Aquisição de Moveis p/ o 
Mercado 

06 10v  

239 10/06/1958 Funda o Ginásio Municipal de 
Manga 

06 12 21 

242 10/06/1958 Disp. s/ abert. de Cred. Esp. p/ Aux 
melh. Sanit. 

06 V13 e 
14 

21v 

Fonte: Livro de Índices de Leis nº 30 (31/10/1924 a 28/03/ 1985). 

 

 Os dados contidos nesta fonte nos possibilitam a reconstrução, de uma parte, da 

trajetória do processo de transformações do município. O quadro 3 traz as leis que 

denominam praças, ruas e distritos; versam, também, sobre sanitarismo, saúde e 

segurança. A pavimentação de ruas e jardinagem reflete no embelezamento do espaço 

social, maior organização e conforto. Igrejas e cemitérios também se encontravam 

dentro dos projetos urbanos desenvolvidos pelos “coronéis”. A cidade começava a 

ganhar ares de urbana, com as interferências projetadas com este intuito. Algumas leis 

abordam sobre construções de prédios para feiras livres, em especial o Mercado 

Municipal, buscando coordenar as atividades comerciais da cidade. Os trâmites para 

construção do mercado iniciaram no ano de 1943, por meio da Lei 45/1943. Ao longo 

do quadro, conseguimos visualizar este processo, desde as disponibilizações de crédito 

até a aquisição de móveis. No Livro para registro do termo de inauguração do mercado 

municipal encontramos em ata a inauguração desta obra. Está disposto no documento: 

 

 Aos 23 dias do mês de março de 1958, ás 10:30 horas, nesta cidade de 
Manga, Estado de Minas Gerais, com a presença no edifício, do Sr. Prefeito 
Municipal João Alves Pereira, autoridades municipais, estaduais e grande 
número de pessoas gradas, o Sr. Prefeito considerou inaugurado, pondo a 
disposição do público, o Mercado Municipal desta cidade (MUNICÍPIO DE 
MANGA, 1958). 
 

 

A Igreja Matriz da cidade faz parte do conjunto de obras que compõem a 

dinâmica urbanística em Manga. A instituição religiosa denominada Igreja Matriz 

Nossa Senhora Aparecida foi financiada com recursos próprios do coronel Bembém 
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como prova de fé por graça alcançada, no entanto, toda população foi favorecida com a 

nova Igreja e a cidade ganhou mais um cenário de destaque devido ao porte da obra. 

O processo de construção da igreja matriz da cidade foi, desde o início, 

acompanhado de perto pela sociedade. A população participou ativamente das etapas 

marcantes do processo de construção. A benção da cruz marcou o início das obras, a 

data 06 de novembro de 1943 foi um dia festivo, mobilizou toda sociedade local. A fé 

mobiliza as pessoas, as une. Em procissão, neste dia, carregaram tijolos da olaria até o 

local da futura igreja, em manifestação popular de alegria e fé.  

 

 

 
Figura 10 - Benção da pedra fundamental do altar-mor celebrando 
o início das obras de construção do prédio da Igreja Matriz Nossa 
Senhora Aparecida – 1943. 
 
 

  

A foto seguinte apresenta-nos o prédio da igreja finalizado. Hora de inaugurar e, 

mais uma vez, o povo foi convidado especial. Atos como este enalteciam os “coronéis” 

frente à população, tornava-os ainda mais populares. Como nos afirma Leal (1997), o 

coronel era a referência do local, admirado ou temido. 
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Figura 11 - Fiéis no evento de inauguração da Igreja 
Matriz Nossa Senhora Aparecida. Fonte: acervo 
familiar Pastor. 
 

  
Com o espaço já alterado por meio de uma obra de grande porte, a vasta 

vegetação de outrora não mais se faz presente na foto. O povo prestigia e enaltece o 

evento “religioso-político”, aguarda a abertura das portas e a celebração da primeira 

missa. 

  

2.3 Eixos de Desenvolvimento no Norte de Minas: uma análise comparativa 
 

 A região interiorana do país, em especial as áreas banhadas pelo São Francisco, 

despertou interesse frente ao governo, tanto federal quanto estadual, em dotá-la de 

recursos capazes de desenvolver suas potencialidades, retirando-a, deste modo, do 

“isolamento” e atraso. Os esforços destinados a estas áreas apresentaram-se em forma 

de dois eixos de desenvolvimento vinculados aos mais modernos recursos utilizados em 

relação aos transportes. O aperfeiçoamento deste setor implicava diretamente na 

dinâmica de diversos outros setores. “Ligar” o homem fazia-se necessário, era preciso 

encurtar as penosas e longas distâncias apresentadas como obstáculos no século XX. 

Deste modo, vapores e locomotivas surgiram como alternativa para contornar a situação 

vigente naquele período, e de fato mudaram a história e cotidiano da região.  
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O projeto de desenvolvimento sertanejo a princípio dispôs do vapor e do trem 

como parceiros14, trabalho em que um complementaria o percurso do outro, e assim foi 

feito durante algumas décadas. Por onde passavam/passaram esses motores de 

desenvolvimento transformaram lugares e pessoas, ora levando o desenvolvimento ora 

retirando-o. Esta afirmativa pôde ser observada por meio de uma análise comparativa 

entre algumas cidades relevantes durante a vigência dos eixos de desenvolvimento em 

questão. A metodologia comparativa possibilitou evidenciarmos semelhanças e 

diferenças entre as cidades norte mineiras utilizadas neste estudo. Deste modo, 

conseguimos demonstrar, por meio do “confrontamento” de informações e análises, 

como Manga apresentou-se frente às transformações dos eixos de desenvolvimento na 

região Norte de Minas.  

 Ao efetivarmos um estudo comparativo com um recorte temporal mais extenso, 

Morlino (1991) destaca três importantes problemas merecedores da atenção dos 

pesquisadores. São eles: dividir o tempo em fases diferentes para examiná-lo; verificar 

se as relações estabelecidas entre os objetos de estudo observado possuem algo de 

específico; e observar os fatores que estão fortemente conectados. Ao seguirmos as 

orientações do autor, dividimos nosso recorte temporal entre “o tempo do vapor e do 

trem”. Tomando como objeto de estudo os municípios de Manga, e paralelo a ele as 

cidades de Januária, Pirapora e Montes Claros, observamos que o desenvolvimento 

vivido durante nossa divisão foi reflexo dos desmembramentos da Revolução Industrial 

– vapor e ferrovias – cada um em seu tempo, atendendo aos anseios dos planos e 

projetos do governo, que por sua vez determinaram os eixos de desenvolvimento e, por 

conseguinte, a dinâmica local – econômica e social – das cidades. 

Manga, Januária e Pirapora apresentam-se como nossas cidades ribeirinhas, 

vinculadas ao Eixo São Francisco e seus vapores.  Há ressalva em relação à Pirapora, 

pois além do curso do Rio, esta cidade “rasgou” o Sertão norte mineiro com os trilhos 

de ferro, assim como Montes Claros. Observar a interferência dos eixos de 

desenvolvimento nestas cidades, ajuda-nos a compreender como os mesmo atuaram na 

região e como contribuíram para seu desenvolvimento. A inserção destes eixos no Norte 

de Minas foi abordada ao longo do texto. As análises sequentes almejam a compreensão 

da interferência destes na dinâmica das cidades e da região.  

                                                 
14 Ver Anexo VI. 
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 Os documentos encontrados na Câmara Municipal de Manga ajudaram-nos a 

demonstrar sua transformação durante o período em questão evidenciando o favorável 

momento em que o Eixo São Francisco contribuiu para seu desenvolvimento, mas, 

seguindo as rápidas alterações dos tempos modernos, este cenário foi alterado. Na obra 

de Lacerda (1964), assim como nos documentos do IBGE (1959), conseguimos 

comparar dados sobre as cidades do Norte de Minas possibilitando deste modo uma 

análise comparativa, pautando-as na visão dos Eixos de Desenvolvimentos recorrentes. 

Lacerda ao intitular sua obra de Desafio e Promessa: o rio São Francisco evidenciou, 

no próprio título, a conjuntura que pairava por estas áreas. Durante algum tempo, as 

regiões interioranas do país encontravam-se “isoladas”. O “isolamento” estava centrado 

nas dificuldades de acessos, pois como afirma-nos Holanda (1963) a limitação dos 

meios de transportes dificultava o deslocamento da população com as regiões litorâneas, 

constituindo no espaço Sertanejo características próprias estendidas como tradições ao 

longo dos anos. Este “isolamento” e suas implicações designaram a esta região e seus 

habitantes adjetivações de atraso.  

 Meios mais ágeis de locomoção contribuiriam na busca de formas para 

solucionar este entrave na economia e desenvolvimento do país.  As embarcações a 

vapor chegam ao São Francisco inovando suas águas e aprimorando a vida social das 

cidades ribeirinhas. Houve um momento na história que algumas cidades do Norte de 

Minas ocuparam lugar especial, aglutinando em si características importantes de 

transformação em âmbito positivo compatíveis com a ideia de progresso vigente no 

período. Na fase da “parceria” vapor/trem, as cidades ribeirinhas possuíam relevante 

dinâmica nas atividades econômicas e em seu crescimento urbano. Ressalta-se aqui 

Januária e Pirapora que, por meio da análise de dados do IBGE (1959), expandiram-se 

em moldes de uma “vida mais moderna”. 

A viagem realizada por Carlos Lacerda no ano de 1936 e 37 foi acompanhada 

por seu olhar de contraste entre progresso e atraso.  Seu “olhar progressista” pautava-se 

nos frutos e benefícios que a industrialização e seus desmembramentos proporcionavam 

ao homem e seu desenvolvimento. Ao referir-se a necessidade de maior interatividade 

dos espaços para o desenvolvimento, Lacerda (1964, p. 33) cita quatro cidades 

ribeirinhas em contraponto com o grau de prosperidade por ele observado: 

 

E se quisermos uma prova, veremos Pirapora, que era um mísero arraial, 
convertido em uma das principais cidades da bacia do S. Francisco, depois 
que ali foi parar a ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil. O 
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mesmo acontece a Juàzeiro, onde termina a Estrada de Ferro Leste Brasileiro, 
que liga aquela cidade à capital baiana. Enquanto Barra e Januária, no curso 
médio do rio, que disputavam no Império a qualidade de capital da indigitada 
província, feneciam a olhos vistos, asfixiadas pela dificuldade de transporte, 
largadas de todo auxílio, vivendo apenas na obscura teimosia de suas 
populações.  

 

 Nesta citação encontra-se expresso momentos importantes na história das 

cidades sertanejas. Na visão do autor, a chegada da ferrovia na região acelerou o 

desenvolvimento onde os trilhos passaram – resultado de sua agilidade e fluxo 

aglutinador. Enquanto isso, as cidades ribeirinhas viam-se definhando dado aos 

empecilhos apresentados pelos meios de locomoção utilizados. Apesar da navegação a 

vapor já ser atuante na época da visita de Carlos Lacerda às cidades, ele a considerava 

deficitária. As dificuldades de acesso comprometiam o desenvolvimento destes espaços, 

que sobreviviam, segundo o autor, “por teimosia de suas populações”. Apesar de não 

dispor da agilidade das locomotivas o vapor, ressalta-se, era o melhor meio de 

locomoção das cidades ribeirinhas e por meio dele a ligação das cidades vinculadas ao 

percurso do Rio foram intensificadas. Mesmo com todos os problemas presentes na 

embarcação a vapor, o Eixo de Desenvolvimento São Francisco contribuiu para a 

prosperidade dos povos e municípios em suas margens. 

O trabalho em conjunto dos vapores e locomotivas conectou os espaços por 

meio das águas e dos trilhos. Pirapora agrupou estes dois Eixos de Desenvolvimento e 

promoveu, por meio da ferrovia, nas falas de Halfeld (1860), um verdadeiro milagre. 

Para Lacerda (1964), a ligação ferroviária com o Rio de Janeiro é destacada como um 

trampolim para o progresso. Segundo o autor, a distância entre estes espaço era 

calculada em 1.006 Km, percorridos no intervalo de tempo de 27 horas. No ano de 

1920, habitavam em Pirapora 16.000 habitantes, entre os quais 6.000 na cidade. Em 

1937, este número saltou para 40.000 habitantes. As indústrias locais destinavam-se as 

atividades de fornecimento de luz e beneficiamentos – entre eles algodão e arroz. O 

fluxo de atividades em Pirapora era intenso, ela sediava centrais do transporte fluvial e 

ferroviário, era o ponto de “baldeação” entre o vapor e o trem15.  

 Em Montes Claros, o trem chegou como um divisor de águas na dinâmica local. 

Seria ele o sinônimo do progresso esperado, ligando a cidade à “civilização”. Para Lessa 

                                                 
15

 Em Pirapora, as águas do São Francisco não barram os trilhos do progresso. Em 1911, iniciaram-se os 
trabalhos de construção de uma ponte sobre o Rio para dar seguimento ao fluxo das locomotivas pelo 
Sertão. Inaugurada em 10 de novembro de 1922 foi denominada Ponte Independência (LESSA, 2007). 
Ver Anexo VII. 
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(2007, p.35), “à medida que a ferrovia chegava às cidades, principalmente, aquelas de 

“ponta de trilho”, abria o seu mercado de consumo e sua imaginação para o 

cosmopolitismo e seu mundo de imagens”. A autora afirma-nos que mesmo não tendo 

as atividades econômicas como justificativa, a ferrovia chegou dinamizando as cidades, 

pois por meio de suas locomotivas a produção local seria mais facilmente escoada, 

assim como o fluxo de pessoas. As cidades iam se desenvolvendo e alargando o 

mercado às regiões próximas, ainda desprovidas do serviço ferroviário. A dinâmica 

urbana da cidade também foi contribuída com a chegada do trem que estava sob o 

comando político dos “coronéis” almejavam por meio dele o progresso. 

 No extremo Norte de Minas, Januária e Manga representam dois importantes 

territórios favorecidos pelo Eixo São Francisco. Na visão de Lacerda (1964), não foram 

relatadas muitas características de progresso no primeiro município durante os anos de 

1930. No referido período, em que o autor realizou a viagem à Januária, supomos que a 

cidade não dispunha ainda de indústrias locais, pois sua obra serve-nos com relatos 

detalhados das atividades econômicas realizadas e serviços prestados à sociedade. Ao 

referir-se a Januária, o autor a define como: 

 

Januária é a cidade do artesanato no S. Francisco. Caldeireiros, ferreiros, 
cuteleiros, tecelões de teares à mão, “de pau roliço armado ao tempo”; extrai-
se anilina, pela mão da própria fiandeira, “da braúna, do jatobá, do pau-ferro, 
do açafrão, da aroeira”; aproveita-se a côr natural do algodão “macaco”, que 
é amarelo-escuro, para tecer os panos com que se veste grande parte da 
população (LACERDA, 1964, p. 77). 

 

 Apesar de dispor de potencial para explorar a produção de energia elétrica por 

meio da força de suas águas, Januária era abastecida por uma luz de brasa produzindo 

contrastes com a arquitetura e seus corredores de pedras, nas falas do autor, um “efeito 

fantástico” relembrando os “ares de outros tempos”. O destaque apontado como 

novidade vinculava-se a Escola Normal. Ao referir-se à Manga, Lacerda elogia a 

inserção de meios mais dinâmicos na produção, como a indústria de beneficiamento de 

algodão Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda – responsável pela otimização da 

produção algodoeira da cidade, na compactação de suas sacas, facilitando assim seu 

transporte – como também o fornecimento de energia elétrica. 

 O impulso do Eixo São Francisco por meio da inserção dos vapores é 

apresentado por Lacerda como algo ainda limitado. Por muitas vezes, tal estudioso 

abordou o “isolamento” que as cidades situadas às margens deste Rio estavam 
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submetidas, comprometendo, como cita o autor, o escoamento de mercadorias 

condenadas ao apodrecimento, em muitos portos, à espera dos vapores. Apesar das 

dificuldades e limitações apresentadas por Lacerda, as cidades beira-rio prosperaram em 

sua “teimosia” e competiam com o Eixo Ferrovia. Ao analisarmos as fontes dispostas 

nos dados do IBGE (1959), conseguimos visualizar o grau de desenvolvimento das 

cidades abordadas e a inserção do “modelo de vida mais moderno” centrado em 

aparatos pós- Revolução Industrial duas décadas posteriores aos registros de Lacerda.  

 

QUADRO 4 
 

Dados Estatísticos – Municípios Manga, Januária, Pirapora e Montes Claros. 
 
