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RESUMO 

 

A motivação inicial deste trabalho surgiu pelo interesse em compreender como se deu o 

desenvolvimento em Pirapora, durante quatro tempos relevantes em sua história: o tempo dos 

vapores, iniciada através da navegação fluvial; o tempo dos trilhos, com a chegada da ferrovia 

na cidade; o tempo da Sudene, onde o foco inicial era a industrialização; e o tempo atual, onde 

a economia piraporense se volta para outras atividades, dentre elas a prestação de serviços. 

Em cada capítulo, buscou-se contextualizar a atividade econômica da época nos principais 

cenários: internacional, nacional, regional e local, sendo este último explanado em todos eles. 

Em todos os tempos percebeu-se a presença relevante de um agente natural, que foi 

preponderante para o desenvolvimento de Pirapora: o rio São Francisco. Nesse sentido, o 

objetivo geral do estudo foi analisar o processo de desenvolvimento econômico de 

Pirapora em diversos períodos de sua história, relacionando-o com o desenvolvimento numa 

perspectiva social. Visando o embasamento das discussões, foi realizada uma extensa 

pesquisa bibliográfica, dentro da metodologia proposta. O estudo de caso foi escolhido como 

método de pesquisa. Além disso, houve a coleta de dados secundários, realizada em sites e 

instituições públicas. Para ilustrar, foram também utilizadas tabelas, gráficos, quadros, figuras 

e fotos, que demonstram o desenvolvimento ocorrido em Pirapora nos diversos tempos. 

Ressalta-se que o presente trabalho não teve a preocupação de classificar ou conceituar o 

desenvolvimento sob uma única teoria, e sim, mostrá-lo como um processo histórico. Dessa 

forma, palavras como Progresso, Pujança, Riqueza, e outras mais, foram utilizadas sempre 

com a conotação de desenvolvimento. Preocupou-se também em não expor somente o lado 

econômico, que se mostrou preponderante, mas, do mesmo modo, mostrar o contexto social, a 

partir dos residentes locais. Diante de todo o exposto, foi possível realizar algumas 

considerações, especialmente no tocante a quem o desenvolvimento de Pirapora atendeu. 

Também tornou-se perceptível que o desenvolvimento no município ocorreu de fora para 

dentro, geralmente imposto por forças externas, tendo como base o capital, tanto estrangeiro 

como nacional. Constatou-se também que parte da população não participou do 

desenvolvimento de Pirapora. O estudo de caso atingiu a sua proposta de descortinar algumas 

nuances presentes no desenvolvimento de Pirapora, e que muitas vezes não é apresentado pela 

História.  
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ABSTRACT 

 

The initial motivation of this work came from the interest in understanding how the 

development took place in Pirapora, during four relevant times in its history: the time of the 

vapors, initiated through fluvial navigation; The time of the rails, with the arrival of the 

railroad in the city; The time of Sudene, where the initial focus was industrialization; And the 

current time, where the Piraporan economy turns to other activities, among them the provision 

of services. In each chapter, we tried to contextualize the economic activity of the time in the 

main scenarios: international, national, regional and local, the latter being explained in all of 

them. In all the times the relevant presence of a natural agent, that was preponderant for the 

development of Pirapora: the São Francisco river was perceived. In this sense, the general 

objective of the study was to analyze the process of economic development of Pirapora in 

several periods of its history, relating it with the development in a social perspective. Aiming 

at the basis of the discussions, an extensive bibliographical research was carried out, within 

the proposed methodology. The case study was chosen as the research method. In addition, 

secondary data collection was performed on websites and public institutions. To illustrate, 

tables, graphs, pictures, figures and photos were also used, demonstrating the development 

that took place in Pirapora at different times. It is emphasized that the present work did not 

have the concern to classify or conceptualize the development under a single theory, but to 

show it as a historical process. In this way, words like Progress, Power, Wealth, and others, 

were always used with the connotation of development. It was also concerned not to expose 

only the economic side, which proved to be preponderant, but, in the same way, to show the 

social context, from the local residents. In the light of all the above, it was possible to make 

some considerations, especially as to who the development of Pirapora attended. It also 

became noticeable that development in the county occurred from the outside to the inside, 

generally imposed by external forces, based on both foreign and domestic capital. It was also 

found that part of the population did not participate in the development of Pirapora. The case 

study reached its proposal to unveil some nuances present in the development of Pirapora, and 

which is often not presented by history. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

“O rio São Francisco é como alguns autores: muito famosos, muito citados, mas, de 

obras pouco conhecidas, pois quase nunca lidas”. A frase pertence a Ivo das Chagas, 

barranqueiro e professor, e foi coletada no prefácio do livro Rio São Francisco: Vapores e 

Vapozeiros, dos autores Domingos Diniz, Ivan Passos Bandeira da Mota e Mariângela Diniz. 

A partir dela surgiram sonhos, ideias, um projeto e a realidade: este estudo. 

A paisagem é o rio São Francisco, o lugar, Pirapora. E ambos são os protagonistas 

desta pesquisa, que tem por finalidade apresentar por meio de dados, informações e 

depoimentos a história de desenvolvimento de uma cidade que teve e tem como principal 

característica a presença do rio São Francisco. Pirapora encontra-se à sua margem direita. 

Inicialmente alguns questionamentos foram surgindo: Como ocorreu o 

desenvolvimento em Pirapora? Que desenvolvimento foi esse? Qual a importância do rio São 

Francisco para a cidade? Quem e quais foram os agentes atuantes no desenvolvimento de 

Pirapora? É possível determinar se houve desenvolvimento numa perspectiva social? 

Nesse sentido, o objetivo geral do estudo foi analisar o processo de 

desenvolvimento econômico de Pirapora em diversos períodos de sua história, relacionando-o 

com o desenvolvimento numa perspectiva social. Para melhor organização do trabalho, esse 

tempo foi definido em três momentos, com focos distintos, mas que se completavam no todo. 

O primeiro deles foi o tempo dos vapores e dos trilhos, o segundo da Sudene e o último o 

tempo atual, com a forte presença dos serviços na economia piraporense.  

De forma cronológica foi possível tratar o tema desenvolvimento em três tempos 

distintos. No entanto, cabe esclarecer que o termo desenvolvimento passa a ser usado 

“cientificamente” somente após a Segunda Guerra Mundial. Desse modo, tornou-se 

necessário atribuir outros significados ao referido vocábulo, que tivessem relação direta com a 

palavra, dentro de uma lógica de evolução. Desse modo, expôs-se alguns termos utilizados em 

épocas distintas, tais como prosperidade, riqueza, pujança econômica, progresso, dentre 

outros.  

No tocante aos objetivos específicos, buscou-se: identificar forças e fragilidades na 

lógica do desenvolvimento em Pirapora; relacionar o desenvolvimento do município, tanto 

pelo viés econômico como por uma perspectiva social, em seus tempos diversos; verificar as 

condições sociais da população nos períodos estudados; entender o papel do rio São Francisco 

no processo de desenvolvimento de Pirapora. 
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A metodologia adotada iniciou-se com o levantamento bibliográfico, sendo utilizados 

autores importantes tanto na literatura local, regional, nacional como estrangeira. Dentre eles 

destacam-se: Sen (2010); Hobsbawm (1974; 2003); Wirth (1982); Prado Júnior (1963); Sodré 

(1973); Ianni (1988); Lessa (1993); Neves (1998; 2004; 2006; 2009; 2012); Fausto (2015); 

Dulci (1999); Matta Machado (2002); Haffner (2002); Furtado (1985; 1989; 2001); Bresser-

Pereira (2012); Ouriques (2012); Rodrigues (2000); Tenório (1996); Lessa (1993; 2007). 

No tocante à coleta de dados, a mesma foi realizada junto ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, bem como no site do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil. Cumpre informar que os dados coletados foram utilizados em sua maior parte nos 

capítulos referentes ao tempo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE e no tempo atual, uma vez que no final do século XIX e início do século XX esses 

dados não eram disponibilizados de forma organizada como ocorre atualmente.  

Os dados e informações foram coletados por meio de pesquisa de campo, realizada em 

órgãos públicos como Prefeitura, Câmara de Pirapora, Empresa Municipal de Turismo - 

EMUTUR, Secretaria Estadual de Fazenda, Sistema Nacional de Emprego – SINE, Capitania 

Fluvial dos Portos, dentre outras, além do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, e empresas que de alguma forma tiveram papel relevante na história de Pirapora, 

no tocante ao seu desenvolvimento. Especificamente em relação ao último capítulo foram 

estudados e coletados dados nos sites do IBGE, SEBRAE, Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, Fundação João Pinheiro – FJP, 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, bem como no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil e outras pesquisas realizadas no município.  

O trabalho foi estruturado em três capítulos.  

O primeiro capítulo trata do desenvolvimento em Pirapora no tempo dos vapores e dos 

trilhos. Inicialmente é apresentada a importância geográfica do município, especialmente por 

sua localização às margens do Velho Chico. Em seguida um breve histórico da navegação 

pelo rio São Francisco, tendo seu início no século XVII, através de canoas, depois pelos 

vapores. O primeiro deles, no ano de 1871, quando o Vapor Saldanha Marinho singra pela 

primeira vez as águas do “rio da unidade nacional”.  

A partir de então são apresentados os vapores que participaram do desenvolvimento de 

Pirapora. Os acontecimentos relevantes ocorridos no município foram expostos, para mostrar 

a dimensão do crescimento que ali se via. Da mesma forma, foi contextualizado o cenário de 
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crescimento demográfico na cidade, muito dele em consequência das migrações ocorridas, 

especialmente àquelas oriundas do nordeste brasileiro. 

Expôs-se ainda o desenvolvimento sob a ótica dos trabalhadores, mormente os 

remeiros e suas condições precárias de trabalho. Neste capítulo foram utilizados autores locais 

e regionais tais como Neves (1998; 2004; 2006; 2009; 2012); Matta Machado (2002), Diniz, 

Mota e Diniz (2009); Silva e Mota (2012); Alencar (2012); Silva, Diniz e Mota (2000); 

Fonseca (2006), dentre outros. 