 
Cidades 

 
Habitantes 

 
Indústrias 

 
Prédios 
existentes 

 
Logradouros 
e Domicílios 
Iluminados 

 
Estabelecimentos 
comerciais16 

Januária 52.962 137 1.753 447 155 A. 
350 V. 

Manga 22.519 ∗ 464 131 8 A. 
144 V. 

Montes 
Claros 

68.971 25 6.120 3.359 20 A. 
666 V. 

Pirapora 17.605 73 2.422 860 10 A. 
21 V. 

Fonte: IBGE (1959) 

 

Os dados presentes no quadro acima evidenciam-nos características importantes 

sobre a dinâmica das cidades norte mineiras em relação aos Eixos de Desenvolvimento. 

Apesar do característico “isolamento”, observa-se cidades ribeirinhas como Januária em 

posição de competição direta com o sinônimo de progresso presente em Montes Claros 

– o trem de ferro. As atividades comerciais e industriais de ambos municípios eram 

relevantes, chegando Januária, sozinha, a somar maior número que as demais cidades 

juntas. Os dados do IBGE mostram-nos o foco das atividades comerciais da região 

firmados principalmente como suporte das atividades agrícolas e pecuária, mas havia 

ramos industriais dedicados a outras produções. 

                                                 
16 Onde consta “A” lê-se atacado, e “V” lê-se varejo. 
∗ No quadro que dispõe sobre dados econômicos na cidade de Manga não foi registrado as 2 (duas) 
indústrias de beneficiamento presentes na cidade. As fontes que dispomos comprovam a presença da Cia 
Manga Industrial Exportadora Ltda (ver MUNICÍPIO DE MANGA, 1937) e da Indústrias Reunidas de 
Manga Limitada (ver RIBEIRO, 2001). Ver Anexo VIII. 



 88 

As cidades foram inseridas em momento de transformações característicos da 

modernidade, indústrias, iluminação elétrica, ferrovias, vapores, otimização da dinâmica 

comercial e urbana. Todas as cidades evidenciadas no quadro acima foram favorecidas 

pelos Eixos de Desenvolvimento Rio São Francisco e Ferrovia, apesar de umas mais 

que as outras, eram eles a conexão entre o Sertão e a “civilidade”.  

As incitações de progresso ressaltadas por Lacerda (1964) em relação à Manga 

não vingaram, apesar do relevante desenvolvimento obtido pela cidade nos anos 

estudados. Januária prosperou consideravelmente mais em relação a seu ex-distrito. Nos 

números levantados pelo IBGE em fins dos anos de 1950, a pujante Cia. Manga 

Industrial Exportadora Ltda, tão bem relatada e elogiada por Lacerda em 1937, nem 

mesmo consta entre os dados. A documentação apresenta em relação à economia da 

cidade “um pôrto dos mais importantes do São Francisco, mantém comércio com tôdas 

as cidades vizinhas localizadas nas margens dêste rio. O comércio principal é o do 

algodão, existindo no município grandes unidades descaroçadoras” (IBGE, 1959, p. 24). 

Nas ilustrações do documento, estão presentes as principais obras de urbanização 

realizadas durante a aliança dos Pereira-Pastor e o Período do Algodão, por nós 

evidenciadas. 

O processo de urbanização de Januária, Pirapora e Montes Claros também foram 

intensificados durante este período. Os dados do IBGE (1959) apontam-nos esta 

dinâmica relatando em Montes Claros “ruas bem traçadas, calçadas de blocos de 

cimento, servem às casas, na sua maioria de estilo português. A moderna arquitetura 

brasileira, entretanto, invade já, em ritmo acelerado, os quarteirões residenciais, 

alegrando sua fisionomia urbana” (IBGE, 1959, p. 145). Em imagens, visualizamos na 

referida fonte a Catedral, a Estação de Ferro Central do Brasil, Praça Dr. Chaves, Santa 

Casa de Misericórdia, Estação Telefônica, Montes Claros Tênis Clube, além das ruas e 

vistas parciais do centro comercial da cidade. Em Pirapora, são destacados a Igreja 

Matriz, a jardinagem da Praça Melo Viana, o Cine Phenix, o Grupo Escolar Fernão 

Dias, e a Escola Caio Martins, assim como o Centro de Saúde Estadual e a Capitania 

dos Portos.  

Ao abordar Januária, o documento não dispôs de muitas imagens, apenas duas, 

canalização do serviço de abastecimento de água e da Lapa do Barreiro do Tijuco. 

Apresenta, no entanto, descrições dos aspectos da vida urbana, constando a cidade de 

agências bancárias, hospitais, estabelecimento de ensino primário e secundário (ginásio 
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e normal), cinemas, teatros, clubes recreativos, jornais, tipografias e livrarias. 

Apresentam Januária como cidade de “vida comercial intensa”. 

Os dados do IBGE no tocante à Manga não evidenciaram quadros 

demonstrativos de indústrias, constando apenas os dizeres “a indústria manguense ainda 

se encontra em fase preliminar de desenvolvimento” (IBGE, 1959, p. 22). Esta 

informação levanta inquietações ao confrontarmos esta fonte de fins dos anos 1950 com 

as de Lacerda (1964) em fins dos anos de 1930. Provavelmente o “pioneirismo” dos 

“coronéis” locais em levar a produção mecânica à Manga, no momento de 

levantamentos de dados do IBGE em 1959, tornou-se pequeno frente ao rápido 

desenvolvimento de Januária. É importante, no entanto, destacarmos a contribuição das 

máquinas em Manga no processo de desenvolvimento na primeira metade do século 

XX, principalmente nas questões urbanas. Apesar de todas as dificuldades impostas 

pelo São Francisco, os vapores inovaram as cidades ribeirinhas em diversos 

seguimentos.  

 Os eixos de desenvolvimento, enquanto parceria, trouxeram desenvolvimento 

para região norte mineira e contribuíram diretamente no processo de urbanização das 

cidades, mas a  necessidade incessante de progredir, presente e idealizada no 

pensamento moderno, fez com que o Eixo São Francisco perdesse seu vigor. A 

otimização do tempo constitui um dos princípios da modernidade, a agilidade do trem 

atraiu para alguns espaços a continuidade do desenvolvimento seguido agora por meio 

das rodovias e do projeto da SUDENE17. O deslocamento do Eixo de desenvolvimento 

na região norte mineira interferiu diretamente na dinâmica de suas cidades. Segundo 

Oliveira (2000, p.46), a Portaria da SUDENE 116/69 “expressamente declarou que as 

áreas à margem esquerda do Rio São Francisco, dos municípios de São Francisco, 

Manga e Januária, não pertenciam ao Polígono (da seca) e, portanto, à região da 

                                                 
17 Os Eixos de Desenvolvimento rio São Francisco e Ferrovia contribuíram para a dinâmica das cidades, 
favorecendo também os primeiros contatos destes centros com a industrialização. No fim dos anos da 
década 50 – século XX – o Brasil, no entanto, vivia problemas com o processo de industrialização, 
atrasado, se comparado aos vigentes na América Latina. Buscando formas de solucionar o problema, o 
presidente Juscelino convidou o então diretor, naquele momento, do BNDE (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico), Celso Furtado para contornar a situação presente no Brasil. As análises de 
Furtado foram diretas, caracterizando o Brasil em estado de acumulado atraso no processo de 
industrialização, principalmente na região Nordeste. O país concentrava em si enormes possibilidades de 
desenvolvimento, no entanto, faltava a ele uma “política de industrialização”. “Então, precisava-se de 
uma política. E foi a partir dessa compreensão que fiz o trabalho para a criação da Sudene. (...). Organizei 
uma pequena equipe para fazer o projeto da Sudene, que depois Juscelino lançou como política de 
desenvolvimento do Nordeste” (FURTADO, 1998, p. 63-64). A SUDENE surge como um projeto de 
política de industrialização voltado para a região Nordeste do Brasil com intuito de estimular o 
desenvolvimento desta área, castigada pelas secas e atraso, por meio dos incentivos centrados na 
industrialização, favorecendo a dinâmica econômica e infraestrura.(FURTADO, 1998). 
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SUDENE.” As cidades foram incorporadas no ano de 1976, segundo o autor. A pujança 

constatada por meio de documentos nas cidades de Manga e principalmente em Januária 

não foram mantidos. Ao deixarem de ser rota de acesso e intercâmbio entre estados, 

cidades e povos destas cidades lançaram-se no que Lacerda (1964) descreveu em seus 

relatórios como “definhamento”. 

 Envoltos pelo contato e desejo de continuidade com o progresso, Montes Claros 

e sua sociedade, política e comercial, viu-se na tarefa de manter o processo de 

prosperidade inserido por meio da chegada do trem, e conseguiram a incorporação na 

área de abrangência da SUDENE. Ao compor as cidades abrangidas pela SUDENE, 

Oliveira (2000) aponta-nos que Pirapora e Montes Claros foram favorecidas em 

processos de infraestrutura para o desenvolvimento. As cidades foram beneficiadas pelo 

fornecimento de energia elétrica por meio das linhas de transmissão da CEMIG no ano 

de 1965, bases importantes para a produção industrial. Em relação ao transporte, o autor 

ressalta-nos que apesar das argumentações sobre a existência de uma adequada 

infraestrutura na Área Mineira da SUDENE referentes a material de ampla divulgação 

publicitária, em documentos de circulação limitada, os mesmos órgãos faziam críticas a 

infraestrutura de transporte desta região. Em citações documentais presentes nas 

análises de Oliveira, constam de elogios quanto à rede de transporte rodoferroviário, e 

críticas em relação aos fluviais, caracterizados como não satisfatórios ao 

funcionamento. 

 Observando a dinâmica das cidades propostas no contexto dos Eixos de 

Desenvolvimento Rio São Francisco e Ferrovia, nota-se que nas cidades do curso do 

Rio viviam um “pseudo isolamento”, pois viam-se distanciadas das áreas mais 

“desenvolvidas” do país, no entanto, eram conectadas pelas águas do São Francisco e 

faziam dele e de seu percurso uma verdadeira rede de relações socioeconômicas que 

durante a vigência dos vapores fez de algumas cidades ribeirinhas verdadeiras 

“potências sertanejas” do Norte de Minas – como ocorreu com Januária. Os Eixos de 

Desenvolvimento dinamizadores da região sertaneja na primeira metade do século XX 

atuavam em parceria. A SUDENE chega à região como um novo Eixo de 

Desenvolvimento, desarticulando o anterior e excluindo, a priori, Manga e Januária do 

projeto responsável pela política de industrialização do país. 

  No capítulo sequente, utilizaremos a memória dos sujeitos inseridos neste 

contexto para compreendermos este “isolamento” e suas implicações. Analisaremos 

como o “isolamento” a priori possibilitou dinamismo na relação inter-regional, e a 
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posteriori um “empecilho” para a continuidade da manutenção do próspero período.  

Cada cidade viveu seu desenvolvimento na medida e conjuntura que lhes eram 

favoráveis. Ao passar dos anos, os sujeitos inseridos neste processo de transformação 

puderam sentir como a “solidez” dos novos tempos de fato é volátil. A seguir, 

buscaremos analisar este processo sob o olhar dos “outros sujeitos da história”. 
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 CAPÍTULO III 

 O DESENVOLVIMENTO PELO VIÉS DA MEMÓRIA 
 

3.1 Os outros sujeitos da história 
 

Relevantes fatos e nomes caracterizam a história humana, marcando períodos, 

contextos e lugares. Durante muito tempo, a produção historiográfica deixou à margem 

de seus resultados os sujeitos não enquadrados aos grupos de elites e as fontes 

documentais escritas. Fugindo da tradicional história centrada nos acontecimentos 

políticos, a História Cultural surge como um novo caminho. Esta vertente permitiu à 

produção histórica a utilização de fontes diversas, antes marginalizadas pela academia. 

O novo momento dos historiadores vai de encontro a uma discussão além dos limites e 

questionamentos levantados por estes estudiosos, encontra-se centrado nas indagações 

sobre a relevância e contribuição da ciência para a sociedade. 

  Segundo Santos (1989), o paradigma da ciência moderna entrou em crise, 

porém à medida que um determinado paradigma se esgota, logo em seguida surge outro. 

Vivemos um momento de transição entre os paradigmas modernos e pós-moderno. O 

autor recorreu ao círculo hermenêutico – de suspeição e recuperação – para 

compreender criticamente a ciência moderna, pois a reflexão hermenêutica busca 

transformar o distante em próximo. A produção do conhecimento científico moderno 

afastou-se do senso comum, delimitando um espaço entre a ciência e o sujeito. A crise 

apresentada por Santos (1989, p. 48) remete-nos a “duvidar” da ciência, tarefa esta já 

ressaltada pela teoria crítica, “só existe ciência enquanto crítica da realidade a partir da 

realidade que existe e com vista à sua transformação em uma outra realidade”.  

Envolvida em um papel social, a ciência não pode excluir os sujeitos de seu 

meio, ao contrário, os mesmo são partes da produção científica. A História Cultural 

assenta-se na proposição exposta por Santos (1989), nesta linha historiográfica busca-se 

o fazer ciência por meio de métodos e interpretação que distanciam do padrão 

tradicional – História Política. A hermenêutica crítica, presente na História Cultural, 

almeja interpretações condicionadas a novos enfoques, possibilitam, deste modo, 

resultados semelhantes ou diferentes dos já estudados. Pesavento (2003), ao analisar a 

História Cultural, assim nos afirma: 
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A história cultural está na ordem do dia. (...). Tal virada da história 
acreditamos, se deve às novas indagações da História Cultural, manifestadas 
em estudar as representações que se constroem sobre o mundo, em todas as 
décadas; em entender o imaginário como um sistema de ideias e imagens de 
representação coletiva que atribuem significados às coisas; em discutir o 
caráter da escrita da História, introduzindo a ficção e a verossimilhança 
frente as reivindicações da disciplina; (...) (PESAVENTO, 2003, p. 7-8). 

 

 A citação acima nos revela uma corrente historiográfica que traz o sujeito para a 

produção científica e propõe novas indagações. O imaginário social é estudado como 

forma de interpretar os fatos históricos e obter o “resultado” dos outros sujeitos da 

história. Os grandes nomes e fatos do processo histórico foram/são estudados, porém, e 

os “bastidores” desses marcos? A sociedade constitui sua história apenas alicerçada em 

um punhado de homens? Certamente a resposta para tal pergunta é não. A proposta da 

História Cultural assenta-se em dar “vida” aos outros autores, fazê-los “falar”, romper 

com o distanciamento presente na ciência moderna, como afirma-nos Santos (1989), “o 

“senso comum”, o “conhecimento vulgar”, eram vistos como opiniões e formas de 

conhecimento falsos. A nova proposta, no entanto, não se afasta da racionalidade e 

compromisso científico. A ciência pós-moderna sugere-nos o reencontro com o senso 

comum.  

 

Se o senso comum é o menor denominador comum daquilo em que um 
grupo ou um povo coletivamente acredita, ele tem, por isso, uma vocação 
solidarista e transclassista. Numa sociedade de classes, como é em geral a 
sociedade conformada pela ciência moderna, tal vocação não pode deixar de 
assumir um viés conservador e preconceituoso, que reconcilia a consciência 
com a injustiça, naturaliza as desigualdades e mistifica o desejo de 
transformação. Porém, opô-lo, por essas razões, à ciência como quem opõe 
as trevas à luz não faz hoje sentido por muitas outras razões (SANTOS, 
1989, p. 37). 

 

 Os conhecimentos do senso comum não podem ser desprezados, os mesmos 

possuem seu valor. Os desafios da produção científica contemporânea vinculam-se em 

adotar métodos capazes de articular o conhecimento do senso comum ao conhecimento 

científico.  De encontro a esta corrente, a história oral não é apenas um modismo ou 

onda passageira. Para Lozano (2005, p. 18), a “história oral já não tem que lutar 

constantemente para reivindicar um espaço no âmbito das ciências sociais, pois sua 

proposta metodológica adquiriu validade e competência”. A história oral e sua 

metodologia permitem ao historiador trazer o senso comum para o fazer científico. Ela 

“seria inovadora primeiramente por seus objetivos, pois dá atenção especial aos 
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“dominados”, aos silenciosos e aos excluídos da história (...)” (FRANÇOIS, 2005, p. 4). 