O primeiro capítulo trata ainda do desenvolvimento de Pirapora no tempo dos trilhos. 

Com a chegada da ferrovia no município em 1910, muitas mudanças ocorreram, 

principalmente na economia. O trem de ferro aliado à navegação dos vapores colocou 

Pirapora de vez no rumo do progresso e da modernidade. Pelo menos era essa visão político-

econômica da época, embasada principalmente pelas ideias positivistas de Augusto Comte. 

Autores como Tenório (1996) retratam o cenário econômico mundial e nacional acerca 

da implantação das ferrovias pelo país. Já Pechman (1996), Ribeiro (2001), Brandão (2012) e 

Wirth (1982) tratam do espaço urbano, das cidades em Minas Gerais e de como o viés 

econômico torna-se mais relevante na ocupação e desenvolvimento dos municípios. No que 

tange à história dos trilhos, especialmente na região do Norte de Minas, Lessa (1993), Possas 

(2001); Fonseca (2010), Moreira (2010) e Diniz (2011) dissertam sobre as dificuldades e 

limitações, e até mesmo da necessidade desse progresso trazido pela linha férrea. 

O capítulo dois refere-se ao desenvolvimento em Pirapora no tempo da Sudene. Com a 

política do desenvolvimentismo e o papel do Estado como interventor na economia, os 

municípios se abrem a uma nova perspectiva: a industrialização. Essa visão advinda do 

cenário internacional do pós II Guerra Mundial, aliada às ideias da Comissão Econômica da 

América Latina e Caribe – CEPAL chega ao Brasil e os seus municípios buscam se adequar à 

nova realidade de desenvolvimento. 

O município de Pirapora que até então fora privilegiado com a presença dos vapores 

para a navegação e os trilhos para o transporte de passageiros e cargas, agora se via diante de 

uma nova vocação ou um novo agente de desenvolvimento, a indústria. E isso se deve ao fato 

da mesorregião Norte de Minas ter sido incluída como área mineira da Sudene. As indústrias 

chegam a Pirapora e com elas espera-se mais uma vez novas possibilidades de 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, contextualizou-se não somente Pirapora, mas o estado de Minas Gerais, 

a região Norte de Minas e os principais governos brasileiros que apostaram na política do 
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desenvolvimentismo. Para tanto, autores como Fausto (2015), Dulci (1999), Rodrigues 

(2000), Oliveira (2000), Haffner (2002), Hobsbawn (2003), Fonseca (2004), Bielschowsky 

(2000), Baer (1988) e Bresser-Pereira (2012) foram essenciais para o conhecimento dessa 

nova lógica de desenvolvimento a partir da industrialização. Ressalta-se por fim a obra de 

Celso Furtado (1985), que trouxe ao trabalho a visão de desenvolvimento da Cepal, além da 

controversa ideia de subdesenvolvimento. 

Já no terceiro capítulo, Pirapora adentra o tempo atual. Com a redução dos 

investimentos na industrialização, a cidade necessita de novos investimentos, principalmente 

a partir da lógica de desenvolvimento. Pirapora busca uma nova vocação. Turística? 

Universitária? Comercial? Industrial?  

No que tange o turismo, Pirapora se autodeclara uma cidade turística, mas o que 

caracteriza um município turístico? Os moradores apoiam a ideia do turismo como nova 

atividade econômica, como política de desenvolvimento? O capítulo três percorre ainda o 

pensamento do turismo, de sua conceituação às políticas implantadas no país, terminando com 

a sua prática evidenciada em Pirapora. 

Assim como nos capítulos anteriores, autores relevantes foram convidados ao debate: 

La Torre (1992), Cazes (1996), Barbosa (2005), Moesch (2002), Rua (2006),  Urry (2000), 

Krippendorf (2003), Tomazzoni (2009), Ouriques (2012),  dentre outros. 

As discussões sobre o turismo perpassaram a sua ótica econômica, mas também social, 

especialmente quando se tratou da condição dos residentes locais em detrimento à recepção 

dos turistas na cidade. Além disso, expôs-se a situação atual do turismo em Pirapora, no 

tocante ao planejamento e gestão turística. 

Vale mencionar que o conceito de desenvolvimento evidenciado neste trabalho não 

teve a preocupação em classificá-lo como social, econômico ou qualquer outro tipo. O 

desenvolvimento foi trabalhado a partir da ótica histórica e como processo. Portanto, temas 

como progresso, crescimento e riqueza são demonstrados sob a ótica do desenvolvimento, de 

acordo com cada tempo estudado. O escopo foi demonstrar por meio de dados, informações e 

depoimentos os fatos ocorridos nos diversos tempos de desenvolvimento do município de 

Pirapora, onde com mais ou menos ênfase ambos se mostraram presentes e interligados. 

Acredita-se, por fim, que o presente trabalho, além de relatar historicamente o 

desenvolvimento ocorrido em Pirapora, desvela algumas informações provenientes da coleta 

de dados da pesquisa, que possam ser utilizadas pelos gestores públicos do município, 
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gerando possibilidades na aplicação deste estudo, bem como fomentando outras pesquisas e 

ações que venham a ser implantadas com vistas ao desenvolvimento da cidade.  

Nesse cenário, o trabalho propôs demonstrar a trajetória do desenvolvimento no 

município de Pirapora em diversos tempos, iniciando com os vapores e terminando com o 

turismo.  
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1 – O DESENVOLVIMENTO NO TEMPO DOS VAPORES E DOS TRILHOS 

 

1.1 A importância geográfica de Pirapora 

 

O município de Pirapora está localizado na mesorregião Norte de Minas Gerais, 

conforme mostrado na Figura 1. Tendo como municípios limítrofes Buritizeiro e Várzea da 

Palma. Pirapora, durante certo período de sua história, ganhou destaque no cenário nacional 

como local estratégico para a expansão econômica do país. Possui uma área de 549,514 Km² e 

uma população de 53.368 habitantes, conforme dados do IBGE (2010). 

 

        

Fonte: Trindade, 2016 (adaptado). 

 

Situada no Alto São Francisco, a cidade de Pirapora fica à margem direita do rio São 

Francisco, local onde os primeiros habitantes se instalaram, usufruindo dos recursos naturais, 

especialmente da água e dos peixes, e, posteriormente, das chamadas “culturas de vazante” 

existentes no povoado, que produziam dentre outros alimentos, mandioca, milho, melancia e 

cana.  

 

Figura 1 - Localização de Pirapora em Minas Gerais 
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A povoação de Pirapora era formada de 30 a 45 pequenas casas cobertas de capim 

ou palha de coqueiro habitadas por pescadores. Estes se dedicavam a apanhar o 

peixe, secá-lo ao sol sobre varais e vendê-los às tropas, que posteriormente o 

revendiam para cidades, vilas e arraiais [...] Peixes existiam em abundância em 

Pirapora mais do que em qualquer outro local do rio [...]. (MATTA MACHADO, 

2002, p. 49). 

 

Desse modo, é possível afirmar que os recursos naturais, de forma geral, possuem 

grande influência na escolha de locais, tanto para a ocupação humana, como para o 

investimento de recursos financeiros. Nesse sentido, o rio São Francisco ocupou um lugar de 

destaque na história do município de Pirapora, pois oportunizou não somente a migração de 

pessoas para aquela localidade, bem como propiciou o desenvolvimento de atividades 

econômicas, seja através da venda do pescado, de forma ainda primária, ou mesmo no 

transporte fluvial realizado pelo rio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trindade, 2016 (adaptado). 

 

 

 

Figura 2 - Caracterização da Bacia Hidrográfica do São Francisco 
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Corroborando com o exposto, La Blache (1954, p. 51) afirma que “[...] todos os vales 

dos quais os cursos d’água têm o papel de primeiros caminhos, favorecem para a 

concentração de riqueza e de potência”. 

Nesse cenário, Pirapora se vê como uma localidade diferenciada, pela simples 

presença do “Velho Chico”. Como dito, o rio atrai pessoas e no local algumas potencialidades 

são notórias, dentre elas a utilização das águas como transporte e comunicação. 

 

 

São numerosas as cidades situadas à beira-mar ou na margem de um rio [...] Além 

das facilidades de comunicação oferecida pelos rios, lagos e mares, as estradas 

exercem também grande atração para os estabelecimentos humanos. (BEAUJEAU-

GARNIER, 1980, p.94). 

 

É interessante comentar que Pirapora, por sua localização geográfica, atraiu 

investimentos que a tornaram durante certo tempo um local de referência na região. 

Primeiramente pela utilização do rio São Francisco para a navegação e logo em seguida, 

também pela presença do Velho Chico, como passagem para o trem de ferro, tendo como 

origem o Rio de Janeiro e destino final Belém do Pará, num projeto de interligação nacional. 

Na visão de Baptista e Cardoso (2013, p. 127), “Além da óbvia necessidade da água 

para consumo, higiene e desenvolvimento das atividades agrícolas e artesanais, a presença dos 

rios junto às aglomerações urbanas favorecia as comunicações e o comércio”. 

Há que se ressaltar também que a cachoeira presente em Pirapora, localizada a jusante 

da Ponte Marechal Hermes, que liga o município à cidade de Buritizeiro, foi um recurso 

natural de evidente importância para a povoamento do local. Valverde (1944, p. 68) entende 

que “Onde o homem encontra obstáculo à sua marcha, lá êle cria uma cidade. Êsse obstáculo 

tanto pode ser uma cadeia de montanhas, uma cachoeira, uma floresta, ou um outro acidente 

geográfico que o obrigue a deter-se”. E ainda, para o autor, “Pirapora é o caso típico de uma 

cidade cuja situação é devida ao obstáculo da cachoeira”. (VALVERDE, 1944, p. 68). 

Ratificando esse pensamento Silva e Mota (2012, p. 20) salientam que “[...] tudo 

indica que, em um dado momento do século XVI, um grupo de indígenas se tenha deslocado 

do nordeste e, subindo o São Francisco, tenha chegado à corredeira de Pirapora e se apossado 

de um sítio, junto a ela existente, e o tomasse como seu”. 

Já o cientista alemão Johann Emanuel Pohl em visita ao local, no ano de 1819, 

informa que “Depois de percorridos cinco quartos de légua de caminho, atingimos a Fazenda 

Pirapora. A pouca distância deste ponto, o Rio São Francisco forma uma cachoeira bastante 

alta. Aqui chamaram-me a atenção numerosas redes de pesca [...]”. (POHL, 1976, p. 319). 
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Por fim, Burton (1977, p. 169) comenta: "Pirapora era diferente de tudo que havíamos 

visto até então; é um artigo superior em qualidade, como em quantidade. É, na verdade, em 

parte, uma cachoeira de verdade [...]". 

Posteriormente o crescimento populacional e estrutural visto em Pirapora ocorreu 

também em razão de investimentos realizados no município, promovidos principalmente por 

empresários, investidores e o próprio governo, que levados pela onda de progresso do país, 

implantaram nela novas empresas e instituições públicas, gerando a oportunidade de trabalho 

não só para os moradores da localidade, mas também para as pessoas da região e oriundas de 

outros estados.  

 

A história das relações do homem – e suas cidades – com os rios segue uma 

trajetória complexa, marcada por variadas formas de interação ao longo do tempo e 

do espaço, fundada na dinâmica e sazonalidade naturais dos corpos de água, mas, 

sobretudo, nas significativamente variáveis necessidades e expectativas humanas, no 

decorrer de distintos períodos, épocas e lugares. (BAPTISTA; CARDOSO, 2013, p. 

126). 
 

Wirth (1982, p. 63) confirma, pontuando que “como em todo o resto do Brasil, as 

cidades atraíam os moradores do campo com seu movimento, seus cinemas, e farmácias, suas 

escolas e centros de saúde pública e, acima de tudo, sua oferta de trabalho”. 

Ainda nessa perspectiva, Brandão (2012, p. 60) conclui que: 

 

A origem do processo que dá início ao crescimento econômico regional é, 

geralmente, a dotação, inicial e relativa, de recursos naturais e fatores produtivos. 

Existe uma tendência inerente a se agruparem, aglomerarem e concentrarem as 

pessoas e as atividades econômicas, e sua distribuição geográfica segue um padrão 

assimétrico.  

 

Dessa forma é possível perceber que muitas das diferenças verificadas em 

determinadas regiões do estado e do país, a princípio foram geradas pelos recursos naturais 

nelas existentes. Exemplo: Pirapora. No entanto, é possível compreender também, que as 

atividades econômicas passam igualmente a exercer forte influência nessas regiões, mas não 

somente nelas, em todo o país.  

É possível, portanto, ter-se a compreensão de que o fator econômico passa também a 

ter um peso tão grande quanto o fator natureza e que não só os recursos naturais podem 

transformar a vida de uma população, mas também o dinheiro, que passa a nortear os rumos 

de determinada localidade e as decisões que outrora advinham preferencialmente pela 

localização geográfica sofrem a forte influência, tanto política quanto econômica. 
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A história de Pirapora e seu desenvolvimento tem no rio São Francisco o seu elemento 

fundante. Na intenção de compreender esse desenvolvimento, procura-se descrever diferentes 

momentos em que o rio foi utilizado na perspectiva desenvolvimentista. Nesse sentido, inicia-

se essa análise a partir do processo de navegação. 

 

1.2 A Navegação pelo rio São Francisco 
  

A navegação pelo rio São Francisco data do século XVII, e foi realizada inicialmente 

pelos índios, em sua maioria pelos da tribo cariris, através de canoas. Segundo Neves (2009, 

p. 31), “As canoas indígenas eram construídas utilizando-se o fogo e artefatos líticos 

(machados, batedores, raspadores etc.) para escavar troncos de árvores”. Contudo, não 

somente os índios utilizavam as canoas como meio de transporte no rio São Francisco, mas 

também os agricultores, os criadores de gado (portugueses leigos), que possuíam currais às 

margens do Velho Chico, e ainda, os pescadores. 

 

 

Os agricultores das vazantes utilizam canoas de origem indígena para alcançarem as 

ilhas onde faziam o plantio. No período da colheita, transportava em canoas o 

produto do seu trabalho para as margens do rio, seja para as vilas ou para as 

propriedades rurais da ribeira. O mesmo tipo de embarcação era utilizado por 

pescadores. (NEVES, 2006, p. 16). 

 

De acordo com o referido autor outros tipos de canoas também passaram a ser 

fabricadas no século XVII, as chamadas “grandes e boas canoas”, produzidas no Alto Rio das 

Velhas, hoje região de Ouro Preto-MG, que destinavam-se a alguns objetivos, dentre eles o 

transporte de produtos da lavoura e pecuária, bem como viabilizavam o trabalho missionário 

realizado pelos capuchinhos no rio São Francisco, como a catequese dos índios e a assistência 

religiosa aos portugueses leigos. Enfatiza-se que essas canoas maiores possuíam capacidade 

para transportar até 20 pessoas e alcançava distâncias de até 120 km. Após as viagens as 

canoas eram vendidas no porto. 

Como se nota, a navegação pelo rio São Francisco foi alcançando distâncias cada vez 

maiores, através da construção de novas e maiores embarcações, possibilitando assim o 

crescimento de outras atividades, sendo elas de cunho econômico, social e religioso. Para 

Neves (2009, p. 53), trata-se “[...] de um forte indício da formação do sistema econômico 

regional em sua fase inicial”. 
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Fonte: http://www.sfrancisco.bio.br/html/mapbacia.htm  Acesso em 15/03/2016. 

 

A Figura 3 mostra a bacia do rio São Francisco, com abrangência estimada em 

639.217 Km², sendo que o rio principal tem a sua nascente na Serra da Canastra, no sudoeste 

de Minas Gerais e a foz no Oceano Atlântico. Vale lembrar que o rio São Francisco banha 

cinco estados brasileiros (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas), atingindo 

cerca de 520 municípios e uma população de 18 milhões de habitantes. 

No século XVIII, especialmente em seu final, já havia muitas barcas singrando as 

águas do rio São Francisco, transportando pessoas e cargas, sendo o sal o principal produto 

comercializado. Essas barcas de maior porte tinham a capacidade ampliada, visando 

especialmente o comércio de mercadorias. No início do século XIX, relata-se a existência de 

uma barca que realizava o comércio de sal e outros produtos entre Pirapora e Salgado (atual 

Januária-MG). 

 

No princípio do século XIX, os naturalistas alemães Johann Spix (zoólogo, 1781-

1882) e Karl von Martius (botânico, 1794-1868), no livro Viagem pelo Brasil, 

mencionaram uma barca fazendo a ligação entre os povoados de Pirapora e Salgado 

(atual Januária) em Minas Gerais. [...] Os cientistas acima citados relacionaram os 

produtos de importação – sal, tecidos, vinho, ferragens – que chegavam à Província 

de Minas Gerais pelo rio São Francisco, [...]. (NEVES, 2009, p. 56). 

Figura 3 - Bacia do São Francisco 

http://www.sfrancisco.bio.br/html/mapbacia.htm
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Conforme Hobsbawm (1974, p. 318), o início do século XIX é marcado também pela 

invenção de um outro tipo de embarcação, o barco a vapor, ocorrida “entre 1807 e 1813”. A 

embarcação chamada “New Orleans foi uma das primeiras, lançadas às águas do Rio 

Mississipi em 1811”.  

No Brasil, mormente na bacia do São Francisco, a história da navegação dos “gaiolas1” 

inicia-se no ano de 1833, quando foi concedido a Guilherme Kopke o monopólio para navegar 

o rio das Velhas, bem como o rio São Francisco em 1834. No entanto, somente no ano de 

1871 a navegação é plenamente concretizada, para ser mais exato no dia 3 de fevereiro 

daquele ano, quando o vapor Saldanha Marinho singra pela primeira vez as águas do São 

Francisco, comandado pelo Primeiro Tenente da Armada, Francisco Manoel Álvares de 

Araújo. 

Antes do início da viagem, Álvares de Araújo aparelhou o Saldanha Marinho e 

esperou que as águas do rio das Velhas aumentassem de volume, com a finalidade 

de descer até à vila de Guaicuí. Partiu em 10-1-1871 de Casa Branca e fez escalas 

em Jequitibá, Fazenda do Bom Sucesso, local próximo à cachoeira do Funil, Traíras, 

barra do rio Paraúna e em 03 de fevereiro chegou à vila de Guaicuí, local onde o rio 

das Velhas deságua no São Francisco. (MATTA MACHADO, 2002, p. 119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ihgmc.art.br/revista_volume4.htm Acesso em 16/03/2016. 

 

É perceptível que o transporte fluvial passa a se consolidar cada vez mais no país, ao 

se inserir esse novo tipo de embarcação a vapor, facilitando a comercialização de produtos e 

intensificando os sistemas econômicos regionais já existentes, especialmente no que tange as 

                                                           
1
 A origem do termo “gaiola” utilizado como sinônimo popular de vapor reside na semelhança entre a tela de 

proteção que circunda esse tipo de embarcação no segundo e terceiro convés, e a gaiola propriamente dita, usada 

para prender pássaros. Quando se utiliza a expressão “o gaiola”, fica subentendida a seguinte idéia: “o vapor 

‘gaiola’, ou “o vapor do tipo gaiola”. (NEVES, 2009, p. 34). 

Foto 1 - Vapor Saldanha Marinho 

http://www.ihgmc.art.br/revista_volume4.htm
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províncias de Minas Gerais e Bahia, uma vez que os gaiolas conseguiam realizar viagens mais 

longas e possuíam maior capacidade para o transporte de cargas. 

Entretanto, os custos para se realizar uma viagem como aquela feita pelo vapor 

Saldanha Marinho eram muito elevados, principalmente no tocante aos salários dos operários, 

bem como a manutenção das peças da embarcação, conforme escreve Matta Machado (2002, 

p. 119). 