A produção historiográfica pautada na oralidade exalta a leitura do conhecimento de 

causa, do cotidiano dos sujeitos inseridos no contexto estudado. Dá “vida” e “voz” a 

pessoas “simples”, frequentemente não inclusas entre os grandes nomes da história, mas 

enquadradas no recorte proposto. Deste modo, buscamos por meio da oralidade 

desfrutar de fontes capazes de ajudar-nos na melhor compreensão do impacto dos eixos 

de desenvolvimento na cidade, bem como no imaginário social da população. 

O trabalho com a oralidade é sustentado por uma atividade minuciosa por parte 

do pesquisador. Segundo Lang (1996), é necessário diferenciar as formas de trabalhar 

com a história oral. Para a autora, existe uma diferença entre “histórias orais de vida”, 

“relatos orais de vida” e “depoimentos orais”. Ao explicá-los, Lang vincula o primeiro 

caso a procedimentos que conduzam o entrevistado a narrar suas experiências de vida 

ao longo do tempo; o segundo caso, se justifica quando o entrevistado enfatiza 

determinados momentos de sua vida; já o terceiro, vincula-se à obtenção de informações 

relativas à atuação ou ligação do sujeito em ocasiões ou fatos específicos, enquadrados 

nos parâmetros do objeto de estudo do entrevistador. A terceira proposta está melhor 

adequada na transformação do conhecimento do senso comum em ciência. A história 

oral, para Lozano (2005, p. 17), se diferencia por ser um procedimento destinado à 

produção de novas fontes históricas – “colhidas” por meio de depoimentos orais 

metodologicamente trabalhados em meio científico. “Fazer história oral significa, 

portanto, produzir conhecimentos históricos, científicos, e não simplesmente fazer um 

relato ordenado da vida e da experiência dos ‘outros’”. 

Lang (1996) e Lozano (2005) apresentam-nos o método e a importância da 

oralidade para o pesquisador e a produção científica. A utilização dos depoimentos orais 

não desqualifica o trabalho do historiador, pois as fontes orais são sustentadas por 

outras fontes e contextos utilizados pelo pesquisador para fundamentar seu trabalho, 

sempre buscando a imparcialidade (THOMPSON, 1992). O novo momento da ciência 

não se limita apenas na reconciliação entre o senso comum e o conhecimento científico. 

Almeja-se também romper com a relação distante entre ambos os lados, permitindo aos 

sujeitos sentirem-se como parte da ciência – relação “eu-tu” (SANTOS, 1989).  

Ao trabalhar com a oralidade, o historiador lida também com a memória, em um 

processo, como observou Le Goff (2003), de ordenação e releitura de vestígios. Ao 

abordar os sujeitos submetidos à entrevista, o pesquisador não só “colhe” seu 

conhecimento, insere-o em sua produção. Ao longo da entrevista, como afirma-nos Le 
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Goff, o entrevistado, além de expor seu conhecimento, realiza novas leituras dos fatos e 

acontecimentos a ele vinculados, recorda aquilo que de fato possui significado em sua 

história. A memória destes senhores apresenta-se como: 

 

Uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 
representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do 
indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, 
social, nacional. Portanto, toda memória é, por definição, “coletiva”, como 
sugeriu Maurice Halbwachs (THOMSON, et. al., 2005, p. 94). 

  

O autor nos evidencia a importância da memória como ferramenta de 

interpretação coletiva. O senso comum contribui para a formação do conhecimento 

científico porque somos seres coletivos, apesar da individualidade. Ver-se útil e inserido 

no processo de construção do conhecimento científico permite aos entrevistados se 

sentirem importantes. Ao buscarmos os autores à margem da história convencional, é 

possível observar a emoção destes sujeitos ao relembrar e transmitir os acontecimentos, 

ao se sentirem necessários frente aos trabalhos acadêmicos. Frequentemente seus 

conhecimentos “limitam-se” a “casos e histórias” contados em conversas informais, 

quando a curiosidade sobre o passado busca resposta nestes senhores(as).  Bosi (1987), 

ao abordar a relevância da lembrança das pessoas idosas, relata: 

 

Nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida: elas já 
atravessaram um determinado tipo de sociedade, com características bem 
marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de referência familiar e 
cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória atual pode ser 
desenhada sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de uma 
pessoa jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está absorvida 
nas lutas e contradições de um presente que a solicita muito mais 
intensamente do que a uma pessoa de idade (BOSI, 1987, p. 22).  
 

 

 O contato com os sujeitos vinculados diretamente ao momento estudado pelo 

pesquisador possibilita não só colher as lembranças e memórias dos “velhos”, como 

ressalta a autora, mas também torna possível a análise das reações e emoções 

manifestadas pelos entrevistados ao longo das falas. O brilho nos olhos, o sorriso 

espontâneo, a exaltação no tom de voz, falas curtas em determinados temas, o prazer em 

transpor informações, ou mesmo, certa resistência em cedê-las, todas estas 

manifestações também constituem fontes de análises do historiador. Estas reações 

fundamentam-se no pensamento de Chaui (1987, p. XXI): 
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Uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. 
Sem o trabalho da reflexão e da localização, ela seria uma imagem fugidia. 
O sentimento também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma 
repetição do estado antigo, mas uma reaparição. (...) Mas o ancião não sonha 
quando rememora: desempenha uma função para a qual está maduro, a 
religiosa função de unir o começo e o fim, de tranquilizar as águas revoltas 
do presente alargando suas margens (...). O vinculo com outra época, a 
consciência de ter suportado, compreendido muito coisa, traz para o ancião 
alegria e uma ocasião de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma 
finalidade se encontrar ouvidos atentos, ressonância. 

  

 A utilização da memória dos sujeitos inserido no recorte temporal e temática 

abordada trouxe importante contribuição para as análises propostas. Por meio do estudo 

dos depoimentos dos nossos entrevistados, conseguimos compreender a postura social 

frente as inserções características da modernidade – as máquinas – em seu cotidiano e 

sua leitura sobre o processo de desenvolvimento proporcionado durante o período em 

análise. Para produzirmos nossas fontes orais, buscamos sujeitos com idade a partir dos 

70 (setenta) anos. Por meio desta seleção de faixa etária, encontramos pessoas com ricas 

e lúcidas memórias sobre os Eixos de Desenvolvimento rio São Francisco e Ferrovia. 

Ao todo somamos um montante de 16 (dezesseis) entrevistas – gravadas e transcritas – 

dispostas entre as 4 (quatro) cidades nortes mineiras abordadas neste estudo, porém 

dando ênfase em nosso objeto de estudo – Manga.   

Ao buscarmos compreender o imaginário social de um dado período por meio de 

uma pequena amostra de depoimentos orais, pode parecer um empreendimento 

pretensioso, no entanto, Alberti (2005, p. 31), em suas abordagens sobre oralidade, 

evidencia-nos orientações pertinentes quanto à conduta do pesquisar frente ao número 

de entrevista: “a escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente orientada 

por critérios quantitativos, por uma preocupação com amostragens, e sim a partir da 

posição dos entrevistados no grupo, do significado de sua experiência.” A luz do 

pensamento de Alberti, nossa seleção foi de encontro a pessoas envolvidas na proposta 

deste estudo, além de inseridas no tempo e espaço, buscamos sujeitos professores, 

administradores, tripulantes do vapor, imigrantes, ou apenas simples cidadãos que 

assistiram a transformação do espaço e de seu cotidiano por meio do curso do São 

Francisco ou dos trilhos das ferrovias.   

 A memória destes sujeitos, apesar de aglutinada em pequeno número é 

comungada entre os membros de seu tempo. Esta afirmação pauta-se em conversas não 

registradas em moldes acadêmicos, ou mesmo no confrontamento com fontes 

documentais escritas ou iconográficas. Os eixos de desenvolvimento abordados 
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marcaram a memória destes sujeitos. Nossos depoentes não os enxergavam, certamente, 

com a nomenclatura que designamos a este movimento, mas conseguiam sentir, do seu 

jeito, as transformações as quais foram submetidos. A memória é um caminho possível 

para o homem reviver os tempos e marcos de sua vida.  

 O movimento de regredir ao passado por meio da memória é ativado por 

diversas formas, um cheiro, um lugar, uma imagem, uma música, entre tantas outras 

possibilidades. Neste trabalho, transportar nossos entrevistados ao passado foi tarefa 

conduzida por meio da história oral, realizada como um procedimento metodológico 

pautado em entrevistas semiestruturadas “ligando” o homem do presente ao seu passado 

em prol da produção científica. Lozano (2005, p. 16), ao referir-se a história oral; 

 

Diria que é antes um espaço de contato e influência interdisciplinares; 
sociais, em escalas e níveis locais e regionais; com ênfase nos fenômenos e 
eventos que permitam, através da oralidade, oferecer interpretações 
qualitativas de processos histórico-sociais. Para isso, conta métodos e 
técnicas precisas, em que a constituição de fontes e arquivos orais 
desempenha um papel importante. Dessa forma, a história oral, ao se 
interessar pela oralidade, procura destacar e centrar sua análise na visão e 
versão que dimanam do interior e do mais profundo da experiência dos atores 
sociais. 

 

 A história oral permite-nos fazer ciência a partir do senso comum. Lapidado por 

meio da análise do pesquisador a fonte oral é confrontada, seja entre memórias em si, ou 

mesmo entre estas e outras fontes. 

 

3.2 “Atrasado” desenvolvimento  
 

 Ao buscarmos a receptividade e leitura do movimento de transformação social e 

urbana centrada nos eixos de desenvolvimento por meio da memória, entramos em 

contato com um dos elementos fundamentais alinhados ao trabalho do historiador, o 

tempo. Ele marca o processo histórico do homem e no período em estudo almejava 

otimização, agilidade. Seguindo a análise de Delgado (2006, p. 33), o tempo “é um 

movimento de múltiplas faces, características e ritmos que, inserido à vida humana, 

implica durações, rupturas, convenções, representações coletivas, simultaneidades, 

continuidades, descontinuidades e sensações (a demora, a lentidão, a rapidez)”. 

 As fontes documentais escritas apresentaram-nos dados sobre o comportamento 

da cidade de Manga, assim como das cidades utilizadas paralelas a ela. A introdução de 
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meios mais ágeis de transporte na região norte mineira colaborou diretamente no 

intercâmbio entre os espaços, à maneira de sua época, melhorando na redução de 

obstáculos entre os sertanejos e os lugares. As embarcações a vapor e as locomotivas 

chegaram aos norte mineiros trazendo a prosperidade e o desenho de novos tempos. 

Como evidenciou-nos Delgado (2006), o tempo traz implícito em si as relações dos 

ritmos e suas implicações. Ao utilizarmos as fontes orais buscamos, por meio da 

memória, o reencontro com o passado transmitido a nós pelos depoentes em suas 

releituras. 

 O Período do Algodão trouxe para Manga real dinamismo durante o auge do 

Eixo de Desenvolvimento centrado no rio São Francisco. A aliança política das famílias 

Pereira e Pastor as mantiveram no poder durante quase quatro décadas, de 1923 a 1958, 

tempo suficiente para consideráveis mudanças estudas por nós neste capítulo com a 

ajuda dos nossos “velhos”, como caracterizou Bosi (1987) em sua obra. A memória 

permite-nos ir além dos fatos e análises realizados nos capítulos anteriores – centrados 

em documentos escritos –, em contato com “fontes vivas” realizamos observações que 

fogem das evidências presentes nos textos impressos. Trabalhar com fontes orais aciona 

no pesquisador a necessidade de lidar com os sentimentos. Uma entrevista não é um 

processo mecânico, ela envolve algumas etapas, distribuídas desde o primeiro contato, 

até a assimilação da relação de confiança – para conceder “aquelas informações mais 

delicadas”. 

O processo de desenvolvimento em Manga, durante os anos em estudo, perpassa 

por um momento político centrado nos grandes chefes locais conhecidos como 

“coronéis”. Estes senhores compartilhavam, ao mesmo tempo, as adjetivações 

relacionadas à prosperidade e ao atraso. Em Manga, ao relembrarem o passado, nossos 

entrevistados o evidenciaram como um momento de dificuldades em relação à 

qualidade de vida que inevitavelmente comparavam aos dias atuais. Entre os principais 

fatores alinhados ao atraso foram destacadas as dificuldades de acesso e a submissão 

presente naquele momento de suas vidas. As transformações vividas eram seguidas por 

um domínio político prejudicial, na visão dos depoentes, ao desenvolvimento. O olhar 

de fora, presente no texto de Lacerda (1964, p. 71) em relação às cidades ribeirinhas, 

também concentrava, ao mesmo tempo, as características de progresso e de atraso, 

demonstrando-nos a submissão destas populações aos seus chefes locais e seus 

“homens”.  
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O rádio, embora seja muito pequeno o número de receptores, é um dos 
centros da vida local. O rádio, o cinema, o automóvel em Pirapora, por 
exemplo, reconciliam o rio com a civilização. Súbito o chapéu de abas largas 
de um feitor já não pode representar mais a invasão dos costumes 
cinematográficos; já não é o “far-west”, nem a caricatura de um “cow-boy”, e 
sim, o tipo colonial, com a çoiteira pesada na mão, as botas e o ar de 
gravura... Em vez do progresso, a idéia que êle nos dá é a de um súbito recuo 
no tempo. Assim, o passado pesa demais naquelas paragens, onde o 
progresso é uma camada muito leve, sem bases reais, logo apagado pela 
presença real e efetiva das instituições vetustas. 

 

 O autor utiliza Pirapora para exemplificar o contraste entre os indícios de 

progresso e a permanência de um passado que “teimava” em afastar-se da região. A 

submissão evidenciada em Pirapora pode ser estendida as demais cidades da região 

norte mineira que viveram um mesclar de alterações econômico-sociais com a 

manutenção de uma estrutura política de mandões locais. A união entre os “coronéis” 

João Pereira e Domiciano Pastor concentrou em ambas famílias o poder político e 

econômico local. A legitimação deste poder, segundo Carvalho (1997), era originada 

pelo controle de recursos estratégicos – principalmente da terra –, permitindo aos chefes 

políticos um domínio pessoal e arbitrário, moldado de acordo com o interesse dos 

“coronéis”. 

Ao estudar as relações de poder em Montes Claros, Pereira (2002, p. 20) 

ressalta-nos que “a manutenção das relações de dependência eram indispensáveis às 

elites locais no contexto do chamado ‘período democrático’ ”. Denominada como “a 

cidade do favor” as relações entre povo e políticos em Montes Claros eram expressas 

pela dependência característica na manutenção do poder dos “coronéis”. O progresso do 

trem misturava-se as práticas tradicionais de dominação. Em Manga, o controle social 

foi ressaltado em diversos depoimentos. Os entrevistados evidenciaram o mando dos 

chefes políticos em diversos assuntos abordados, alguns de forma mais prolixa, outros 

abordaram o tema superficialmente. O assunto envolve relações sociais que para alguns 

era melhor não delongar.  

 

Eu era menina quando eles já eram dono de Manga e tudo (...). Uns tinham 
medo, muitos, muitos; outros, já tinham aquele respeito. Seguiam o que eles 
queriam e mandavam porque muitos tinham medo, porque eles fizeram 
muitas maldades, muita coisa (FERREIRA, 2010). 

 

As cidades ribeirinhas do São Francisco são caracterizadas, muitas delas, pelos 

seus “coronéis”, algumas chegavam a desenvolver verdadeiras guerras civis em busca 
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do poder político18. Em Manga, foi possível observar um movimento atípico ao vigente 

na maioria das cidades ribeirinhas do norte de minas. Ao firmarem uma aliança política, 

as famílias Pereira e Pastor além de aglutinarem para si o poder político e econômico 

proporcionaram também a “quietude” interna na cidade. A oposição política aos 

“coronéis” firmou-se de fato nos anos 50. Momento marcado por acirradas disputas, 

mas não semelhantes às vizinhanças de Manga. Observa-se, no entanto, a frequência das 

práticas típicas de dominação tão características no interior de cidades chefiadas por 

poucos. Perseguições e apadrinhamentos eram práticas frequentes, fazia-se necessário 

manter a população disciplinada. Utilizando ora o medo, ora a benevolência, ou mesmo 

ambos juntos, os “coronéis” conduziam a população a seu modo, como pode ser 

observado no depoimento de Joaquim Alencar. 

 

Os menos esclarecidos tinham medo, os mais esclarecidos tinham respeito. 
(Eles mandavam mesmo na cidade?) Mandavam. Mandavam mesmo. O 
finado João Pereira era um exemplo de que ele mandava prendê, pô na 
cadeia, se errasse, sem saber que tinha sido ele. Depois, ele mandava tirar: “e 
não é mais pra fazer isso, mandei te tirar quando sube que cê tava na cadeia, 
(risos), (ALENCAR, 2010). 