Por maior que fosse a receita que o vapor pudesse gerar, era absolutamente 

impossível que cobrisse os ordenados dos operários, os juros do capital empregado, 

o preço da compra e o custeio. O prejuízo era certo. Acreditava que, na época, não 

seria possível formar-se no São Francisco uma companhia de transporte e que a 

navegação a vapor só poderia ser concretizada pelo governo imperial ou pelas 

províncias da Bahia e de Minas Gerais, porque era fora de dúvida que a receita dos 

vapores não chegaria, talvez, para metade das despesas. Entretanto, os sacrifícios 

presentes seriam compensados no futuro.  

 

 

Em consequência dos altos custos, a navegação a vapor não obteve o êxito esperado na 

região e por alguns anos permaneceu paralisada, aguardando decisões e ações provenientes 

das autoridades governamentais. Neves (2012, p. 67) corrobora ao afirmar que “durante mais 

de uma década, o “Saldanha” permaneceu avariado e encostado em vilas ribeirinhas à espera 

das decisões governamentais sobre a navegação no grande rio”. 

Outro vapor a singrar as águas do Velho Chico foi o “Presidente Dantas”, entre 

dezembro de 1872 e janeiro de 1873. Construído no Rio de Janeiro a pedido do Presidente da 

Província da Bahia, o vapor, que era menor que o Saldanha Marinho, também trouxe 

prejuízos ao governo daquela província. 

Dessa forma, surgiu naquela época um dilema que até hoje permeia a relação entre o 

Estado e o mercado: Quem deve assumir a responsabilidade por algumas atividades 

econômicas no país? O poder público ou a iniciativa privada? À época, de acordo com Neves 

(2006, p. 34), a dúvida na Província da Bahia era: “uma instituição estatal deveria explorar a 

navegação a vapor assumindo os possíveis prejuízos ou seria mais conveniente ceder o vapor 

à iniciativa privada?”. 

Nesse sentido, nota-se que as ações públicas (ou a falta delas) fizeram com que a 

região do Médio São Francisco não fosse ainda alvo de políticas governamentais voltadas ao 

desenvolvimento daquela região, uma vez que as decisões eram quase sempre morosas, como 

se aguardasse algum fator externo ocorrer para que alguma iniciativa fosse tomada. 
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Um certo desapreço pela coisa pública que tem caracterizado algumas 

administrações provinciais e municipais ao longo da história do Brasil aparece 

também na história da navegação a vapor do Rio São Francisco. A verdade é que, 

durante alguns anos, o vapor Saldanha Marinho e o Presidente Dantas não 

assumiram funções socioeconômicas na região, permanecendo parados nos portos. 

(NEVES, 2006, p. 34). 

 

 

Em 1880 um contrato firmado entre a Província de Minas com as Fábricas de Tecidos 

Cedro e Cachoeira volta a colocar a navegação a vapor em destaque. O objetivo naquela 

época era utilizar o vapor Saldanha Marinho no transporte de tecidos até a Bahia e na viagem 

de volta trazia algodão comprado junto aos ribeirinhos. 

A partir de então Pirapora passa a fazer parte do cenário econômico regional, sendo 

que em 1889, com a fundação da Companhia Viação Central do Brasil em Juazeiro-BA, o 

povoado ganha destaque, uma vez que esta empresa adquire novos vapores, dentre eles o 

Saldanha Marinho, visando fortalecer o comércio da região através do transporte fluvial.  

Em 1894, Pirapora torna-se mais evidente no sistema econômico regional, pois foi 

iniciada naquele ano a construção do depósito das Fábricas de Tecido Cedro e Cachoeira, com 

a finalidade de estocar o algodão adquirido na região. Nesse cenário, Pirapora parece entrar de 

vez na rota de desenvolvimento da região, especialmente através dos vapores. 

Ressalta-se que as Fábricas de Tecido Cedro e Cachoeira, já nos anos 1880, haviam 

firmado um contrato com a Província de Minas, sendo que o vapor Saldanha Marinho seria 

utilizado para o transporte de peças de tecidos até a Bahia. Nesse ponto, é importante entender 

que a Barra do Guaicuí seria o local mais adequado para a construção do referido depósito, 

porém, devido àquela região estar sujeita a inundações e se tornar insalubre, a direção da 

empresa optou por construi-lo em Pirapora. 

 

Barra do Guaicuí (nome indígena do Rio das Velhas) seria o porto naturalmente 

indicado para a sua instalação. [...] Mas a sua fama de lugar insalubre se confirmava 

pela intensidade da maleita, que ali se apresentava frequentemente sob a sua pior 

forma, a terça maligna. Cercada de alagadiços e sujeita a inundações, Guaicuí nunca 

pode se desenvolver. Essas razões levaram a Diretoria a escolher Pirapora [...]. 

(MASCARENHAS, 1972, p. 178). 

 

O contexto da construção desse depósito foi retratado em detalhes na obra literária do 

autor Lúcio Cardoso, Maleita, conforme trecho abaixo: 
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Rumávamos para um lugarejo desconhecido naquela época. Era verdade que alguém 

dava notícias de Pirapora. Os aventureiros e os comboieiros perdisos falavam nas 

cafuas e na maleita que devastava. Porém, os Menezes, comerciantes em grosso da 

cidade de Curvelo, escutaram coisas melhores. Alguém, de tato profundo e vistas 

largas, notou a extraordinária possibilidade de um porto comercial no lugarejo que 

margeava o Rio São Francisco. Eu chegava então a Curvelo, ardendo para penetrar o 

sertão. Mandaram-me chamar e propuseram-me um contrato. Representaria em 

Pirapora, com todas as regalias, a companhia Cedro e Cachoeira de Fiação e 

Tecidos. Teria obrigação de organizar o comércio e incentivar a vida no povoado 

nascente. (CARDOSO, p. 10, 2005). 

 

Assim, Pirapora começava a ganhar destaque na região, tornando-se não somente um 

local de passagem para a navegação, mas também sendo um importante ponto de apoio para o 

fortalecimento do comércio daquela localidade. 

 

1.3 Os vapores no desenvolvimento de Pirapora 

 

Na obra Rio São Francisco: vapores & vapozeiros (2009), os autores afirmam que 

quarenta e cinco vapores navegaram no alto São Francisco a partir do ano de 1871, quando a 

navegação a vapor foi iniciada pelo Saldanha Marinho. 

No Quadro 1, apresentam-se os nomes de todos esses vapores, bem como o ano de 

construção e origem dos mais importantes, uma vez que muitos deles serão ainda citados 

neste capítulo. Ressalta-se que muitos desses vapores tiveram seus nomes alterados durante 

seu período de existência, tendo outros naufragados. 

Cumpre assinalar que a quantidade de vapores constantes no Quadro 1 demonstra o 

quão Pirapora esteve envolvida na navegação pelo rio São Francisco, como importante porto, 

caracterizando o viés econômico através do comércio, mas também como fator demográfico, 

pelo número de migrações ocorridas naquela época. 

Ressalta-se que muitos dos nomes dos vapores foram atribuídos pelos seus 

proprietários e outros tantos em homenagem a pessoas consideradas importantes naquele 

período, sendo políticos, coronéis, empresários, dentre outros. 

Nesse sentido, é relevante que se possa compreender a importância que os vapores 

tiveram no desenvolvimento de Pirapora e região, realizando o comércio de produtos, 

transporte de pessoas, além de auxiliar na viabilização e fomento de outros modos de 

transporte, especialmente o ferroviário. 
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Quadro 1 - Vapores que navegaram no Médio e Submédio São Francisco 

 

Nome do vapor Ano de 

construção 
Origem 

1. Saldanha Marinho Antes 1869 Europa 

2. Presidente Dantas Antes 1872 Rio de Janeiro 

3. Delsuc Moscoso (ex-Cadete Xavier Leal) 1.889 Inglaterra 

4. Jansen Melo (ex-Alves Linhares) 1.895 Inglaterra 

5. Djalma Dutra (ex-Prudente de Morais, ex-

Pirapora, ex-Costa Pereira) 
1.900 Inglaterra 

6. Cordeiro de Miranda (ex-Rio Branco, ex-

João Pessoa) 
1.907 Inglaterra 

7. Iguassu 1.907 Alemanha 

8. Siqueira Campos (ex-Carinhanha) 1.907 Inglaterra 

9. Comendador Peixoto 1.909 Inglaterra 

10. Franscisco Bispo 1.911 Rio de Janeiro 

11. Governador Valadares (ex-Pires do Rio) 1.912 - 

12. Paracatu (ex-União) 1.913 Inglaterra 

13. São Francisco (vapo mineiro) 1.913 EUA 

14. Barão de Cotegipe (ex-Severino Vieira) 1.913 EUA 

15. Benjamin Guimarães 1.913 EUA 

16. Wenceslau Braz Antes 1920 EUA 

17. Engenheiro Halfed (vapor mineiro) 1.926 Alemanha 

18. Fernandes da Cunha (ex-Cargueiro) 1.926 França 

19. Raul Soares (ex-Melo Viana) 1.926 Alemanha 

20. Bahia (ex-São Paulo) 1.928 Pirapora-MG 

21. Fernão Dias 1.928 Glasgow – Escócia 

22. Affonso Arinos 1.929 Glasgow – Escócia  

23. Curvello 1.929 Inglaterra 

24. Antônio Nascimento 1.930 Pirapora-MG 

25. Júlio Vio 1.930 Niterói-RJ 

26. Otávio Carneiro (ex-Santa Clara) 1.931 França 

27. Juracy Magalhães 1.934 Inglaterra 

28. São Salvador (ex-Alfredo Viana) 1.937 Juazeiro-BA 
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29. Sertanejo 1.938 Inglaterra 

30. Coronel Ramos (ex-Barbados) 1.939 Espírito Santo 

31. Baependi 1.943 Minas Gerais 

32. Matta Machado - Glasgow – Escócia  

33. Amaro Cavalcanti - - 

34. Antônio Olinto - - 

35. Conselheiro Luiz Viana - - 

36. Engenheiro Halfed (vapor baiano) - - 

37. Joaquim Távora (ex-Antônio Moniz) - - 

38. Luiz Vianna (ex-Juazeiro) - - 

39. Mauá - - 

40. Monsenhor Augusto - - 

41. Nélson - - 

42. Newton Prado - - 

43. Rodrigo Silva - - 

44. Santa Cruz - - 

45. São Francisco (vapor baiano) - - 

 Fonte: Adaptado de DINIZ; MOTA; DINIZ (2009). 

 

A partir de uma breve análise do Quadro 1 pode-se realizar a seguinte inferência no 

tocante à importação de vapores realizada pelo Brasil. Daqueles que apresentam o local de 

origem de construção, ou seja, trinta e um (31), cerca de 75% são importados, sendo 60% 

provenientes da Europa, donde 30% vieram da Inglaterra. Infere-se que, ainda que a 

navegação fluvial acontecesse de forma amadora e pouco desenvolvida, ela já sofria, de certa 

forma, influências do mercado internacional. Com a invenção da máquina a vapor e o 

desenvolvimento da Revolução Industrial, muitos produtos e máquinas passaram a ser 

fabricados em países da Europa, sendo vendidos a outras nações. Afinal de contas, para 

aumentar o número de vendas, adentrar novos mercados demonstrou ser uma boa solução. 

Pode-se inferir também que, pela quantidade de vapores que navegaram na região, no 

período compreendido entre o final do século XIX até a metade do século XX, a circulação de 

pessoas e mercadorias foi bastante alta, o que certamente influenciou no crescimento do 

comércio em Pirapora. 
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Nessa perspectiva, é importantente compreender que a evolução da navegação, 

ocorrida no século XVII, pelas canoas dos índios; no século XVIII pelas barcas, transportando 

passageiros e cargas; e finalmente no início do século XX, pelos vapores, já no 

desenvolvimento do comércio, demonstram objetivos diferentes no uso da navegação fluvial. 

Torna-se mais evidente que o viés econômico passa a ter importância maior em detrimento a 

outras atividades. Desse modo, o comércio ganha força e eleva o porto de Pirapora a uma 

condição ainda não vista. Nos termos de hoje seria o aflorar de um intenso desenvolvimento 

econômico. 

O movimento do porto de Pirapora não se limitava apenas aos vapores baianos que 

atracavam em seu ancoradouro. Os barqueiros e proprietários de ajoujos
2
 faziam um 

intenso comércio ambulante ao longo do rio. Algumas centenas de barcas de 

tonelagem variada estavam em circulação no Médio São Francisco conforme o 

depoimento de viajantes e cronistas do século XIX. (NEVES, 2006, p 82). 

 

Isso se deu precisamente em quatro momentos relevantes: 1) no ano de 1871 com o 

início da navegação do vapor Saldanha Marinho nas águas do Velho Chico; 2) nos anos 1880, 

quando a Província de Minas firmou contrato com as Fábricas de Tecidos Cedro e Cachoeira, 

utilizando o vapor Saldanha Marinho para o transporte de tecidos e algodão; 3) a constituição 

da Companhia Viação Central do Brasil em 1889, dando continuidade a essa atividade de 

transporte de mercadorias, já contando com quatro vapores em operação e ; 4) a construção, 

em 1894, de um depósito das Fábricas de Tecidos Cedro e Cachoeira, em São Gonçalo de 

Pirapora, para o estoque de matéria prima.  

Segundo Neves (2012, p. 70) “O desenvolvimento da navegação a vapor em conexão 

com o depósito das Fábricas Cedro e Cachoeira foi um fator importante para o crescimento 

econômico e demográfico de Pirapora”. 

Outro fator externo de grande importância foi a inauguração da estrada de ferro que 

ligava Juazeiro a Salvador-BA, em 1896, o que tornou o transporte fluvial vital nas relações 

econônomicas, uma vez que os trilhos chegavam às margens do rio São Francisco. 

No Quadro 2 é possível visualizar a evolução do número de vapores que a Empresa 

Viação do Brasil adquiriu naquele período, demonstrando o quão intenso se tornou o 

transporte fluvial. 

                                                           
2
 Embarcação típica do Rio São Francisco, o ajoujo era formado por duas ou três canoas emparelhadas e unidas 

entre si por paus roliços que eram colocados sobre as mesmas transversalmente, fazendo-se amarras com tiras 

(ou cordas) de couro cru.Por cima dos paus, colocava-se um estrado e uma cerca de madeira, onde pessoas, 

animais e mercadorias podiam viajar com segurança. (NEVES, 2009, p. 24). 
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Quadro 2 - Vapores pertencentes à Empresa Viação do Brasil 

 

Ano Quantidade de Vapores 

1894 5 

1896 6 

1898 7 

1899 10 

1903-19083 11 

Fonte: Adaptado de Neves (2012, p. 70-73).  

 

É importante ressaltar que em apenas dez anos a flotilha dobrou o número de vapores, 

e a empresa ainda contava com nove chatas4.  

 

Durante o ano de 1895, os vapores percorreram na bacia são-franciscana 82.268 

quilômetros, transportaram 3.986 passageiros e 2.895.380 quilos de mercadoria, 

gastando 1.285 dias. O dispêndio anual de combustível foi de 1.116.946 achas de 

lenha, medindo 1 metro de comprimento e 8 a 12 centímetros de diâmetro. De óleo, 

utilizado como lubrificante, consumiu-se o total de 4.647 litros. Efetuados os 

cálculos, conclui-se que, em média, cada passageiro viajou 20,6 quilômetros; foram 

transportados cerca de 33 quilos de mercadoria por quilômetro; os vapores 

despenderam por cada quilômetro 13,57 achas de lenha como combustível e um litro 

de lubrificante por 17 quilômetros. (MATTA MACHADO, 2002, p. 253). 

 

À medida que o movimento no porto de Pirapora crescia, estimulado pelo intenso 

comércio existente naquela localidade, devido especialmente à navegação dos vapores e à 

chegada dos trilhos no início do século XX, algumas empresas se instalaram na cidade, sendo 

que duas delas ocuparam destaque no desenvolvimento de Pirapora, como grandes 

acontecimentos. 

O primeiro deles foi a fundação da Companhia Indústria e Viação de Pirapora – CIVP, 

ilustrada na Foto 2, que atuava em algumas atividades industriais, tais como: “usina de 

beneficiamento e enfardamento de algodão, beneficiamento de arroz em casca, fabricação de 

óleo extraído do caroço de algodão, do coco babaçu, do buriti, da mamona e outros vegetais”. 

(NEVES, 2012, p. 81). 

                                                           
3
 Em 1902 foi decretada a liquidação forçada (falência) da empresa. Em 1903 o Governo do Estado da Bahia 

comprou o patrimônio da Empresa Viação do Brasil, passando a se chamar Empresa Viação do São Francisco. 
4
 Embarcação metálica sem cobertura, conduzida pelos empurradores (rebocadores), com capacidade para 

transportar até 250 toneladas de carga em seus porões e convés. Até os 1960, as empresas de navegação 

utilizavam o termo “chata” para designar as embarcações que viajavam a contrabordo dos vapores. Mas a 

população ribeirinha e os embarcadiços preferia a palavra lancha. (NEVES, 2009, p. 32). 
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Segundo Silva e Mota (2012, p. 51) a companhia “assumiu a concessão dos múltiplos 

serviços de distribuição de luz e força, distribuição de água em domicílio e de manutenção da 

rede telefônica”. Além disso, a empresa adquiriu alguns vapores, investindo também na 

navegação fluvial, cujo objetivo era “(...) transportar o algodão e outras matérias-primas para 

suas instalações industriais em Pirapora”, conforme assinala Neves (2012, p. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital de Eduardo Hatem. Acesso em 23/03/2016. 

 

O segundo acontecimento relevante ocorrido em Pirapora trata-se da criação da 

Companhia Navegação Mineira do São Francisco – “a Mineira”, pelo Estado de Minas 

Gerais. Neves (2012, p. 82) salienta que “Até a década de 1940, diversos vapores e chatas 

foram adquiridos pelo Estado de Minas Gerais para formar a frota da referida empresa, que 

providenciou também as instalações de suas oficinas e escritórios (...) em Pirapora”. 

A Foto 3 mostra o vapor Wenceslau Braz, de origem americana, pertencente à 

Companhia Navegação Mineira do São Francisco.  

Foto 2 - Companhia Indústria e Viação de Pirapora – CIVP 
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Fonte: Acervo digital de Eduardo Hatem. Acesso em 20/03/2016. 

 

A partir de então, três eram as empresas que realizavam o transporte fluvial em 

Pirapora, a Viação Baiana do São Francisco ou “a Baiana” que sucedera a Empresa Viação do 

São Francisco, a Navegação Mineira do Rio São Francisco e a Companhia Indústria e Viação 

de Pirapora. De acordo com o géografo Jorge Zarur, aproximadamente “30 (trinta) vapores 

em meados dos anos 1940, sem contar as lanchas (chatas) [...]" (ZARUR, 1946, p. 124), 

viajavam por Pirapora. Além disso, Neves (2012, p. 83) lembra que: “(...) as barcas de figura
5
 

continuaram fazendo o transporte a frete e o comércio ambulante do Médio São Francisco até 

os anos 1940-1950”. 

Nesse cenário, percebe-se a intensidade das relações econômicas no entorno de 

Pirapora, que é ratificado pelas Tabelas 1 e 2 e ilustrado na Foto 4.  

 

Pirapora, que é a sede Sul da navegação do São Francisco, está se tornando, assim, o 

centro irradiador da economia do rio. De lá partem, carregados de objetos 

manufaturados, os vapores de várias companhias. Com pesar, eu vi toneladas de 

caldeirões e panelas de ferro sabarense enchendo os porões e matando 

irremediavelemente a cerâmica ribeirinha tão original. Os tecidos mineiros e 

cariocas, a cerveja paulista, tudo isso sai de Pirapora para Minas, Goiás, (por 

Januária), Bahia, Piauí (pelo Porto de Remanso) e Pernambuco, por Petrolina. 

Pirapora fornece o sertão do São Francisco, dele recebendo quase tudo, exceto as 

peles, que têm seu mercado tradicional em Juazeiro. Só a Mineira transporta uma 

média de 25.000 quilos de produtos manufaturados para o sertão (CARVALHO, 

1937, p. 79). 