 

O campo da história e da memória se entrelaça, e a história oral tem especial 

importância devido ao seu processo, ele promove maior envolvimento na recuperação e 

na reapropriação do passado (THOMSON, 2005). Os depoimentos supracitados 

apresentam-nos memórias particulares, porém inseridas num contexto social que 

proporcionam interpretações mais amplas, indo de encontro a estruturas não limitadas 

apenas ao recorte deste trabalho, comungam com a história da região, dialogada em 

estruturas macrossociais.  

  

Ele ajudava o povo, quando nós chegamos e fomos pra roça, ele (João 
Pereira) deu animal, deu cavalo para tio O. , cavalo para pai. Porque não 
tinha condições de andar de pé, e transporte num tinha, e ele tinha, e ele dava. 
(...) Eles ajudavam o povo naquele tempo. Todo mundo que queria fazer uma 
casa eles dava o lote (ALENCAR, 2010).  
 
 

 Os eixos de desenvolvimento fundamentados nas mais modernas formas de 

transportes vigentes – vapor e ferrovia – contrastavam com os resquícios de uma 

política alinhada a relações de dependência, medo e submissão. Para Leal (1997, p. 43), 

é uma situação de causa e efeito do coronelismo, a qualidade de proprietário rural 

                                                 
18 Ver “coronéis” do Sul da Bahia na cidade de Carinhanha, e da cidade norte mineira de Januária em 
Alencar (2010). 
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garantia aos chefes políticos locais autoridade frente à população em base de uma 

estrutura basicamente agrária. Apesar do “monopólio” de poder durante quase quatro 

décadas, em meados dos anos de 1950, os “coronéis” de Manga entram em disputa 

direta com corrente oposicionista. Ao entrevistarmos uma das remanescentes 

oposicionistas aos “coronéis”, obtivemos informações sobre as rivalidades políticas em 

Manga, segundo Lurdes Silva (2010):  

 

Agora Manga tinha rivalidade sim. (...) O João Pereira e o Bembém eram 
aliados, mas tinha uma rivalidade política que era o Zuza Diamantino, meu 
pai (Paulo Alkimim) e o finado Saú. (Mas eles chegaram a fazer “guerras”?) 
Era uma rivalidade que não tinha aquela agressão pessoal, era uma rivalidade 
política. Mas os adversários, o pessoal de Bembém e João Pereira tinham 
rivalidade porque eles não queriam que ninguém que tivesse um 
esclarecimento participasse da política pra não fazer oposição a eles. 

 

 Ao rememorar sua infância tutelada pelo tio Cel. João Pereira, a senhora Maria 

da Purificação Novais (2010) evidencia-nos suas recordações políticas; 

 

Não houve briga, aqui tinha o coronel João Alves Pereira, Domiciano Pastor 
e Inocêncio. Ele morreu eu já era formada, e ele foi enterrado com as honras 
de coronel (...). Aqui era muito tranquilo porque eles se entendiam, eram 
amigos. Vieram de Belém, Boa Vista, todos juntos para que pudessem 
trabalhar para si e família, pois lá no nordeste era muito cruel, a seca. 
 

O mandonismo dos “coronéis” trazia proteção para alguns e desgosto para 

outros. O aparente “isolamento” da cidade facilitava a manutenção destes chefes, 

mesmo à margem do rio São Francisco e desfrutando das embarcações a vapor o 

deslocamento nas cidades interioranas era moroso e cheio de adversidades. Em diversas 

entrevistas, a dificuldade de transporte foi caracterizada como um dos empecilhos para 

o desenvolvimento da cidade. Novais (2010), ao relembrar sobre a dinâmica da região, 

evidencia-nos: 

 

Eu pude observar, nessas viagens que eu fazia, que Montes Claros era uma 
das mais desenvolvidas. Por ficar perto de Belo Horizonte, tinha a ferrovia, 
então facilitava o trânsito, as viagens para Belo Horizonte, pra diversas 
cidades vizinhas. Quem ia daqui pra lá aproveitava pra ir para os lugares pra 
São Paulo, Belo Horizonte, e os lugares que eles se destinavam. E nós não 
tínhamos naquela época, era tudo assim muito difícil, nós não tínhamos linha 
de ônibus ainda direta aqui pra Manga, era às vezes, posso que tinha, mas era 
como se diz assim, em péssima situação. E aí as pessoas também daqui de 
Manga gostavam de fazer comércio com Januária, por achar que lá tudo era 
mais barato, uma cidade mais desenvolvida do que Manga, principalmente na 
questão educacional, tinha o Ginásio São João, que muitos daqui, da Bahia 
estudavam no Ginásio São João, e hoje algumas dessas pessoas são diretoras 
de faculdades, pessoas bem desenvolvidas. Mas era uma situação bem difícil, 
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e não era assim um povo civilizado. O desenvolvimento não chegava até 
Manga, até Januária, embora eles achavam que Januária era melhor do que 
Manga, porque tinha escola normal.  

 

 Nas memórias de Novais (2010), conseguimos evidenciar a necessidade do 

homem em ligar-se a outras sociedades. Apesar de o vapor servir as sociedades 

ribeirinhas transportando passageiros e mercadorias, ao relembrá-lo hoje, nossa 

entrevistada aponta-nos suas limitações que, segundo ela, prejudicavam o 

desenvolvimento da cidade. 

 

(...) Faltava o transporte pra qui, as estradas eram horríveis. O transporte a 
vapor era utilizado, mas na seca as pessoas sofriam muito porque o vapor 
encalhava, atrasavam a viagem, o rio secava, não ficava no seu nível, então 
era difícil, era difícil chegar o desenvolvimento aqui. Mas com a chegada das 
linhas de ônibus, e fortalecimento da Transnorte e das linhas de ônibus, a 
gente sentiu que essa região foi crescendo. O povo foi afluindo pra essa 
região norte mineira, mudando mais pra qui, colocar os filhos nas escolas, e 
também tinha a Compania Manga Industrial eles vinham trazendo o algodão 
pra vender e fazendo aquele comércio, e foi  entrosando e foi Manga 
crescendo e desenvolvendo no sentido comercial e no sentido estrutural da 
localidade (NOVAIS, 2010). 

 

 As dificuldades de deslocamento entre o interior e o litoral, em parte, no entanto, 

colaboraram para um intenso intercâmbio entre as cidades ribeirinhas entre si, tornando 

algumas delas centros referência no Sertão. Apesar de nossos entrevistados apontarem o 

período em análise como de atraso, as fontes documentais mostram o movimento de 

transformação aos moldes dos aparatos da modernidade. Ao “voltar” ao passado, eles 

não conseguem desvincular o presente que os cercam. Suas memórias confrontam 

constantemente o desenvolvimento e conforto atuais, caracterizando assim aquele 

momento como de atraso, não permitindo se limitar apenas as transformações anteriores 

e suas implicações no cotidiano daquele período. Ao conduzir a memória, os 

entrevistados a direcionavam de acordo com o tema a eles ressaltado, porém, em muitos 

momentos os depoimentos obtidos, além do relato, constituíam análises do fato exposto, 

realizando assim a releitura dos vestígios propostos por Le Goff (2003). 

 A definição de atrasada – exposta pelos depoentes – é melhor compreendida 

quando a vinculamos às análises de Béguin (1991). A modernidade, para o autor, trouxe 

consigo um movimento contínuo de aperfeiçoamento de bens materiais em prol de uma 

melhor qualidade de vida social. O homem moderno usufrui dos desdobramentos da 

Revolução Industrial para aprimorar seu meio, desde sua higienização ao 

desenvolvimento cultural. Junto às máquinas veio também o conforto, e não há como 
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negá-lo, pois está em constante movimento de superação. Os anos em estudo – 1920 a 

1060 – várias destas comodidades começaram a chegar à sociedade de Manga – o 

transporte a vapor, o fornecimento de energia elétrica, a organização urbana, entre 

outros. A superação permanente em fornecer maior comodidade, faz do processo de 

desenvolvimento, aos olhos de nossas fontes orais, um período de atraso, e não como 

um processo ocorrido paulatinamente até os dias de hoje. 

 O progresso e desenvolvimento da cidade de Manga, tomando como fonte a 

análise dos depoimentos obtidos, é fruto contemporâneo. A concepção de 

desenvolvimento está diretamente ligada às facilidades de locomoção e inserção de 

conforto desfrutáveis atualmente. Durante a realização das entrevistas, apesar de muitos 

depoentes negarem o desenvolvimento passado, em suas falas evidenciavam a 

prosperidade daquele momento. A favorável dinâmica, como ressaltou Ribeiro (2001), 

era uma opção para pessoas em busca de melhores condições de vida e trabalho, o 

desenvolvimento aliado a “quietude” interna eram atrativos. A cidade durante este 

período recebeu muitos imigrantes, principalmente nordestinos.  A família do senhor 

Joaquim Alencar (2010) saiu de Salgueiro – Pernambuco em 1955 em direção a Manga. 

Ao ser indagado sobre os motivos que os levaram a sair do nordeste, justifica a 

migração: 

 

Porque a história de Minas Gerais é uma história de muita fartura, e o 
nordeste sempre foi muito seco, então, por causa de divergências entre 
famílias (...) reuniu todo mundo, fretamos um pau-de-arra e vinhemos parar 
em Manga. Mas, antes veio dois, os mais velhos, os cabeças, tratar o terreno 
para nós vim pra cá. Foi pra Januária, não deu certo. Vieram aqui pra 
Manga, se entrosaram com João Alves Pereira, que era de lá do nordeste 
também, e ele se interessou muito. Eles (os cabeças da família) chegou lá 
muito animado, aí arrumou todo mundo e fretou o pau-de-arara até certo 
trecho e depois pegamos o vapor. 
 

 

A dinâmica da cidade era um atrativo para aqueles que almejavam desenvolver 

suas atividades econômicas, principalmente a agricultura do algodão, em alta durante o 

período. A Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda representava um dos motores 

econômicos do município, gerando empregos diretos e indiretos. A indústria de 

beneficiamento de algodão fisicamente apresenta-se em um prédio em ruínas, no 

entanto, na memória dos sujeitos que a viram em atividade, ela é viva. As alterações 

provocadas pela chegada da indústria em Manga estão vinculadas além de sua estrutura, 

vão de encontro também as grandes “roças” de algodão, ao fornecimento de energia 
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elétrica, ao escoamento da mercadoria por meio dos vapores, aos “coronéis”, como 

também as implicações na estrutura social, a cidade chegou a ter uma rua povoada 

apenas por funcionários da indústria, a chamada “Rua do Cascavel” 19. Ao relembrar 

sobre a Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda, o senhor Alencar (2010) nos expõe: 

 

A principal lembrança que tenho eram as caldeiras, aqueles negócios de 
colocar lenha. Tinha também os cortador de lenha, fazer os fardos de 
algodão e já saía de vapor e vendia para esses negócio de tecido. (...) Aqui 
não era ruim não. Aqui naquele tempo a gente ganhava dinheiro (...). 

 

 Por meio das memórias do senhor Paulo Pastor (2010), filho do Cel. Bembém, 

obtivemos informações sobre a dinâmica econômica da indústria, ele gerenciou a Cia. 

Manga Industrial Exportadora Ltda por alguns anos. Ao indagá-lo sobre a relevância 

desta estrutura econômica para a cidade, o senhor Pastor (2010) nos evidenciou: 

 

Ela gerou, vamos dizer assim, tinha aproximadamente uns 12 a 15 
funcionários fixos, mas gerava, por exemplo, emprego direto, indireto e 
temporários. O algodão era o pique, o beneficiamento gerava contratos. Se 
não me engano, naquela época dava uma média de talvez 150 a 200 
funcionários empregados por mês. Porque tinham os fixos e semi-fixos, e 
gerava o que to te dizendo, o emprego paralelo. Porque todo mundo plantava 
algodão tinha que tê as pessoas nas fazendas pra plantar, você não tinha 
fazenda aqui, por exemplo, que abrigasse menos de 50, 60, 80 pessoas.  
 
 

 A indústria de beneficiamento de algodão em Manga colaborou para o 

crescimento das atividades econômicas dos agricultores locais. O próspero desempenho 

econômico vinculado ao bom relacionamento social e político dos “coronéis” contribuiu 

para a transformação do espaço físico da cidade, e indiretamente para o conforto e 

melhores instalações para a sociedade. A população, no entanto, conseguia observar 

como os “coronéis” se favoreciam por meio da política e atividade econômica, por meio 

destes recursos conseguiam controlar as articulações sociais. Ao perguntar a um de 

nossos entrevistados sobre o empenho dos “coronéis” em relação ao desenvolvimento 

da cidade, assim nos respondeu:  

 

Trabalhavam pra o desenvolvimento, mas eles trabalhavam mais pra o 
desenvolvimento próprio, isso eu vou dizer, porque eram sabidos viu?! Não 
perdiam um tustão. Mas eles serviam a região todinha com favor, orientação, 

                                                 
19 Popularmente conhecida como “Rua do Cascavel”, seu nome oficial Rua Travessa 24 de Outubro. O 
codinome surgiu, segundo os depoimentos dos entrevistados, devido as constantes brigas entre seus 
moradores – trabalhadores da Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda.  
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e a palavra deles é que valia; então o sujeito acreditava na palavra como se 
fosse acreditar numa reza, né?! (ALENCAR, 2010) 

 

O processo de fornecimento de energia elétrica também se submeteu à 

interferência da relação público-privado.  A Luz em Manga era fornecida por meio da 

Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda – a indústria de beneficiamento de algodão de 

propriedade dos “coronéis”. As memórias em relação à iluminação apontam-nos a 

novidade da “luz”, assim como as frequentes perseguições.  

 

Modificou todo o sistema de evolução da cidade, porque antigamente Manga 
era iluminada pelos lampiões, eu ainda lembro dos lampiões à querosene, e 
ficavam até certo tempo aqueles postezinhos na rua, mas era gostoso, a 
gente já esperava que os funcionários da prefeitura viessem acender os 
lampiões. Com certo tempo, a Cia Manga assumiu o serviço de eletrificação 
da cidade, pôs postes e tudo mais. A sociedade pagava uma taxa, ou era de 
graça, porque a população era muito pobre (NOVAES, 2010). 

 

  O desdobramento entre favorecimento privado e público foi evidenciado em 

outros depoimentos referentes ao processo de transformação do espaço físico da cidade. 

O fornecimento de energia elétrica foi um dos mais evidentes, detentores dos meios de 

fornecimento da luz artificial, os “coronéis” selecionavam os beneficiados. Ao abordar 

o tema, Ferreira (2010) relembra: “seu João Pereira e Bembém que fizeram. Não era em 

todas as casas que tinham. Aí já começou as políticas. Não eram em todas as casas que 

tinham a luz, mas aqui em casa, graças a Deus, sempre teve”. Em um segundo 

depoimento, a senhora Lurdes Silva (2010), por um período, viu-se desvinculada do 

abastecimento de luz elétrica,  

 

Eles só forneciam aos correligionários deles. A oposição toda era a base de 
candinhero, na casa de meu pai mesmo era candinhero. Eles perseguiam 
muito, tinha aquele poder aquele poder autoritário para não perder o domínio, 
porque eles dominaram por 40 anos. 

 

 As boas relações políticas e aquisições de obras para a cidade foram observadas 

nas memórias relativas à Escola Olegário Maciel. Obra grandiosa para o processo de 

urbanização da cidade, marcada pela presença do governador Benedito Valadares, 

demonstrando à população a popularidade política de seus “coronéis”. 

 

Então passei minha infância aqui, fiz o curso primário aqui no Olegário 
Maciel, que tinha sido adquirido por Domiciano Pastor Filho e João Alves 
Pereira; e quem era governador nesse tempo era Dr. Benedito Valadares, e 
no dia da inauguração ele veio fazer. Foi uma festa gigante para Manga na 
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época, um governador vir a Manga, né?! E teve uma recepção com um 
almoço muito bem organizado com os costumes daquela época para ele e a 
comissão que o acompanhava até aqui.(...) A cidade não comportava uma 
obra dessas, mas ela foi agraciada com esta obra, e ela existe até hoje, (...) e 
muito bem conservada (NOVAES, 2010). 

 

A administração da escola, a priori, tornou-se uma extensão do domínio político 

exercido na cidade, transferindo às mulheres das famílias a tutela escolar. Lurdes Silva 

(2010) relembra: 

 

Quando eu cheguei aqui em 43 já existia o Olegário Maciel, que era o grupo 
escolar; e esse grupo era sempre manobrado pela família do Bembém, 
inclusive a Idalina Montalvão, que era a Nina, era a diretora desse grupo; e 
esse grupo foi fundado e a primeira diretora foi a Gerturdes, que era mulher 
do Anfrísio. 