                                                           
5
 Embarcações de madeira com cobertura de palha de carnaúba, as barcas de figura variavam de tamanho e em 

capacidade de transporte. Na extremidade da proa, projetando-se sobre as águas do rio, ficava a “figura da barca” 

(...) conhecida nos dias atuais como carranca, que podia ter a forma de um animal (zoomorfa), de um ser humano 

(antromorfa) ou a forma mista. (NEVES, 2009, p. 26-27). 

Foto 3 - Vapor Wenceslau Braz, da Navegação Mineira do São Francisco 
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Como se pode notar através dos números, o fluxo de mercadorias que passavam pelo 

porto de Pirapora era muito elevado, tanto na importação quanto na exportação de produtos. 

Pode-se inferir também que o volume de transações financeiras realizadas pelo transporte 

fluvial era da mesma forma elevado, o que tornava Pirapora um local de grande destaque 

econômico, servindo como polo intermediário nas relações comerciais entre os principais 

centros econômicos do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

 

Tabela 1 - Produção do Vale Médio São Francisco exportada em 1940 

(em quilogramas) 

Portos de Origem Via Pirapora Via Juazeiro TOTAL 

Januária 3.093.861 467.654 3.561.515 
São Francisco 985.474 46.322 1.031.796 

Carinhanha 601.559 276.840 878.399 

Xique-Xique 31.175 491.965 804.140 

Manga 734.095 10.350 744.445 

Barreiras 184.893 406.052 590.945 

Bom Jesus da Lapa 249.813 221.835 471.648 

Barra 69.728 380.674 450.402 

Santa Maria 140.438 199.906 340.344 

Sítio do Mato 173.215 83.531 256.746 

Remanso 93.800 142.144 235.944 

Rio Branco 69.963 164.315 234.278 

Itacarambi 161.884 28.381 190.265 

Jardinópolis 41.898 136.860 178.758 

Maria da Cruz 169.633 720 17.353 

TOTAIS 7.082.429 3.057.549 10.139.978 

Fonte: ZARUR (1946, p. 106). 

 

Tabela 2 - Produtos importados no Vale Médio do São Francisco por Pirapora e 

Juazeiro – 1940 (em quilogramas) 
 

Mercadorias Via Pirapora Via Juazeiro TOTAL 

Arroz descasacado 475.706 7.346.826 7.822.532 
Açúcar mascavo 101.356 785.219 886.575 

Açúcar refinado 111.152 3.660 114.812 

Álcool 20.011 3.213 23.224 

Toucinho 45.322 4.681 50.003 

Café 3.136.236 130.501 3.266.737 

Sapatos 27.546 6.472 34.018 

Cimento 241.058 135.457 376.515 

Cerveja 305.075 97.678 402.753 

Farinha de trigo 599.980 720.950 1.320.930 

Farinha mandioca 1.033.056 8.738.115 9.771.171 

Feijão 148.473 320.444 468.917 
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Instr.Artefatos metal 67.406 40.469 107.875 

Gasolina 213.101 56.882 269.983 

Querosene 208.771 179.324 388.095 

Manteiga 9.617 5.370 14.987 

Óleo 53.314 54.158 107.472 

Sal 924.388 5.076.558 6.000.946 

Tecidos 71.837 370.542 442.379 

TOTAIS 7.793.405 24.076.519 31.869.924 

Fonte: ZARUR (1946, p. 111). 

 

Foto 4 - Movimento no porto de Pirapora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos. Acesso em 25/03/2016.  

 

Enfatiza-se que não somente o número de embarcações, mormente os vapores, 

aumentaram, bem como os diversos tipos de produtos comercializados também. Porém é 

preciso salientar que a população de Pirapora na mesma medida também elevou-se. As 

migrações se intensificaram, pois Pirapora quando não era o destino dos viajantes em busca 

de trabalho, era também passagem para nordestinos que desejavam “ganhar a vida” no 

sudeste, especialmente em São Paulo. 

 

1.4 O crescimento demográfico de Pirapora 

 

Outro fator relevante verificado em Pirapora foi o seu crescimento demográfico. De 

acordo com o relato do Tenente Francisco Manoel Álvares de Araújo, comandante do vapor 

Saldanha Marinho em sua primeira viagem, “Pouco abaixo da cachoeira (de Pirapora), na 

https://www.flickr.com/photos
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margem direita, fica o povoado do mesmo nome, que tem cerca de 70 casas e 350 almas”. 

(ARAÚJO, 1876, p. 94).  

Em 1875, o baixo número de pessoas que viviam em Pirapora é confirmado no 

depoimento do engenheiro inglês James Wells, que afirmou: “O arraial de Pirapora é um 

ajuntamento de trinta e seis casebres de pau-a-pique e palha, dilapidados e caindo aos pedaços 

(...)”. (WELLS, 1995, p. 267). 

Contudo, com os investimentos realizados na aquisição de novos vapores, bem como a 

construção do depósito das Fábricas Cedro e Cachoeira, e ainda a chegada dos trilhos da 

Estrada de Ferro Central do Brasil – EFCB no ano de 1910, o cenário demográfico foi 

alterado. Essa informação é confirmada por Neves (2006, p. 82): “Na primeira década do 

século XX, Pirapora já não era uma simples aldeia de garimpeiros e pescadores (...) O 

povoado já participava das inter-relações econômicas regionais”. 

Em outubro de 1910, a citação do parlamentar e editor Nelson de Senna ratifica o 

crescimento da população: “Não se encontra uma única casa vaga, existindo inúmeros prédios 

em construção na margem direita, onde a população é mais densa e onde o movimento 

comercial já é grande (...)”. (SENNA, 1918, p. 1152). 

O número de imigrantes aliado ao incremento dado ao transporte fluvial e a chegada 

dos trilhos trouxeram a Pirapora mudanças socioeconômicas relevantes, mormente no tocante 

ao seu aspecto demográfico. A criação de empresas como a Nascimento & Cia., bem como a 

casa comercial “A Primavera”, dos sócios e irmãos Antônio e Arthur Nascimento juntamente 

com o Coronel Ramos, tiveram impacto na economia piraporense. No ritmo dessas mudanças, 

em 1º de junho de 1912, o município de Pirapora foi emancipado. 

No ano de 1915, quatro vapores já realizavam viagens redondas (ida e volta) entre 

Juazeiro e Pirapora, o que aumentava a movimentação de pessoas e mercadorias naquele 

trecho. Em 1916 é iniciada também a navegação regular de vapores no rio Paracatu, afluente 

do rio São Francisco, fortalecendo as relações comerciais na região. 

 

Esse intercâmbio possibilitava o escoamento de parte da produção regional através 

da Estrada de Ferro Central do Brasil, cujos trilhos já haviam alcançado Pirapora. 

Dos centros hegemônicos da sociedade brasileira como São Paulo e Rio de Janeiro, 

chegavam à região o café e os produtos industrializados que eram distribuídos ao 

longo do rio. Nas comunidades ribeirinhas, os comerciantes (inclusive, coronéis) 

recebiam essas mercadorias em suas casas comerciais. (NEVES, 2012, p. 78-79). 

 

De acordo com Silva e Mota (2012, p. 60) “Segundo o recenseamento nacional levado 

a efeito em 1º de setembro de 1920,  o município de Pirapora possuía naquela ocasião 17.237 

habitantes, sendo 8.766 homens e 8.471 mulheres”.  
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“Em 1925, Pirapora já contava com uma população de 22.643 habitantes”, afirma 

Neves (2012, p. 85). Ainda complementa: “Esse crescimento demográfico reflete, sobretudo, 

os movimentos imigratórios. Das áreas ribeirinhas da Bahia e Pernambuco, um grande 

número de pessoas chegou a Pirapora, atraídas pelo seu desenvolvimento econômico”.  

É possível notar que tanto o crescimento econômico quanto o demográfico, verificados 

em Pirapora, apresenta relação com os vapores e a navegação. O autor supracitado corrobora, 

informando que: 

 

Com a criação de empresas particulares e estaduais de navegação, um grande 

número de ribeirinhos chegou a Pirapora em busca de trabalho. Nesse particular, é 

preciso reconhecer que diversos imigrantes do Estado da Bahia já possuíam alguma 

experiência como navegantes – um saber-fazer secular adquirido nas barcas de 

figura e nos ajoujos onde trabalharam como remeiros. (NEVES, 2012, p. 85). 

 

Cumpre assinalar que outros fatos ocorridos também àquela época demonstram que 

Pirapora encontrava-se em situação interessante e privilegiada, e que aquele momento de 

crescimento demográfico e econômico, ocorrido em função da navegação dos vapores e 

também dos trilhos, parecia não ter limites.  

No Quadro 3 foram expostos alguns acontecimentos importantes em Pirapora, que 

demonstram claramente as mudanças que estavam ocorrendo naquela localidade, podendo-se 

inclusive ressaltar a emancipação do povoado, em 1912.  

 

O período de quinze anos compreendido entre 1910 e 1925 constituiu uma época 

áurea para o desenvolvimento de Pirapora. Efetivamente, diversos fatores 

contribuíram para esse fim: a necessidade de maior expansão do comércio e 

conseqüente obtenção de melhores meios de transporte e comunicação, a criação de 

novos serviços de utilidade pública, a instalação do município. (SILVA; MOTA, 

2012, p. 49). 

 

 

Vale pontuar que grande parte dos acontecimentos ocorridos no período dos vapores e 

dos trilhos, conforme apresenta o Quadro 3, foi proveniente de investimentos realizados por 

empresários, além de outros, feitos pelo poder público, considerados como necessários para o 

atendimento da população, tais como hospitais, escolas, bancos, postos de fiscalização, 

especialmente a Capitania dos Portos. 

Contudo, dois acontecimentos iriam marcar a história da cidade, pois faziam parte de 

um projeto de interligação nacional através dos trilhos, que foram: as Inaugurações da Estrada 

de Ferro Central do Brasil, em 1910 e da Ponte Marechal Hermes, em 1922. O transporte 

ferroviário, então visto como símbolo de progresso, chegava a Pirapora renovando as 

esperanças de que a cidade continuaria trilhando os caminhos do desenvolvimento.   



40 
 

 
 

A Foto 5 mostra a construção da Ponte Marechal Hermes, na década de 1920. Como 

dito, a obra estava contemplada dentro de um plano de integração nacional, que ocorreria 

através da linha férrea, ligando o Rio de Janeiro a Belém do Pará. Contudo, devido a 

mudanças políticas e econômicas à época, o projeto inicial foi abortado.  

A Ponte Marechal Hermes, com 694 metros de extensão, foi inaugurada no dia 7 de 

outubro de 1922, com a presença do então Presidente da República Epitácio Pessoa e desde 

aquele dia passou a ser utilizada para ligar as cidades de Pirapora e Buritizeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: www.ihgmc.art.br. Acesso em 22/03/2016. 

 

Diante de todo o exposto, Pirapora se via num período de grandes transformações, 

especialmente no tocante à economia, onde os diversos acontecimentos explanados 

demonstram as mudanças que a cidade vivenciava. Mudanças essas que denotavam o 

progresso, ansiado não somente pela população piraporense, mas, de forma mais abrangente, 

por todo o país. A busca pela modernização, embasada pelo progresso, eram fortes 

características do Positivismo, corrente de pensamento que começava a ser disseminada no 

Brasil e que influenciaria sobremaneira muitas localidades. 

 

1.5 A influência do Positivismo no Brasil 

 

Surgido na França, no início do século XIX, o Positivismo é uma corrente filosófica 

que teve como um dos seus principais pensadores Augusto Comte (1798-1857). Além dele 

John Stuart Mill e Saint-Simon também promoveram estudos sobre essa doutrina, que surgiu 

a partir das ideias iluministas. 

Foto 5 - Construção da Ponte Marechal Hermes em Pirapora 

http://www.ihgmc.art.br/
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Para melhor entendimento, conceitua-se o positivismo: 

 

O estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação da imaginação e 

da argumentação à observação. [...] O conhecimento positivo caracteriza-se pela 

previsibilidade: “ver para prever” é o lema da ciência positiva. A previsibilidade 

científica permite o desenvolvimento da técnica e, assim, o estado positivo 

corresponde à indústria, no sentido de exploração da natureza pelo homem. Em 

suma, o espírito positivo, segundo Comte, instaura as ciências como investigação do 

real, do certo e indubitável, do precisamente determinado e do útil. Nos domínios do 

social e do político, o estágio positivo do espírito humano marcaria a passagem do 

poder espiritual para as mãos dos sábios e cientistas e do poder material para o 

controle dos industriais. (COMTE, 1978, p. X) 
 

Cumpre salientar que Augusto Comte foi secretário de Saint-Simon, no período de 

1817 a 1824, recebendo influências de suas ideias. É interessante observar que Saint-Simon 

foi considerado o fundador do Industrialismo, publicando um trabalho chamado A Indústria. 

Ressalta-se que ele defendia o socialismo como solução para os problemas econômicos.  

 

Em linhas gerais, o pensamento de Saint-Simon advogava a irreversível decadência 

do sistema católico-feudal, o qual estava em vias de ser substituído em todas as 

civilizações ocidentais por uma nova ordem social. Nessa nova ordem haveria a 

substituição da guerra e da Teologia pela indústria e ciência, perdendo espaço os 

padres, nobres ou soldados, que seriam substituídos por engenheiros, chefes 

industriais e operários. A indústria guiada pela ciência possibilitaria, por meio de 

uma associação de capitais, o desenvolvimento fabril, o cultivo da terra, para 

ampliar o comércio [...]. Dessa forma, pode-se dizer que Saint-Simon tinha como 

principal objeto de seu estudo o futuro da sociedade, publicando planos de 

reorganização social, programas de estudos científicos e apontando o novo mundo 

que surgiria por meio da ciência e da indústria. (LONCHAMPT, 1959, p. 24-25). 

 

 

No Brasil, o positivismo foi uma filosofia bastante aceita e aplicada, especialmente a 

partir da proclamação da república, apresentando-se relevante também no início do século XX 

e depois com grande intensidade nos anos 1950. Para Comte (1978, p. XV) a aceitação das 

ideias positivistas ocorreram “[...] em países de menor tradição cultural e carentes de 

ideologia para seus anseios de desenvolvimento. Esse fenômeno ocorreu na América do Sul, 

sobretudo no Brasil”.  

Nesse cenário, o Brasil utilizou das ideias positivistas visando buscar novas formas de 

progresso e de desenvolvimento. A partir da sociologia comteana, o país passou a adotar o 

lema Ordem e Progresso, como consta na bandeira brasileira. O referido lema foi 

desenvolvido a partir das ideias do positivismo: 
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Aspecto fundamental da sociologia comteana é a distinção entre a estática e a 

dinâmica sociais. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade; a 

segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A idéia 

fundamental da estática é a ordem; a da dinâmica, o progresso. Para Comte, a 

dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e 

aperfeiçoa os elementos permanentes de qualquer sociedade: religião, família, 

propriedade, linguagem, acordo entre poder espiritual e temporal, etc. (COMTE, 

1978, p. XII) 

 

É oportuno destacar que o Rio Grande do Sul era a principal região de influência do 

positivismo. Mas, por que naquela localidade? Na visão de Fausto (2015, p. 139), “É possível 

que para isso tenha concorrido a tradição militar naquela área e o fato de que os republicanos 

eram aí uma minoria, em busca de uma doutrina capaz de lhes dar forte coesão”. O autor 

reforça que “Eram os jovens que haviam frequentado a Escola Militar e recebido a influência 

do positivismo”. 

 

No Brasil, o positivismo teve larga influência entre civis e militares nos movimentos 

pela abolição dos escravos (1888) e proclamação da república (1889), a ponto de 

seus adeptos lograrem força política suficiente para inscrever o lema “Ordem e 

Progresso” na bandeira nacional, sob protesto de monarquistas, de liberais e da 

Igreja. No exército, conseguiu vários adeptos: além de Benjamin Constant, o 

intelectual mais influente, o próprio Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente 

(1891-1894), que embora não perfilhado identificava-se com aspectos da ideologia, 

como o antiliberalismo econômico e político. O positivismo no Brasil difundiu-se 

em vários estados, alguns com influência significativa na política, como Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. Neste ocorreu o caso 

mais radical, pois foi consagrado como ideologia norteadora da Constituição 

Estadual de 1891, elaborada por Júlio de Castilhos, e do Partido Republicano Rio-

Grandense, agremiação na qual o futuro presidente Getúlio Vargas fez sua carreira 

política antes de assumir a Presidência da República em 1930. (FONSECA, 2013, p. 

20). 

 

 

Nessa perspectiva o positivismo se consolidou como doutrina no país, bem como os 

investimentos em infraestrutura, especialmente nos transportes, pois o pensamento estava 

fundado na modernização da sociedade e alicerçado no progresso.  

Em resumo, “A república deveria ter ordem e progresso. Progresso significava a 

modernização da sociedade através da ampliação dos conhecimentos técnicos, do 

industrialismo, da expansão das comunicações”. (FAUSTO, 2015, p. 140). 

Os avanços tecnológicos, oriundos de um pensamento cada vez mais centrado naquilo 

que é científico e moderno, retratam uma sociedade que busca o progresso e o crescimento a 

qualquer custo, reforçando a ideologia da expansão, de que algo é positivo ou racional a partir 

da concepção econômica como cerne de todas as decisões. A ciência passa a ocupar o centro 

das decisões. 
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A ideia de progresso ocupa um lugar intermediário, central, entre a ideia de 

racionalização e a de desenvolvimento. Este dá primazia à política, aquela ao 

conhecimento; a ideia de progresso afirma a identidade entre políticas de 

desenvolvimento e triunfo da razão, ela anuncia a aplicação da ciência à política e 

por isso identifica uma vontade política com uma necessidade histórica. 

(TOURAINE, 2008, p. 72) 

 

A propósito, vale advertir que a ideia de progresso se destacou até a Segunda Guerra 

Mundial. A partir de então passou-se a utilizar mais a palavra desenvolvimento, mas, na 

essência, ambas significavam a mesma coisa. Dupas (2006, p. 74) concorda, assinalando que 

“até um pouco antes do início da Segunda Guerra, o mundo produziu uma vasta literatura em 

ciência social em que progresso era sempre suposto como axioma”.  

Nessa visão, é possível compreender que o pensamento de progresso vinha se 

desenvolvendo gradativamente pelo país, transformando a vida das cidades, descortinando um 

mundo cada vez mais racional e preocupado com o viés econômico.  

 

A doutrina do progresso acabou se incorporando à filosofia do séc. XVIII e foi se 

convertendo em um credo que os constantes avanços tecnocientíficos ratificavam ao 

criar produtos e serviços que se transformaram em objeto de desejo e símbolos de 

progresso. (BARZUN apud DUPAS, 2006, p. 13). 

 

De forma intensa, o progresso se desenvolveu, atingindo o país como um todo. Ele 

também interiorizou e acabou chegando em Pirapora, primeiro com os vapores, em seguida 

com a ferrovia. Vale destacar que a ferrovia era vista como o maior símbolo do progresso. 

 

1.6 A ferrovia chega em Pirapora 

 

Em 28 de maio de 1910 é inaugurada no distrito de São Gonçalo de Pirapora, a estação 

ferroviária. A Foto 6 ilustra o momento simbólico da chegada do progresso, cada vez mais 

presente naquela localidade. Na imagem verifica-se a presença de populares, políticos e de 

diretores da então Estrada de Ferro Central do Brasil. 
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Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_ramais/pirapora.htm. Acesso em 23/03/2016. 

 

Como se vê, Pirapora estava inserida num contexto de progresso e crescimento, 

tomando parte relevante naquilo que Neves (2009, p. 52) chama de “sistema econômico 

regional”. Além dos vapores e agora da ferrovia, Pirapora se via não mais apenas como um 

local estratégico para a região, pois encontrava-se também como parte das decisões do 

Império, especialmente a partir da segunda metade do século XIX. 