 

O processo de construção da Igreja Matriz possibilita-nos evidenciar 

manifestações de fé inseridas nas atividades políticas. Obra realizada por meio de 

doação pessoal do Cel. Bembém à população, a edificação da Igreja uniu povo, políticos 

e religiosos em manifestações que em si geravam prestígio e popularidade aos chefes 

políticos locais. O fato ficou presente no imaginário social devido aos desdobramentos 

da obra, desde a origem do dinheiro, fruto de prêmio da loteria, até o processo de 

inauguração. 

 

O início das obras foi em 1943. Conta-se que a esposa dele teve um sonho e 
que pediu a ele que construísse essa igreja em honra a Santa Terezinha. (...) 
O coronel Bembém convocou a comunidade para uma reunião e comunicou 
que iria construir essa igreja. (...) O plano para a construção foi um plano de 
trabalho, e o primeiro foi buscar lá na olaria, em procissão, os tijolos para 
construir a igreja. (...). Eu trouxe, era menina, e me lembro que trouxe 
tijolos, quis trazer quatro e não agüentei, depois fiquei só com um, mas todo 
mundo trouxe. Quem tinha carroça, foi uma procissão maravilhosa. Como 
ele tinha condição e o povo tinha vontade de ter outra igreja, então todos 
foram ajudando. O bispo de Januária e Montes Claros veio consagrar a 
igreja aqui com toda a família. Movimentou a cidade toda, foi um dia de 
festa, banquete lá na casa de coronel Bembém, muitas autoridades de 
Januária, do Estado, de Carinhanha, Itacarambi, do município de Manga e 
cidades vizinha (NOVAES, 2010). 

 

O depoimento da senhora Maria da Purificação nos apresentou a mobilização de 

toda uma estrutura em prol da construção da igreja. Mobilizaram-se a população, 

autoridades políticas e religiosas para o grande feito. A sociedade foi envolvida 

ativamente no processo de construção da obra, desde o anuncio até a conclusão. A 

riqueza de detalhes da procissão ajuda-nos a compreender condutas políticas que 
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imortalizam alguns dos homens inseridos neste meio, como nos afirma Le Goff (2003), 

ser senhor da memória e do esquecimento é uma das preocupações daqueles que 

dominam a sociedade. 

As suas margens, a cidade recebeu importante obra objetivando facilitar o acesso 

entre embarcações e população, pois o espaço físico natural é caracterizado por 

barrancos. A construção do Cais promoveu infraestrutura fundamental para facilitar o 

escoamento das produções comerciais desenvolvidas em Manga, principalmente o 

algodão. Desta obra, a principal lembrança vincula-se a sua antiga forma – seu formato 

original foi totalmente descaracterizado.  

 

Ele não era como é hoje, porque sofreu reformas, parece que foi verba, não 
sei se Federal ou Estadual, ou do município, eu sei que era bonitinho... com 
degraus, parece que o prefeito dessa ocasião era Anfrísio Lima (...). Ali 
também surgiu vários empregos, e Manga ia crescendo assim, de maneira 
lenta, mas que dava para sobreviver aqui, (...) tomando forma de cidade 
(NOVAES, 2010). 

  

 O principal meio de locomoção da cidade era por meio do rio São Francisco, 

justificando a relevância da construção para a dinâmica local. Ao poucos, a cidade 

começou a ganhar estradas, por onde passavam os caminhões em busca do algodão. “As 

estradas eram péssimas. Às vezes levava dois, três dias para ir a Januária. A gente 

viajava em cima de caminhões de algodão e em tablados nas cargas de porcos” (SILVA, 

2010). As viagens realizadas em cima das cargas de algodão ficaram registradas na 

memória de alguns dos nossos entrevistados, ao relembrá-las e contar-nos suas 

“aventuras”, as expressões oscilavam entre o humor e a insatisfação. “Manga era 

atrasada, era atrasada demais, não tinha transporte não, coisa mais difícil que tinha era 

passar um caminhão de algodão, e a gente vinha em cima dessas cargas” (ALENCAR, 

2010).  

Durante a vigência do governo dos “coronéis”, também foram relembradas obras 

como a construção do Mercado Municipal e do Hospital, porém estas lembranças não 

foram acompanhadas do entusiasmo e riqueza de detalhes das anteriores. Para os 

depoentes, o mercado tornou-se um ponto de referência para compras e socialização das 

pessoas que se reuniam nas feiras, ao passo que o hospital, apesar de sua estrutura física 

pronta, teve seu funcionamento limitado devido à dificuldade de fixar médicos. A 

presença de familiares ou amigos dos “coronéis” também se apresentava na área da 
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saúde, “o Dioclésio era farmacêutico, irmão de Bembém, o Dr. Olímpio era irmão de 

Luís, que era casado com a filha de Bembém, a Lurdes” (SILVA, 2010). 

Mesmo vivendo um momento de transformações urbanas, os moradores da 

cidade encontravam maiores recursos, principalmente nas áreas de saúde e educação, 

em Januária. Segundo o senhor Antero Chaves (2011): 

 

O povo chamava Januária aqui era “vô pra cidade”. (risos). Em Itacarambi 
também chamava assim, Januária que era a cidade, mesmo que Manga já era 
cidade demorou, Januária que era a cidade conhecida aqui. Se precisava do 
médico era Januária, o banco era lá, só tinha um único ginásio na região que 
era lá. Januária era afamado moço, vinha gente da Bahia, da Barra, Bom 
Jesus da Lapa, de Carinhanha, tudo estudar lá. Mas num tinha água encanada, 
tinha não, quando a gente ia pra lá tinha que levar o lavatório, (risos), só não 
levava a cama, colchão, ropa de cama, era uma mudança, só estudava lá 
quem tinha condição (...). Até de Pirapora vinha gente estudar lá. (...) Quando 
abriu a estrada aí, cê sai daqui e demorava 2 dias pra chegar em Januária, 
porque atolava, tinha tanta água. 

 

 Nas falas do senhor Chaves (2011), encontramos características de Januária 

compatível com os dados do IBGE (1959). A dinâmica desta cidade superava Manga, 

no entanto, as limitações presentes naquele período, podem ser vistas em ambas, 

justificando para nossos depoentes o “atraso” de outrora. O destaque regional de 

Januária pode ser compreendido quando observamos a concentração de serviços e 

atividades comerciais nesta cidade, ela surgiu como um “centro aglutinador”. A senhora 

Maura Silva (2011), em sua releitura dos fatos passados do desenvolvimento de 

Januária, destacou a cidade como referência, perante as demais cidades ribeirinhas. 

 

Eu acho assim, o desenvolvimento, quer dizer, o próprio advento de outras 
comunidades, por exemplo, Manga dependia de Januária; Montalvânia 
também. Quer dizer, esse centro todo, Januária era a cidade pólo, tudo vinha 
procurar aqui em Januária. O médico era aqui, o dentista, o farmacêutico, as 
lojas, então a partir que elas foram tomando, ou seja, formando seu grupo, 
sua loja, sua farmácia então foi perdendo, quer dizer o povo já não ia, não 
procurava tanto.  

 

 As cidades “dependentes” de Januária foram moldando sua independência. 

Observa-se, no entanto, que não se restringe apenas a “independência” conquistada 

pelas cidades ribeirinhas àdesaceleração de seu desenvolvimento. O deslocamento do 

eixo de desenvolvimento retirou daquela cidade o posto de “cidade polo” das águas do 

São Francisco no Norte de Minas, Montes Claros adotou este posto de forma 

hegemônica, antes dividido com Januária. O trabalho com a oralidade possibilitou 

reconstruir um espaço de tempo determinado com maior interatividade entre as demais 
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fontes que dispomos. Os entrevistados relembraram o processo de transformação da 

cidade de Manga, bem como da região norte mineira, assim como dos grandes feitos 

dos “coronéis”, sejam eles bons ou ruins.  

Na visão destes sujeitos vinculados a história de Manga, a dinâmica da cidade e 

suas transformações paulatinas eram vistas por alguns e ignoradas por outros. “O ponto 

inicial de tudo aqui em Manga foi João Alves Pereira, Domiciano Pastor, Anfrísio Lima 

e Dioclésio Gonzaga Lima” (NOVAES, 2010). A satisfação da sociedade perante as 

obras construídas mostrou-se em alguns momentos, porém obtivemos relatos que 

denunciam o oposto; 

 

A perseguição deles apagava a satisfação do povo. Eles não queriam que 
ninguém se sobressaísse. Qualquer pessoa que tinha uma visão de progresso 
e que podia atrapalhar a administração deles na formação da mentalidade 
urbana eles procuravam eliminar, como foi meu caso (SILVA, 2010). 

 

 O depoimento supramencionado proporciona uma análise salutar sobre o 

desenvolvimento do imaginário daquela sociedade. A professora aposentada ressaltou 

em sua fala o processo de formação da mentalidade urbana. O movimento de 

transformação do espaço rural para o urbano deveria ocorrer não só no espaço físico, 

como se infere no depoimento, mas também no meio social. A mentalidade urbana 

explicitada por Silva (2010) vai de encontro a uma visão social mais crítica, menos 

temerosa, oposta à vigente naquele período. As transformações urbanas efetivadas pelos 

“coronéis” no município não romperam a imagem de rural da cidade, “os espaços rural 

e urbano não podem ser compreendidos separados um do outro, visto que são realidades 

que não existiriam isoladamente” (REIS, 2006, p. 3).  

Não houve uma ruptura drástica entre rural e urbano em Manga, seja em seu 

aspecto físico como em sua “mentalidade”, as transformações ocorreram de forma 

paulatina, a princípio no cenário físico, e mais vagarosamente no meio social. Romper a 

submissão imposta pelos resquícios do coronelismo expostos por nossa entrevistada 

com a “mentalidade urbana” não ocorreria em dia e hora determinados, mas sim como 

um trajeto constituído ao longo dos anos. O pensamento mais autônomo almejado por 

Silva (2010) foi exposto por outra professora que o vê como uma das armas para minar 

o poder dos mandões locais. 

 

Só que de lá pra cá muita coisa mudou, veio o estudo, então as mentalidades 
foram mudando, como Januária também está mudando. De 15 anos pra cá 



 110 

mudou muito, quando apareceram as faculdades.(...). Então vai mudando a 
mentalidade, você vê que antigamente os pais chegavam e falam em casa 
eram tantos votos, e eram mesmo porque o filho obedecia, o neto, hoje não. 
Cê vê dentro da própria família o pai tá de um lado, o filho tá de outro, a 
mulher tá de outra, é a mudança de mentalidade. Quer dizer eu não sou 
obrigada a seguir, porque se eu fosse casada era obrigada a seguir meu 
marido, ele achava que João era bom e eu iria votar porque meu marido 
achava. Então mudou muito, com o estudo mudou muito (SILVA, 2011). 

 

A mentalidade de submissão não se limitava apenas a Manga, o Eixo de 

Desenvolvimento centrado no rio São Francisco, durante o início do século XX, trouxe 

dinâmica para as cidades ribeirinhas, mas manteve a “tradição de seus senhores”. A 

análise das fontes orais apresentou-nos a relação da sociedade com os “coronéis”, a 

posse do poder político garantia aos chefes políticos autonomia para manobrar a 

dinâmica da cidade, como também a conduta da sociedade. No entanto, segundo Falcon 

(1997, p. 74), “os acontecimentos políticos não se auto-explicam; longe de excluírem, 

eles impõem a análise de outras dimensões da realidade histórica”. As outras dimensões 

da realidade estão vinculadas, de acordo com o autor, à sociedade, à economia e à 

cultura que, por sua vez ,ajudam-nos a compreender os processos políticos. A história 

política não pode ser abandonada, porém deve-se estudá-la de forma mais ampla, 

trazendo ao cenário histórico novas abordagens proporcionando, assim, melhor 

compreensão destes processos. 

O Eixo São Francisco em diversos depoimentos, seja em Manga, Januária, ou 

Pirapora, influenciou diretamente no processo de desenvolvimento destas cidades. As 

fontes orais possibilitam a compreensão do imaginário social durante o período, apesar 

de individuais, as memórias fornecidas pelos entrevistados são “por definição, 

“coletiva”, como sugeriu Maurice Halbwachs” (apud, Thonson, 2005, p. 94). Apesar do 

lento processo, as cidades foram mudando, e os Eixos de Desenvolvimento vinculados 

ao rio São Francisco e a Ferrovia também, dando espaço a outros caminhos em prol da 

incansável busca pelo processo de transformação, pelo desenvolvimento. As melhorias 

tão almejadas pelos sertanejos foram chegando, e junto a elas o fim de um cotidiano tão 

saudoso e vivo na memória destes sujeitos. 

 

3.3 As saudades de outrora  
 

Projetados como meios de desenvolvimento da região interiorana do país, 

vapores e locomotivas inovaram o cenário sertanejo em meados dos primeiros anos do 
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século XX. Unidos em um só propósito – ligar a região e sua população às áreas mais 

desenvolvidas do Brasil – os Eixos de Desenvolvimento rio São Francisco e Ferrovia 

tiveram receptividades divergentes, mas em um critério são unânimes: otimizaram o 

intercâmbio entre as sociedades, abrindo caminho para a transformação do espaço e 

acesso aos frutos da modernidade. Apesar de atuarem no mesmo momento, o 

significado do vapor e do trem para aqueles que os recebiam foi diferente. As ferrovias 

caracterizavam o sinônimo maior de progresso vigente no início do século XX em, por 

tal fato, as cidades receptoras viam o “progresso” se inserir em seu meio. Pirapora, 

apesar de sediar os dois eixos de desenvolvimento, nas falas de Lacerda (1964), foi o 

trem o autor de um verdadeiro “milagre” neste local, trazendo o progresso para aquelas 

terras. Ao recorrermos aos jornais, conseguimos retomar os ânimos e imaginário social 

presente no momento da chegada da ferrovia Central do Brasil no município de Montes 

Claros. 

 

Annuncia-se officialmente que, por todo o próximo mez de agosto, será 
inaugurada a estação da Estrada de Ferro Central do Brazil nesta cidade. 
Será este, não há dúvida, o maior acontecimento da vida de Montes Claros, o 
seu maior dia, esse em que, inaugurado seja o trecho de Bacayuva a esta 
cidade, ligando-a aos centros civilizados do mundo (GAZETA DO NORTE, 
1921). 

 

 Segundo Lessa (2007, p. 15), a chegada dos trilhos da Central do Brasil no 

Sertão “aparece como uma mensageira da civilização industrial e urbana”. O 

movimento de avanço dos trilhos pelo território sertanejo, segundo a autora, era visto, 

por alguns contemporâneos deste momento, como “uma cruzada “saneadora” da 

civilização e do progresso”, retirando esta sociedade do isolamento e suas implicações, 

impostas aquele povo. Para receber este novo momento da história da cidade era preciso 

festejar. Apesar de sua chegada ao Norte do Estado não se justificar economicamente, a 

ferrovia traria, consequentemente, à cidade de Montes Claros maior fluxo de atividades 

econômicas e sociais, a elite econômica local se sentia motivada com o impulso que os 

trilhos da Central do Brasil trariam as suas práticas comerciais. A missiva destinada a 

Câmara Municipal de Montes Claros evidencia-nos tal expectativa. Para não 

comprometer os festejos da inauguração da chegada do trem à cidade, alguns membros 

da sociedade se oferecem como avalistas para empréstimo destinados aos custeios da 

festa. 
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Sabendo que essa Camara lucta com difficuldades para levantar um 
empréstimo no Banco por falta de avalistas (...) para occorrer as dispesas 
(sic) com os festejos da inauguração da Estrada de Ferro nesta cidade e 
recepção dos hospedes illustres que vêm nos honrar com sua presença, vêm 
os abaixo assignados faser (sic) a seguinte proposta para servirem de 
avalistas (DIVISÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO, 1926). 

 

 As “boas intenções” dos(a) senhores(a) João Camara, (Anita) de Proença Bastos 

e Manoel Hygino Simões encontravam-se carregadas de interesses privados, explícitos 

nas condições impostas perante adesão da proposta. As atividades econômicas foram 

dinamizadas frente ao novo contexto presente na cidade. O grande impulso 

proporcionado com a chegada do trem à cidade de Montes Claros, além de ligá-la ao 

“centro” desenvolvido do país, foi a inserção da constante busca pelo desenvolvimento. 

Pereira (2002), ao analisar o contexto de desenvolvimento dos anos 50, enquadra a 

região Norte de Minas como à margem deste processo, segundo o autor: 

 

 Os efeitos práticos da intervenção do Estado como promotor da 
industrialização só surgiram na segunda metade da década de 1960, quando 
foi viabilizada a infra-estrutura energética e de transportes e os incentivos 
fiscais da SUDENE atraíram à região investimentos industriais em volume 
expressivo (PEREIRA, 2002, p. 39). 

 

 O desenvolvimento econômico da região, em conformidade com o pensamento 

do autor supramencionado, firmou-se de fato após os anos 60, quando a mesma foi 

reduto de vários investimentos industriais. A partir deste momento, iniciou-se uma nova 

fase no processo de desenvolvimento da região, houve um deslocamento do Eixo de 

Desenvolvimento, antes dividido em dois cursos – águas e trilhos. Com a intervenção da 

SUDENE o desenvolvimento concentrou-se em novas regiões adotadas pelo governo 

como importantes para o processo de desenvolvimento do país. Montes Claros 

destacou-se no cenário norte mineiro como a cidade referência deste território, a 

chegada do trem de ferro em 1926, abriu os caminhos para o progresso econômico 

social de Montes Claros, e a elite local – política e econômica – não queria desviar-se 

deste caminho. A dinâmica proporcionada com o Eixo Ferrovia alimentou o desejo de 

desenvolvimento contínuo, realizado por meio da política de industrialização da 

SUDENE. 

 

A imprensa de Montes Claros, dirigida pelo PSD e PR, assimilou o discurso 
desenvolvimentista e cuidou de reproduzi-lo. As elites locais empreenderam 
um movimento aglutinador de forças para assim participarem dos benefícios 
e investimentos do Estado. Representando os interesses dos grupos agrário e 
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comercial dominantes, os jornais legitimaram a ideologia oficial e 
procuraram construir a imagem de uma cidade “moderna”, “pacífica” e 
“civilizada” (PEREIRA, 2002, p. 39). 

 

Mesmo não tendo o trem o posto de impulsionador do “desenvolvimento” em 

Montes Claros, a ele se destinam os primeiros esforços, principalmente em relação à 

formação da mentalidade social condicionada ao progresso. Apesar de ser uma ferrovia 

de integração territorial, como nos afirma Lessa (2007), sua influência na 

movimentação comercial interna da cidade surgiu como consequência da rota do trem, e 

do espaço que a cidade conquistava na região.  

 

O trem não ajudava não só a Praça, ajudava aquele pessoal da beira de linha 
que tudo... cada um trazia uma coisinha pra vender, trazia uma fruta, uma 
verdura, uma rapadura, uma coisa lá, cada um tinha o seu jeitinho de vida e 
todo mundo fazia... tudo mundo... tinha até no dia de chegar tinha tipo uma 
feirinha ali que todo mundo vinha esperar o trem chegar pra pegar um ovo, 
pegar uma galinha, um frango até um porco, uma coisa qualquer, tudo que 
trazia para vender e tudo era... cada um ganhava seu pão desse jeito aí. 
(TEIXEIRA, 2009). 

 

Se a elite comercial investia nos festejos envolvidos pela expectativa de 

progresso e “civilização” que o trem traria, os cidadãos simples também souberam 

aproveitar a dinâmica proporcionada pela Estação Central do Brasil. A postura de 

Montes Claros frente aos eixos de desenvolvimento nos ajuda a interpretar o 

comportamento da sociedade em relação aos Eixos vigentes na primeira metade do 

século XX. Apesar de nossos depoentes afirmarem a importância das embarcações a 

vapor para o desenvolvimento das cidades, muitos deles apontaram o trem como o 

grande referencial de prosperidade daquele período. O vapor, apesar de representar o 

melhor recurso para a ligação das sociedades ribeirinhas a outros territórios, ainda era 

visto como um transporte cheio de limitações, mas o início, segundo os entrevistados, 

para o progresso da região. Ao indagarmos ao fluviário aposentado Manoel Cunha 

(2011) sobre a contribuição da navegação a vapor para o desenvolvimento da cidade, 

evidencia-nos em suas memórias: 

 

Naquela época? Muito, muito, vou te dizer porque: primeiro porque não 
existia outro transporte na cidade, de Pirapora até Juazeiro na Bahia que são 
1371 km navegável, num tinha outro transporte o único  transporte era o 
vapor. Então um passageiro que morava em Pirapora e quer ir para São 
Romão ele num tinha outra condição, tinha que esperar o vapor sair de 
Pirapora para tocar no porto dele (...). Além disso, também o serviço de 
correspondência nos levava de Pirapora malas de correio até a Bahia. Vinha 
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pela Central do Brasil passava pela navegação, nós recebia ia pra bordo e nos 
saia distribuindo pelas cidades, na medida que nós distribuía as mercadorias.  

 

Ao referir-se à memória, Rousso (2005) ressalta o aspecto de conjunto implícito 

a ela. A memória é uma reconstrução psíquica e intelectual vinculada ao passado e 

consequentemente ao grupo social, familiar, entre tantas outras implicações que vão de 

encontro ao sujeito produtor. A transcrição das memórias do fluviário supracitado 

utilizou a indagação para alinhar uma série de vestígios, em sua análise, relacionados ao 

desenvolvimento do período. Ao referirmos apenas à navegação, sua memória vai além 

e apresenta-nos uma síntese da situação vivenciada naquele momento, envolve os dois 

eixos de desenvolvimento destacados neste estudo e argumenta implicitamente a 

“ligação de espaços” como o grande empreendimento do vapor e do trem.  

 As lembranças vinculadas ao vapor, se comparadas ao trem, possuem um 

diferencial melhor analisado por meio das entrevistas colhidas em Pirapora. A cidade 

agrupa dois grandes símbolos do passado abordado – a Ponte Independência e o vapor 

Benjamim Guimarães20 – porém mesmo indagando aos entrevistados perguntas sobre os 

dois motores de desenvolvimento – vapor e trem – as falas sempre se delongavam ao 

referir-se ao vapor, como também a emoção. Em Januária, dois de nossos entrevistados 

expressaram sucintamente o que os demais apresentavam de formas mais espaçadas, 

para o senhor José Falcão (2011), criado durante sua infância dentro do vapor seguindo 

o pai comandante, o São Francisco e suas embarcações eram a esperança e felicidade 

dos ribeirinhos. 

 

Olha, no passado o rio era (...) a esperança das pessoas, porque tudo que você 
quisesse era ou vinha daquele rio, o rio não tinha as dificuldades que tem 
hoje. (...) Era a beleza, trazia felicidade pra gente, quantos namoros, quantos 
casamentos, aconteceram através dos passeis desses vapores (FALCÃO, 
2011). 

 

 A senhora Maura Silva (2011) evidencia-nos o sentimento de identidade 

presente nas sociedades situadas às margens do “Velho Chico”. Segundo Le Goff 

(2003, p. 469), a memória “é um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje”. O sentimento de identidade ribeirinha, de 

pertencimento a um só curso, é expresso pelo São Francisco e seus barranqueiros, 

                                                 
20 O vapor Benjamim Guimarães atua atualmente na cidade de Pirapora/MG como atração turística. Ver 
Anexo IX. 
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Quem nasce na margem do rio São Francisco, não importa, ele atravessa 
cinco estados, mas existe uma denominação especial para quem nasce nas 
margens do rio São Francisco, ele não é baiano, não é mineiro, não é 
pernambucano, alagoano, nem sergipano ele é barranqueiro, entendeu? Há 
um denominação especial, então nós somos barranqueiros, então lá da 
nascente até Sergipe, onde ele vai o espírito é o mesmo (...) (SILVA, 2011). 

 

 A contribuição do Rio e suas embarcações – principalmente a vapor – para o 

desenvolvimento das cidades ribeirinhas é inegável. No capítulo anterior, explanamos 

sobre este aspecto, observa-se, no entanto, que seguindo o curso da modernidade e sua 

voraz mutação, o deslocamento dos eixos de desenvolvimento pôs fim à rotina de um 

cotidiano marcado pelo apito dos vapores e locomotivas. A cidade de Pirapora sediou os 

dois Eixos, as águas do São Francisco e os trilhos da ferrovia apresentaram-se à 

sociedade como o caminho para o progresso, e quem viveu este momento histórico 

nunca se esquece. 

 

Ah... meu tempo de criança, as duas coisas marcaram, porque eu morava 
perto da central, e depois que eu casei foi o vapor. O cenário eu nunca 
esqueci, a maioria das pessoas iam ver o trem chegar, todo mundo queria ver. 
O vapor era a mesma coisa, quando o vapor apitava eu pegava meu filho e 
“vambora receber o papai” (CUNHA, 2011). 

 

Os “tapetes pretos” espalharam-se pelo Sertão e os meios de locomoção que no 

início do século XX contribuíram para o processo de desenvolvimento do Norte de 

Minas foram “aposentados”. Ao findar a atividade destes meios de transporte, rompeu-

se com um período, no entanto, ficou registrado e vivo na memória da sociedade deste 

momento. O trabalho do historiador oral, segundo Lozano (2005, p. 17), “é algo mais 

que um gravador que registra os indivíduos “sem voz”, pois procura fazer com que o 

depoimento não desloque nem substitua a pesquisa e a consequente análise histórica”. 

Ao buscarmos compreender o impacto desta fase na sociedade contemporânea ao 

período, conseguimos ir além das análises fixadas em dados mensurados em fontes 

escritas. Foi possível expor a receptividade e releitura dos Eixos de Desenvolvimento 

Vapor e Ferrovia pela sociedade por meio de um trabalho científico, contrapondo fontes 

documentais escritas e orais estendendo à sociedade resultados metodologicamente 

trabalhados.  

 A inserção e desativação do fluxo de locomotivas e vapores apresentam-se 

carregadas de memórias. Em Manga, a chegada dos desdobramentos dos tempos 

modernos, representados pela indústria e o vapor, proporcionaram dinâmica urbana e 
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social. Nas lembranças de nossos depoentes, o movimento de chegada e partida das 

embarcações a vapor aliado Às noites iluminadas artificialmente são memórias 

compartilhadas por todos, e se cruzam em um mesmo local – “Rua do Bar” 21. O 

fornecimento de energia elétrica, por meio da Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda, 

alterou o cotidiano da população. O convívio social foi estendido por mais algumas 

horas após o cair da noite. 

A população moldou-se a nova realidade oferecida pelas “noites mais claras”. A 

vida noturna da cidade, localizada na “Rua do Bar” – local de lazer da população – tinha 

hora certa para chegar ao fim. Uma das frases frequentes nos depoimentos relacionados 

ao fornecimento de energia em Manga é: “todo mundo corria quando dava o sinal”. 

Como nos afirma a senhora Ferreira (2010) “na hora de apagar a cidade, apitava...”. A 

luz era fornecida até as vinte duas horas, o “toque de recolhimento” ficou guardado na 

memória das pessoas vinculadas àquele período. para Bosi (1987, p. 339), “o ciclo dia e 

noite é vivido por todos os grupos humanos, mas tem, para cada um, sentido diferente”. 

Desfrutar um pouco mais da noite em convívio social passou a fazer parte, 

paulatinamente, do cotidiano das cidades ribeirinhas. O confrontamento dos 

depoimentos colhidos evidenciou-nos um “modelo” de vida muito similar entre as 

cidades abordadas, nas lembranças do senhor Moarcir Silva (2011) – marinheiro 

aposentado que visitou muitas cidades à beira do São Francisco – conseguimos 

informações sobre os ciclos da noite ao indagá-lo sobre como eram as cidades durante 

suas viagens nos vapores. 

 

A cidade era boa, mas era bem mais fraca, fraca, já tinha cidade grande, mas, 
mais fraca. Porque tinha, era mais pequena, menas pessoas. Os motores (do 
fornecimento de energia) trabalhavam até as dez horas da noite, depois 
apagava a luz, a cidade ficava toda no escuro. Quase todas as cidades eram 
assim. 

 

Em continuidade às informações sobre a iluminação das cidades ribeirinhas, o 

nosso depoente afirma-nos “(...) hoje em dia tá tudo eletrificado, e ele (o vapor) 

carregou muitas coisas, contribuiu bastante.” Em Manga, o fornecimento de energia 

elétrica proporcionou maior lazer à sociedade, com os bailes na Escola Estadual 

Olegário Maciel e, principalmente, os encontros na rua popularmente conhecida como 

“Rua do Bar” – nas proximidades do Cais do São Francisco – frequentes até o “apagar 

das luzes”. 

                                                 
21 O nome original da “Rua do Bar” é Rua Getúlio Vargas. Ver Anexo XI. 
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Lembro da chegada dos vapores, nós afluíamos toda para lá, principalmente 
quando era noite. (...). O pessoal de Manga deixava suas casas e ia ver a 
chegada do vapor. Ali era o encontro dos namorados e nós tínhamos um 
pequeno clube que se chamava independente..., ali hoje onde é a casa de 
Dulce, ali jogávamos ping pong, baralho, dançávamos, namorávamos. (...). 
Tinha também o bar do Gentil, que era também ponto de encontro dos 
namorados e amigos, era lá no Cais e na Rua do Bar. (...). Era muito bom, 
Manga já foi muito boa (NOVAES, 2010). 
 

 
 As memórias da “Rua do Bar” trazem consigo as lembranças do Rio e do vapor, 

meio de transporte, entretenimento e escoamento de mercadorias. “A lembrança sempre 

vem na cabeça, diariamente, porque era muito bom. Quando eles apitava lá, uhhhhh...., 

o cais aflorava, era uma festa” (ALENCAR, 2010). Apenas transcrita para o papel, as 

palavras do senhor Joaquim Alencar (2010) não carregam consigo a emoção e brilho 

nos olhos presenciados no momento da entrevista. Ativar a memória no tocante ao 

vapor leva-nos ao encontro de demonstrações de um saudosismo que na memória destes 

senhores(as) se faz presente diariamente. Se vincularmos esta emoção às circunstâncias 

vigentes no período conseguimos compreender melhor o significado de “aflorar o cais”. 

A deficiência de estradas fazia do rio São Francisco a rota viável para deslocamento de 

pessoas e mercadorias. O característico “isolamento” presenciado pelas cidades 

ribeirinhas era quebrado com a chegada e partida destas embarcações. Segundo o senhor 

Manoel Cunha (2011), “o máximo que uma cidade ficava era três dias sem vapor”, 

atualmente imaginarmos setenta e duas horas de deslocamento limitado é quase 

inviável, mas àquelas sociedades era comum, tornando o apitar das embarcações mais 

encantador.  

O Rio São Francisco está inserido na realidade das cidades margeadas por suas 

águas, a cultura deste povo, suas recordações vinculam-se ao “Velho Chico”. Manga, 

assim como as demais cidades ribeirinhas, recebeu muitos vapores durante o período 

estudado. Embarcações marcantes na memória da sociedade, apresentando-nos um 

ritual no fluxo de chegadas e partidas, o apitar do vapor encantava nossos depoentes –  e 

seus pares de época – não só pela beleza e porte das embarcações; “aflorar o cais”, ao 

apitar dos vapores, representava um ato de dar boas vindas aos “chegantes”, ou adeus 

aos que partiam. Os trabalhos com a oralidade foram iniciados, como nos afirma 

Lozano (2005), a partir da antropologia que buscou as tradições orais principalmente 

das sociedades rurais para compor seu “corpus teórico” permitindo por meio delas uma 

forma de aproximação e interpretação de culturas abordas. O recurso da oralidade, no 
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entanto, ultrapassou os limites da antropologia e estenderam-se a outras correntes, como 

é o caso da historiografia. A utilização da história oral nos mostrou que as memórias e 

emoção expressas ao falar sobre o vapor não se restringem apenas ao senhor Joaquim 

Alencar (2010), ou mesmo a seus companheiros de cidade, elas vão além dos limites 

territoriais de Manga, avançam por onde o vapor percorreu. Em Januária, a senhora 

Maura Silva (2011) relembra:  

 

Todo mundo ia olhar a chegada do vapor. Era um acontecimento. Era como 
se fosse um acontecimento social. Todo mundo ia pra beira do rio assistir a 
saída e a chegada dos vapores; quer dizer, a chegada porque podia chegar 
alguém de fora, e a saída que às vezes alguém ia viajar. Por exemplo, daqui 
podia ir até Pirapora, de Pirapora pegava o trem e ia pra outros lugares. É, 
porque não havia ônibus pra poder ir pra Montes Claros então o caminho 
certo era Pirapora, então de lá pegava o trem. Então era um acontecimento 
bom porque todo mundo podia embarcar, “vamo embarcar fulano” então todo 
mundo naquela alegria pra ver quem chegava e quem saía.  

 

Vapor e trem, a priori, trabalhavam em “parceria”.  Eles representavam as reais 

possibilidades de ligação entre os sertanejos entre si, e com os demais espaços. Ao 

apontar-nos como eram as viagens daquele período, Maura Silva (2011) continua, “ah, 

elas eram maravilhosas, era aquela viagem, como posso te falar, que a gente não tinha 

nada, mais tinha tudo, cê entendeu? Quer dizer tinha tudo que a gente precisava no 

momento.” Nesta passagem do depoimento da senhora Maura Silva (2011) filtramos 

uma releitura do passado comungada por nossas fontes orais. Ao comparar suas vidas 

contemporâneas com a passada, ressaltam a atual como desenvolvidas, a anterior era 

limitada, para muitos deles atrasada, mas a melancolia presente em suas lembranças é 

tamanha a ponto de sentirem falta daquele cotidiano. Apesar de evidenciarem as 

limitações da época, ressaltam a movimentação da cidade por meio da chegada do 

vapor. Ele trazia grande número de visitantes impulsionadores do comércio local e da 

vida social às margens do São Francisco. Segundo a senhora Lurdes Silva (2010), o 

vapor era veículo de progresso, pois com ele vinha muito dinheiro para a região, e dia 

de vapor na cidade era dia de se arrumar para os bailes.  

A chegada do trem em Montes Claros também marcou a memória da sociedade, 

assim como o vapor era uma “festa”, atração local. 

 
À noite a gente ia para lá a noite ver o trem chegar... ver o povo chegar... às 
vezes a gente encontrava pessoas conhecidas que a gente nem estava 
esperando ver. (...) Muita gente ia para lá... muita gente viajava de trem... 
carro, não era todo mundo que tinha... os ônibus eram ruins... e muita gente 
viajava também por diversão... (COSTA, 2009). 



 119 

 

O objetivo de ligar o território e a sociedade interiorana aos centros “civilizados” 

do país, como afirma Damázio (2010), tinha o intuito de tirá-los do atraso. Por meio do 

intercâmbio cultural com os viajantes do trem, assim como do vapor, a população por 

meio dos diálogos com os visitantes podiam construir em sua imaginação as grandes 

cidades do Brasil. Segundo a senhora Cunha (2011), “quem não tinha recursos ficava só 

imaginando, criando na ideia a cidade.” O senhor Laudelino (2009) presenciou a 

dinâmica da Praça da Estação Central do Brasil e nos descreveu a troca de informações 

culturais: 

 

Havia pessoas que vinha e ficava dois, três dias ali e ficava naquelas pensão 
ali perto (da Praça da Estação) e como não tinha muito conhecimento da 
região chegava e ia pra Praça ficava batendo papo com a gente e ai 
começava a contar. A gente perguntava como era a cidade deles. Eles iam 
contar a vida da cidade deles e por aí a gente pegava amizade com eles 
assim e sempre quando eles tornava a voltar sempre tava procurando pela 
gente pra conversar de novo (...) (LAUDELINO, 2009). 

 

O aumento do fluxo comercial e de visitantes nas cidades abordadas é resultado 

dos projetos desenvolvidos para ligar o interior do país aos centros, promovendo 

circulação. Implícito a este fato está o intercâmbio cultural e a mobilidade das pessoas 

pelos territórios, acentuados principalmente com a chegada da ferrovia. A inserção de 

meios mais modernos e confortáveis de vida foi aos poucos adentrando ao cotidiano 

destes senhores(as) que acompanharam o processo de transformação do espaço ao seu 

redor. Em suas opiniões, o desenvolvimento deveria chegar, porém, mantendo o fluxo 

dos meios de transportes que abriram caminho do sertanejo para o “mundo”. Como nos 

afirmou Berman (1986), em suas observações sobre o homem e a modernidade, as 

antigas formas devem ceder espaço para o novo, para o moderno. A desativação do 

fluxo dos vapores e do trem ainda hoje é motivo de lamentos e anseios de nova 

reativação. 

A desativação do trem enquanto transporte de passageiros em Montes Claros 

ocorreu no dia quatro de setembro, do ano de 199622, seguido por manifestação de 

protesto popular. O povo saiu às ruas em conjunto, munido de faixas e cartazes como 

forma de pronunciarem sua oposição à decisão de por fim ao “passado”. As fotografias 

registraram esse clamor público em prol da permanência do fluxo das locomotivas. 

Mavad (1996), ao justificar o uso das fotografias como fontes disponíveis ao 
                                                 
22 Ver anexo X.  
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historiador, expressa estas novas possibilidades como uma independência conquistada, 

pois as vias de se construir estudos pelo viés histórico não mais se limitam às fontes 

escritas. As imagens surgem, deste modo, como mais um dos artifícios a serviço do 

trabalho científico, em busca de uma “história total”.  

 

 
Figura 12 -  Manifestação social contra a paralisação do transporte de 
passageiros do Trem Baiano – 04-09-1996. Fonte: 
NUHICRE/Unimontes. 
 

 

 Em Montes Claros, o trem deixou saudades. A senhora Vanda Costa (2009) 

assim o define: “o trem era muito bom; era muito útil... e não foi só para mim não... foi 

para muita gente. Quando desativaram, muita gente chorou...”. Os jornais locais 

acompanharam o processo de desativação do Trem Baiano, evidenciando sua 

contribuição para o progresso de Montes Claros e demais cidades da região favorecidas 

pelos trilhos. Em Manchete de edição especial “Adeus, Trem Baiano” do Jornal do 

Norte (1996), consta a frase “Morreu o trem, a esperança não”. A edição é repleta de 

artigos vinculados aos sentimentos de saudade, de esperança, melancolia, revolta, 

desamparo. O referido jornal engajou-se na luta em prol da permanência do fluxo do 

trem: 

 

A extinção do “trem baiano”, lamentavelmente, teria passado em branco, 
como fato normal e rotineiro, se não fosse a iniciativa do tenaz e combativo 
diretor do JORNAL DO NORTE, Américo Martins Filho, que levou a 
denúncia até as últimas instâncias, levando-a a repercutir nacionalmente. Os 
políticos omitiram-se, os deputados idem, os governos federal e estadual 
também (JORNAL DO NORTE, 1996, p. 1). 
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 As viagens do Trem Baiano, no entanto, foram cessadas, e ao contrário do 

ocorrido com o vapor, até a presente data não retornaram nem mesmo como atração 

turística. As viagens a vapor foram se findando aos poucos, por meio das desativações 

das várias embarcações que navegavam pelo São Francisco. A lentidão destes 

transportes, a degradação do Rio – por meio dos assoreamentos e secas –, bem como a 

construção das rodovias tornaram o fluxo das embarcações inviáveis, permanecendo 

apenas as lembranças aos que delas usufruíram. Ao contrário das manifestações da 

sociedade montesclarense, os ribeirinhos assistiram quietos ao calar dos apitos das 

diversas embarcações que circulavam pelo “Velho Chico”. Ao longo dos anos, desde o 

início da navegação, muitas embarcações foram destruídas por motivos diversos – 

naufrágio, incêndios, desmanche para construção de novos vapores ou apenas para 

vender o material para ferro-velho – “e nós, ribeirinhos, todos, somos culpados. Na 

época, nos anos 70 do século XX, deu-se a matança e ficamos calados. Não se ouviu um 

grito, um pio em sinal de protesto” (DINIZ, MOTA, DINIZ, 2009, p. 119). Ficou 

apenas a lembrança dos bons tempos, como aponta-nos o senhor Moarcir Silva (2011): 

“hoje em dia tá tudo parado, eu tenho saudade, tem dia que sonho que estou 

trabalhando”. 

 De um montante fixado em quarenta e cinco embarcações dispostas pelas águas 

do São Francisco, “hoje, 2009, apenas ficaram para contar a história: o Benjamim 

Guimarães (em atividade), o São Salvador (já funcionando) e o Saldanha Marinho, em 

Juazeiro, como atração turística” (DINIZ, MOTA, DINIZ, 2009, p. 119). O Benjamim 

Guimarães figura como o grande “mimo” dos ribeirinhos, citado em diversas memórias. 

Em atividade, nos dias atuais (2011), sua reabilitação reativou as lembranças 

quietas/inquietas dos barranqueiros. Aos que não puderam ainda revê-lo o desejo é 

imenso, como nos apontou os depoentes de Manga, onde ainda não desfrutaram de sua 

visita. Aos sujeitos agraciados com o reencontro a emoção esteve presente. A senhora 

Maura Silva (2011) descreve-nos este encontro com o vapor em dois momentos: 

 
Eu já tinha visto ele lá em Pirapora, eu fui participar de uma reunião lá no 
vapor. Eu passei o dia inteirinho viajando nele, subindo e descendo. E 
quando ele dava aquele apito parece que apertava o peito. Lá, na primeira vez 
que eu não tinha visto ainda, parecia que tava me matando, dava vontade de 
chorar, de rir, mas não podia, só tinha gente desconhecida. Agora quando ele 
veio aqui (Januária) eu não sei se eu sentia alegria ou tristeza, sabe de uma? 
Eu não sei direito porque a gente lembrava de tanta coisa, deu uma saudade, 
uma vontade de acabar com tudo, uma saudade, parece que arrancou um 
pedaço da gente, de minha alma. A hora que dava aquele apito. 
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 O vapor Benjamim Guimarães é uma das grandes atrações turística da cidade de 

Pirapora, atraindo visitantes de diversas localidades desejosos em conhecer o São 

Francisco e seu passado. Manoel Cunha (2011), fluviário aposentado e atual 

comandante do vapor, relatou-nos o “encontro a distância” de sociedades ribeirinhas 

inseridas nos roteiros de viagens:  

 

Essas viagens de turismo você acredita que tem cidadezinha que a gente fica 
de cortar o coração, tem gente simples que fica no sol quente, mas a gente 
respeita o dono que fretou o vapor e acha que não pode, porque não pode 
perturbar, porque o turista não quer isso, não quer que suje, não respire lá 
dentro, doença. Quando acontece isso a gente corta o coração o povo às vezes 
procurando uma sombrinha, olhando....(...). 

 

 O símbolo de “atração” do vapor ainda hoje é preservado, seja para a elite, ou 

mesmo para os “simples” barranqueiros. Por onde passa, o vapor mantém a tradição de 

“aflorar o cais” e esta conduta tão presente no imaginário dos contemporâneos à época 

passada, assim como aos dos dias atuais transcende o ato físico e expressa-se também 

na arte. Ao abordar sobre a leitura de articulações sociais em imagens, Leite (2001, p. 

44) observa que uma das dificuldades paira em “chegar à compreensão do todo através 

do fenômeno individual observável”.  

 

 
Figura 13 - Pintura retratando a chegada do vapor. Fonte: (DINIZ, MOTA, 
DINIZ, 2009, p. 191) 

 
 

 As imagens do vapor figuram não só na memória. Se buscarmos na arte, na 

literatura, nas decorações das casas, em cada caixa de fotografias, lá estão.  Os Eixos de 
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Desenvolvimento Vapor e Ferrovia abriram o caminho para o desenvolvimento da 

região, permitiram aos sertanejos maior “facilidade” de deslocamento, ligando-os. A 

história oral proporcionou a pesquisa demonstrar além dos impactos proporcionados 

pelos Eixos de Desenvolvimento na dinâmica da cidade. As memórias de nossos 

depoentes apresentaram-nos a receptividade e releitura destes motores de 

desenvolvimento na vida de sujeitos inseridos neste momento histórico. Progresso, 

atraso, saudades, misturam-se em lembranças dos remanescentes do vapor e do trem. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa proporciona ao historiador retomar o passado com análise 

fundamentada e crítica. O resultado deste trabalho apresenta-se como o vínculo do 

“todo” e da “parte”, demonstra-nos o reflexo da interferência da política nacional 

centrada nos projetos destinados a retirar do atraso as regiões interioranas do país, 

“isoladas” nos Sertões, no processo de desenvolvimento da cidade. Estas regiões, desde 

o início da colonização, foram enxergadas como áreas de fronteiras, territórios a serem 

desbravados. Os planos de levar o progresso e “civilização” ao interior do Brasil, 

efetivados ainda no Império, desenvolveram-se pautados no pensamento dos tempos 

modernos e seus desmembramentos, principalmente os da Revolução Industrial do 

século XVIII.  

O homem moderno guiou-se pelo constante desejo de prosperidade, riqueza, 

progresso. A Revolução Industrial apresentou a este sujeito as ferramentas para trilhar 

os objetivos almejados – as máquinas. A integração das máquinas à vida humana 

alterou todos os ramos de sua relação social e não encontrou barreiras, atingiu as mais 

longínquas sociedades. As novas ferramentas de produção traziam implícitas em si a 

otimização de um bem precioso ao homem, o tempo. A vida antes das máquinas seguia 

um ritmo moroso, os deslocamentos e a produção eram realizados por lentos processos. 

A Revolução Industrial apresentou ao homem recursos que alterariam estes processos, 

as máquinas substituíram a força humana por energias mais propulsoras. O cenário 

social foi alterado, surgiram as indústrias, as ferrovias, os vapores e junto a eles um 

“novo mundo”, guiado pela constante busca pelo aprimoramento técnico. 

 Os reflexos da modernidade e aparatos da Revolução Industrial chegaram ao 

Brasil por meio do empenho do governo imperial em ligar os territórios interioranos do 

país às áreas litorâneas, levando a prosperidade e “civilização”. Para desenvolver este 

intuito, dispuseram dos mais inovadores meios de transportes vigentes – vapores e 

locomotivas – abrindo caminho para integração dos sertanejos. Ao utilizá-los, trilharam 

dois caminhos para melhor aproveitamento das potencialidades do Brasil, o Eixo rio 

São Francisco, já explorado de forma “rudimentar”, foi inovado por meio das 

embarcações a vapor. Paralelo ao Eixo São Francisco, traçou-se o Eixo Ferroviário – 

grande sinônimo de progresso daquele momento. Vapores e Locomotivas chegaram ao 

Sertão, inovando o espaço e seus habitantes.  
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Os trabalhos iniciados no Império estenderam-se no governo republicano, 

momento “áureo” da ação destes motores de desenvolvimento. Foi durante a primeira 

metade do século XX que os reflexos destes eixos de desenvolvimento mais afetaram a 

região. Os frutos da modernidade chegam e junto a eles iniciou-se um momento de 

transformações dos espaços, os processos de urbanização, estendidos as diversas 

cidades brasileiras no princípio dos anos de 1900. Todas estas novidades, alinhadas a 

um movimento integrado a contextos macrossociais, chegaram ao Sertão com 

características particulares. Distante dos centros político-econômicos brasileiros, o 

Sertão tinha “vida própria” e não só os sertanejos adaptaram-se às novidades, elas 

também tiveram de adaptar-se a ele. 

Por estas “bandas” mandavam os “coronéis” – mesmo após o fim do 

coronelismo, enquanto sistema – foram eles os tutores no processo de trazer o 

“progresso” para a região norte mineira. O “coronel” manteve consigo um conjunto de 

práticas e condutas típicas de sistema político que mesmo após seu fim prosseguiram 

como resquícios nas diversas cidades do país, principalmente nas interioranas. Os 

símbolos de progresso e tradição conflitavam pelas terras sertanejas. Em nosso recorte 

espacial norte mineiro, adotamos como objeto de estudo a cidade de Manga para 

compreendermos a interferência dos eixos de desenvolvimento em sua dinâmica. Para 

melhor análise e compreensão da atuação do Eixo São Francisco e Ferrovia nesta 

cidade, trabalhamos paralelamente a ela com as cidades de Januária, Pirapora e Montes 

Claros, confrontando fontes e condutas que validassem nossas hipóteses.  

Ao finalizar os três capítulos inseridos neste trabalho, é necessário retornarmos a 

uma das frases iniciais do primeiro deles. Naquela parte do texto, citamos Lacerda 

(1964, p. 80) quando, ao visitar Manga em meados de 1937, relatou em sua obra que 

“talvez seja Manga a única cidade em que se observa uma possibilidade de progresso 

imediato. Ou talvez seja efeito de luz...”. Para compreendermos a frase de Lacerda 

assentada em uma possibilidade de progresso ou não, utilizamos como base de 

interpretação de nosso estudo a análise da interferência dos Eixos de Desenvolvimento 

São Francisco e Ferrovia na região norte mineira, observando como a cidade de Manga 

apresentou-se frente a eles. 

Enxergar sinais de progresso em Manga, durante aquele período, certamente 

estava vinculado às atividades econômicas já desenvolvidas com bases no “modelo 

moderno” sustentado por estruturas mecânicas. De fato, Lacerda encontrou estes 

vestígios sinalizadores de progresso na cidade. Vencendo todas as adversidades do 
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Sertão, os “coronéis” de Manga instalaram a Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda, 

uma indústria de beneficiamento de algodão. Durante a vigência do Eixo de 

Desenvolvimento São Francisco, o Rio era o caminho das populações ribeirinhas, e o 

“isolamento” vivido por estas sociedades foi quebrado pela parceria do vapor e do trem. 

Eram eles os responsáveis em ligar o homem durante o período em estudo e, por meio 

deles, as máquinas da Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda chegaram à cidade, 

dinamizando sua economia e destacando-a como uma das possibilidades de progresso 

da região. A conjuntura favorável centrada em local de eixo de desenvolvimento – rio 

São Francisco; prosperidades nas atividades econômicas – Período do Algodão; mais 

prestígio político dos feches locais – aliança política Pereira-Pastor, propiciaram a 

Manga um momento viável ao desenvolvimento.  

Durante os anos de 1920 a 1960, a cidade somatizava características viáveis ao 

processo de urbanização. O momento vivido durante o governo dos “coronéis” 

caracterizou-se como fase próspera para a cidade. O controle das atividades comerciais 

e o domínio político permitiam aos chefes políticos locais relevância no cenário político 

estadual. Manga, durante este período, viveu um momento de alterações significativas. 

A dinâmica comercial do município, principalmente por meio das atividades 

fundamentadas na agricultura do algodão, proporcionou fase de conquistas. A indústria 

de beneficiamento de algodão – Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda – no início do 

século XX no extremo Norte de Minas, não só impulsionava as atividades econômicas 

locais, como também ressaltava Manga frente à política estadual, refletidas nas 

conquistas direcionadas à cidade. Datam deste período algumas das principais 

alterações físicas que proporcionaram o desenho de cidade a Manga. A Escola Olegário 

Maciel, o Mercado Municipal, o Hospital, o Cais, a Igreja Matriz, a organização de ruas, 

o fornecimento de energia elétrica, entre outras especificadas no capítulo II 23. 

 Manga, aos poucos, tomava forma de cidade, modificando o espaço natural em 

prol do convívio social e toda complexidade por ele exigida. Estas obras ainda hoje 

chamam a atenção frente às demais, e nos remetem as reconstruções históricas. Olhar a 

arquitetura destas obras não se limita a admirar uma estrutura física, elas são fontes da 

história, seu processo de construção está envolto por questões diversas transitáveis entre 

os interesses políticos, econômicos e sociais.  

                                                 
23 As referidas obras foram submetidas a reformas, em algumas se manteve a estrutura original, e 
adaptaram ampliações, em outras descaracterizaram por completo a arquitetura original. 
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 Ressalta-se, nas considerações finais deste trabalho, que a análise do processo de 

urbanização da cidade evidenciou-nos o manejo da relação público-privada exercida 

pelos “coronéis” de Manga. Autores como Leal (1997) e Carvalho (1997) expressaram 

em seus textos a relação de interesse privado destes chefes políticos frente ao bem 

público. O domínio da máquina política permitia a eles a articulação em benefício 

próprio. Em Manga não foi diferente, pois as transformações da cidade adequavam-se 

ao contexto de interesses próprios. Não constitui objetivo da pesquisa exaltá-los como 

figuras ternas e voltadas exclusivamente em prol da prosperidade da cidade. A 

historiografia ajudou-nos a interpretar as fontes documentais e orais, evidenciando a 

dinâmica da cidade frente ao momento político destes “senhores”. 

 Durante a vigência dos Eixos de Desenvolvimento centrados no São Francisco e 

na Ferrovia, cidades destacavam-se umas frente às outras. Para confrontarmos a 

interferência dos eixos de desenvolvimento na cidade, utilizamos a comparação como 

forma de evidenciar as implicações sofridas. Por onde o vapor e o trem passaram 

cenários foram montados e desmontados. Na fase de análise das fontes, alicerçada a 

bibliografias pertinentes ao tema, conseguimos compreender “em partes” um dos 

caminhos possíveis que justificam o fim da frase de Lacerda (1964): “ou talvez seja 

apenas efeito de luz”.  

 As fontes do IBGE (1959) apresentaram-nos a dinâmica das cidades de Manga, 

Januária, Pirapora e Montes Claros.  Por meio destas ferramentas, efetivamos uma 

análise comparativa e como resultado observamos nos dois eixos de desenvolvimento – 

rio São Francisco e Ferrovia – a existência de contrapontos em destaque. Montes Claros 

no Eixo Ferrovia, e Januária no Eixo São Francisco eram as referências do Norte de 

Minas naquele recorte temporal. Ambas eram caracterizadas por intensas atividades 

comerciais, com uma estrutura urbana servida de aparatos dispostos em saúde, educação 

e lazer, além de relevantes números de estabelecimentos industriais; chegando Januária 

a superar Montes Claros e as demais cidades em números de produções industriais. 

Apesar de Lacerda (1964) “apostar” no progresso de Manga, desde os relatos de Halfeld 

(1860), Januária já era apresentada com maior dinâmica e povoamento, se comparada à 

Manga. Apesar de não dispormos de data precisa da primeira indústria em Januária, 

inferimos, por meio da obra de Lacerda (1964), sua origem como posterior à cidade de 

Manga.  

 Em relação à prosperidade das cidades ribeirinhas durante o Eixo de 

Desenvolvimento São Francisco, Januária apresentou-se como a mais desenvolvida, 
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superando Pirapora – sede dos dois Eixos, Rio e Ferrovia. Manga limitou-se a apenas 

duas indústrias – Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda e Indústrias Reunidas de 

Manga Limitada – não presentes nos documentos do IBGE (1959); porém nossas fontes 

comprovam a existência de ambas. Apesar de não despontar como a grande referência 

do Norte de Minas, Manga, assim como as demais cidades, foi beneficiada pela atuação 

dos vapores e locomotivas na região. O curso do São Francisco e os trilhos da ferrovia 

eram as alternativas de locomoção da sociedade.  Enquanto navegação e ferrovia 

trabalharam em parceria, as cidades que desenvolviam atividades econômicas relevantes 

observaram uma favorável dinâmica.  

Durante o período em estudo, observamos um “pseudoisolamento” presente na 

região. Os dois Eixos de Desenvolvimento na realidade, apesar de complementarem um 

ao outro, construíram “parcial” autonomia. Entre as cidades à margem do Rio existiam 

pontos de referência, que devido ao “isolamento” destacavam-se como cidades 

aglutinadoras de prestações de serviço e fluxo comercial. No Norte de Minas, Januária 

adotou este posto. No Eixo Ferrovia, traçou-se o mesmo desenho, no percurso dos 

trilhos, Montes Claros surgiu como este centro aglutinador. No decurso do tempo, no 

entanto, o contínuo aprimoramento tecnológico e o incansável desejo de inovação e 

prosperidade alteraram este cenário. Com a construção de rodovias e com a 

interferência do projeto da SUDENE na região norte mineira, constatamos um 

deslocamento do Eixo de Desenvolvimento. O curso das águas do São Francisco 

paulatinamente foi se aquietando, ao passo que a “agilidade” das locomotivas, atraía 

para aquela área o novo foco de desenvolvimento regional. Montes Claros obteve, por 

meio dos trilhos, a abertura do caminho para um movimento contínuo de 

desenvolvimento. As cidades ribeirinhas, no entanto, antes “centros de referência”, 

como Januária, perderam este status por meio da abertura de estradas e maior fluxo com 

a cidade de Montes Claros. 

Uma maior riqueza de informações sobre as consequências do deslocamento dos 

Eixos de Desenvolvimentos São Francisco e Ferrovia, ocorridos na segunda metade do 

século XX, ficam em aberto para estudos posteriores. Aqui buscamos evidenciar a 

interferência destes Eixos de Desenvolvimento principalmente durante sua vigência – 

entre os anos de 1920 a 1960. Em meio a este recorte, Manga teve seu momento áureo, 

sua população e seus chefes políticos ganharam em um “jogo” de interferências público-

privado. O favorável Período do Algodão em Manga proporcionou dinâmica urbana em 

um momento centrado no Eixo de Desenvolvimento rio São Francisco. 
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Ao conduzirmos estas análises, fomos de encontro também a receptividade e 

releitura da dinâmica proporcionada pelos Eixos de Desenvolvimento – vapor e ferrovia 

– na vida dos sujeitos diretamente vinculados ao período. Ao dispormos da história oral, 

trouxemos o “senso comum” para a produção científica e, por meio dele, observamos 

que, para estes sujeitos, vapor e trem iniciaram o progresso das cidades abordadas. 

Exaltaram a parceria dos vapores e das locomotivas, assim como também a 

“dependência” de algumas cidades frente a outras durante aquele período.  

As interferências do mundo moderno, cercado por vapores, locomotivas, 

indústrias, iluminação elétrica, entre outros benefícios foram adentrando na vida de 

nossos depoentes. Em suas leituras, apesar de afirmarem o “progresso chegando”, em 

muitos momentos, confrontavam atraso e desenvolvimento. Os atrasos, em muitos 

casos, vinculavam-se às limitações daquele momento; desenvolvimento para eles, de 

fato, ocorre hoje alicerçado no conforto vigente. Esta afirmativa não se limita à Manga, 

perpassa pelas cidades de Januária, Pirapora e Montes Claros. Béguim (1991) 

evidenciou-nos a “sedução do conforto”. Outra expressão de atraso vincula-se às 

limitações políticas. A presença dos “coronéis”, em muitas falas foram evidenciadas 

como um atraso para o progresso, pois as perseguições eram frequentes.  

Cientes da importância da navegação e da rede ferroviária para o 

desenvolvimento das cidades norte mineiras, nossos “velhos”, como os denominou Bosi 

(1987), assistiram as interferências dos Eixos de Desenvolvimento na dinâmica das 

cidades e em seus cotidianos, seja em momento de plena atividade destas máquinas, 

assim como no momento de desativação. Para estes senhores, vapor e trem eram o 

sinônimo de ligação e, em relação ao trem, a chegada do progresso. Ambos promoviam 

o deslocamento humano e de mercadorias. A chegada destes meios de transporte 

implicava no intercâmbio cultural e comercial. Mas o fluxo de chegadas e partidas nas 

cidades ribeirinhas, possui um significado maior.  Podendo ficar até três dias sem a 

visita de um vapor, o apitar destas embarcações tornou-se uma atração às margens do 

“Velho Chico”, como foi evidenciado pelos senhores(as) ribeirinhos(as), “o cais 

aflorava”. 

O significado do vapor no imaginário da sociedade recorrente ao período em 

estudo é homogêneo, para eles o vapor encantava, trazia novidades, e o mais importante 

– os encontros. O “bem querer” destinado ao vapor muito tem haver com o sentimento 

de pertencimento e identidade destas populações pelo rio São Francisco. A afirmativa 

pauta-se principalmente na cidade de Pirapora, onde vapor e trem encontravam-se. Mas, 
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na memória dos senhores(as) entrevistados(as) por nós, o vapor tem espaço 

privilegiado, alguns deles chegaram a pronunciar que poderíamos perguntar a qualquer 

pessoa da cidade e obteríamos a mesma resposta. Vapor e trem trouxeram as novidades 

às cidades, os materiais para construção das grandes obras daquele período, 

proporcionaram o encontro dos sertanejos com os frutos da modernidade. A vida destes 

senhores(as) mudou muito com o dinamismo proporcionado pela atuação dos Eixos de 

Desenvolvimento São Francisco e Ferrovia e ficou marcada pela saudade daquele 

tempo. 

A proposta inicial deste trabalho foi fixada no intuito de compreendermos as 

implicações dos Eixos de Desenvolvimento rio São Francisco e Ferrovia na dinâmica da 

cidade de Manga, bem como de sua sociedade, trabalhando paralelamente com as 

cidades de Januária, Pirapora e Montes Claros. Ao término de nossas análises, podemos 

concluir a contribuição destes Eixos para a cidade, pois, em momento de “parceiros”, 

vapor e trem levaram o progresso às quatro cidades abordadas, cada uma na proporção e 

medida favorável as suas atividades econômicas e gerenciamentos políticos atuantes 

nestes espaços. Ao longo do mutante processo da modernidade, no entanto, o Eixo São 

Francisco perdeu seu espaço e, junto a sua desativação, houve uma “estagnação” 

considerável das cidades de Januária, e principalmente de Manga em relação ao 

próspero período vivenciado no passado. As cidades de Montes Claros e Pirapora 

conseguiram dar seguimento ao favorável momento iniciado por meio do fluxo das 

ágeis locomotivas, destacando Montes Claros como a cidade referência do Norte de 

Minas. 

Os eixos de desenvolvimento passaram pela cidade, criaram cenários, 

desmontaram os mesmos, deram margens para novos motores de desenvolvimento. Os 

vapores e locomotivas foram “silenciados”, porém na memória dos participantes deste 

cotidiano a lembrança é viva, seja do trem, seja do vapor, porque, como nos afirmaram, 

mesmo com toda a dificuldade daquele período mesclado entre progresso e atraso “era 

um tempo muito bom”.  
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Anexo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia de embarcação usada pelos ribeirinhos do São Francisco movida com auxílio dos 
ventos. Fonte: Acervo particular Família Pastor.  
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Anexo II 
 
 
  

 
Fotografia vapor Benjamim Guimarães nas águas do São Francisco – 
Meados 1930. Fonte: Acervo particular Família Pastor. 

 
 

 
Fotografia vapor Wenceslau Braz nas águas do rio São Francisco – 1930-1940. Fonte: 
Acervo particular Família Pastor. 
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Anexo III 

 
 

 
Fotografia da Rua Olegário Maciel.  Espaço em transformação, já presente a estrutura física da 
Escola Estadual Olegário Maciel, porém desprovida de iluminação elétrica. Meados de 1930. 
Fonte: Acervo particular Família Pastor. 

 
 
 

 
Fotografia da Rua Olegário Maciel nas proximidades do Casarão Pastor. Transformação paulatina 
do espaço rural em espaço urbano. A Rua já contornada por residências e fiações elétricas contrasta 
com o “fluxo” de animais – Meados de 1940. Fonte: Acervo particular Família Pastor. 
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Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recorte e ampliação da figura 06 – Encontro político em frente ao Casarão Pastor. 
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Anexo V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia de Benedito Valadares e Israel Pinheiro – 1930-1940 – Fonte: (BOMENY, 2005, p. 
177). 
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Anexo VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia que ilustra a parceria dos Eixos de Desenvolvimento rio São Francisco e Ferrovia na tarefa 
de ligar e levar o progresso ao interior do Brasil. Locomotiva à espera do vapor para embarcação no 
porto de Pirapora/MG com destino a Petrolina/PE – meados de 1920. – Fonte: (DINIZ; MOTA; 
DINIZ, 2009, p. 87). 
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Anexo VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia atual (2011) da Ponte Independência – Pirapora/MG. Fonte: Produzida por Nôila F. Alencar. 
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Anexo VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia da Segunda Indústria de Beneficiamento de Algodão em Manga – 1950. Fonte: 
Acervo particular Família Pastor. 
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Anexo IX 
 
 

 
Fotografia frontal do vapor Benajamim Guimarães – Cais de Pirapora – 2011. Fonte: Produzida por Nôila 

F. Alencar. 
 

 

 
Fotografia trazeira do vapor Benajmim Gruimarães – Cais de Pirapora – 2011. Fonte: Produzida por 

Nôila F. Alencar. 
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Anexo X 
 
 
 
 
 

 
Fotografia do comuicado à sociedade sobre a data de paralização do Trem Baiano como transporte de 
passagerios – Montes Claros 1996. Fonte: NUHICRE/Unimontes. 
 

 
 

 
Fotografia da manifestação popular contra a última viagem do Trem Baiano como transporte de 
passageiros no dia 04-09-1996. Fonte: NUHICRE/Unimontes. 
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Anexo XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Fotografia “Rua do Bar” – visão partindo do Cais de Manga. Possível observar o processo de 
instalação da rede elétrica na cidade –  Meados de 1937-1940. Fonte: Acervo particular Família 
Pastor. 
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