 

As ferrovias desempenharam importante contribuição ao desenvolvimento 

econômico de grande parte das nações do século XIX. Na verdade, seu sucesso 

deveu-se ao fato de ter preenchido a lacuna deixada pelo transporte hidroviário, que 

não conseguia movimentar cargas pesadas a grandes distâncias e apresentava 

dificuldades em suplantar barreiras naturais, como montanhas, o que fazia com que 

nem sempre atingisse localidades desejáveis. (CAVANHA FILHO, 2001, p.22). 

 

 

De acordo com Neves (2006, p. 82) “Pirapora tornou-se, a partir de então, um 

entroncamento hidroferroviário que assumiria importância crescente ao longo do século XX”. 

Conforme exposto acima, a ferrovia passa a dividir o espaço existente com a hidrovia, 

tornando-se um importante fator econômico na vida das comunidades. 

 

Durante o período, fundaram-se 62 empresas industriais, 14 bancos, 3 caixas 

econômicas, 20 companhias de navegação a vapor, 23 de seguros, 4 de 

colonização, 8 de mineração, 3 de transportes, 2 de gás e, finalmente, 8 de estradas 

de ferro. (MELO FRANCO, 1971, p. 124, grifo nosso). 

  

É importante pontuar que tanto através dos vapores como dos trilhos, Pirapora 

ocupava posição de destaque na região.  

Foto 6 - Inauguração da estação ferroviária de Pirapora 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_ramais/pirapora.htm
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[...] embora seja Januária uma cidade feita e que poderá viver independentemente, 

dada a importância do seu comércio e lavoura, sofreu, contudo, um corte de 60%, 

aproximadamente, em seu movimento geral, de 1890 a 1910. A causa essencial do 

retrocesso é devido ao desenvolvimento dos municípios adjacentes e ao 

prolongamento da Estrada de Ferro Central até o porto de Pirapora. (SENNA, 1918, 

p. 808). 

 

Pirapora torna-se atrativa para imigrantes que buscam riquezas e as benesses do tão 

propalado progresso. 

 

A população ali aumenta numa proporção notável. Diariamente chegam famílias 

imigrantes atraídas pela riqueza da região. Não se encontram uma única casa vaga, 

existindo inúmeros prédios em construção na margem direita, onde a população é 

mais densa e onde o movimento comercial já é grande, existindo duas fábricas de 

bebidas, padaria, casa de bilhares, duas farmácias, restaurantes, hotéis etc.. Pelo 

porto são despachadas, mensalmente, para mais de 1.000 toneladas de mercadorias. 

Há um depósito de sal e uma agência filial do srs. Durish & Companhia, para 

compras e exportação de couros e artigos congêneres, regulando comprar, 

mensalmente, 2.000 couros verdes de rezes (SENNA, 1918, p. 1.152). 

 

Contudo, para compreender a situação econômica vivenciada por Pirapora naquela 

época, especialmente a partir da chegada dos trilhos, torna-se necessário esclarecer que aquele 

distrito fazia parte de um planejamento maior, realizado pelo Império, a fim de que se 

tornasse ponto estratégico na elaboração de um plano de expansão ferroviária no país. 

Segundo Tenório (1996, p. 47) “[...] em 1871 o governo imperial mandou estudar a 

viabilidade técnica de se construir estradas de ferro nos vales dos rios São Francisco e 

Tocantins, medida inédita para articular o transporte ferroviário com a navegação fluvial”. 

Corroborando com o projeto da expansão e dando continuidade, Ferreira-Neto (1974, 

p. 132) afirma que: 

[...] a partir do governo Rodrigues Alves (1902 – 1906), elaborou-se uma política de 

priorização da integração das ferrovias, que resultou no surgimento dos grandes 

projetos de integração nacional, dos quais destacam-se o projeto que previa a ligação 

entre o Rio de Janeiro, o rio São Francisco (Pirapora) e Belém do Pará, a construção 

de uma ponte sobre o rio São Francisco, a ligação entre o Rio de Janeiro, Montes 

Claros e Salvador, a ligação ferroviária entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. 

 

Desde então o objetivo era viabilizar a expansão dos trilhos pelo país, buscando 

principalmente escoar a produção. A ideia inicial passava pela ligação ferroviária do Rio de 

Janeiro a Belém do Pará, passando pelos distritos de São Gonçalo de Pirapora e São Francisco 

de Pirapora (hoje Buritizeiro). 

 

O desenvolvimento e o expansionismo do sistema ferroviário ocorreram sobretudo 

em função da cultura do café no Vale do Paraíba. Era política do governo imperial 

interligar, via trilhos, o Rio de janeiro a Barra do Piraí e, a partir desse ponto, 

estabelecer bifurcações para o Estado de São Paulo e de Minas Gerais. (FONSECA, 

2010, p. 131). 
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A expansão ferroviária teve continuidade em direção ao Norte de Minas Gerais, 

através do rio das Velhas e do rio São Francisco, chegando a Sete Lagoas em 1896, 

Cordisburgo em 1903, Curvelo em 1904, Corinto em 1906 e finalmente em Pirapora, no ano 

de 1910, conforme aponta Fonseca (2010).  

Em 1922, com o término da construção da ponte de ferro Marechal Hermes, o ramal 

ferroviário chega à atual cidade de Buritizeiro, mas o plano inicial de ligar o Rio de Janeiro a 

Belém do Pará é abortado, por questões políticas e econômicas. 

Na Figura 4, onde apresenta-se a proposta de prolongamento da Estrada de Ferro 

Central do Brasil, pode-se ver a ligação férrea pretendida entre o Rio de Janeiro e Belém do 

Pará, passando por Pirapora. Essa proposta foi apresentada pelo engenheiro André Gustavo 

Paulo Frontin. 

 

Fonte: www.transportes.gov.br .Acesso em 24/03/2016. 

 

Figura 4 - Proposta de prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil 

http://www.transportes.gov.br/
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Vale salientar que, ainda que o projeto nacional de ligação ferroviária não fora 

efetivado, a estrada de ferro foi um dos grandes marcos para o município de Pirapora, tanto 

política quanto economicamente.  

 

Mas por muitos e muitos anos, foi a estrada de ferro quase que o nosso único meio 

de transporte e comunicação com os grandes centros urbanos do centro-sul do país. 

Transportando cargas e passageiros, foi ela realmente um dos mais importantes e 

decisivos fatores de progresso da comunidade. (SILVA; MOTA, 2012, p. 50, grifo 

nosso). 

 

Pirapora, que outrora navegara pelo rio São Francisco, nas correntezas da pujança 

econômica, agora se via nos trilhos do progresso.  

 

1.7 O desenvolvimento da cidade por meio dos trilhos 

 

Inicialmente é preciso destacar que a ferrovia é um importante símbolo do progresso. 

E os investimentos realizados principalmente nos transportes, tanto pelo Império quanto na 

República do Brasil, demonstram que havia o interesse explícito de colocar o país na rota do 

progresso. Buscando reduzir distâncias e tornar próximas algumas localidades, a fim de 

escoar a produção e maximizar as relações comerciais, o governo brasileiro passa a se 

preocupar com a infraestrutura e isso é visto tanto a partir da metade do século XIX até a 

metade do século XX. 

Desse modo, Possas (2001, p. 193), afirma que “Até os anos 20, a ferrovia foi quase 

que ímpar na propulsão das mudanças na vida da cidade. O trânsito da economia e de sua 

diversidade foi instrumento materializado do capital e dos negócios que se interiorizam”. 

Pereira (2010, p. 97) ratifica salientando que “[...] a chegada da ferrovia resultou no 

surgimento de novos centros urbanos, que, posteriormente, foram transformados em 

povoados, distritos e cidades”. 

São Gonçalo de Pirapora, que recebera os trilhos da Estação Central do Brasil em 

1910, tornava-se uma vila (sede do município) no dia 30 de agosto de 1911 e em 1º de junho 

de 1912, com sua emancipação, era desmembrada do município de Curvelo, tornando-se 

cidade. 

A chegada da ferrovia à Pirapora, transportando tanto cargas como passageiros, 

intensificou o comércio daquela localidade, trazendo diversos investimentos e melhorias 

estruturais, tais como a primeira rede de abastecimento de água e de telefones urbanos.  
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Os trilhos possibilitaram um processo de dinamização do comércio, dos meios de 

transportes, dos sistemas de comunicação e da estrutura urbana das cidades no norte 

de Minas Gerais, especialmente nas cidades de Pirapora e de Montes Claros. 

(DINIZ; LESSA, 2011, p. 4). 

 

De acordo com Fonseca (2010, p. 142) “As regiões por onde passavam os trilhos 

tiveram o seu crescimento econômico favorecido. Muitas comunidades e manufaturas se 

desenvolveram ao redor das estações”. 

Nesse sentido, visando ilustrar o quão Pirapora se desenvolveu, apresenta-se no 

Quadro 3, alguns dos principais acontecimentos ocorridos na cidade no tempo dos vapores e 

dos trilhos. Pirapora se transforma em um centro comercial. 

Quadro 3 - Acontecimentos em Pirapora no tempo dos vapores e dos trilhos 

 

Ano Acontecimento 

1908 - Abertura da 1ª farmácia em Pirapora. 

1909 - Inauguração do Posto de Fiscalização do Estado. 

1910 - Inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

- Inauguração da Escola de Aprendizes Marinheiros. 

1911 - Instalação do Posto de Meteorologia do Ministério da Agricultura. 

- Circulação do primeiro jornal (semanário: O Pirapora). 

1912 
- Emancipação do município de Pirapora. 

- Inauguração da Coletoria Estadual. 

- Inauguração do cine-teatro Avenida. 

1913 
- Primeira rede de abastecimento de água. 

- Primeira rede de telefones urbanos da cidade. 

- Inauguração do cinema “Cine Progresso”. 

- Chegada das dez primeiras bicicletas para serem revendidas no comércio 1914 - Primeira usina de lenha para fornecimento de energia elétrica. 

1915 - Inauguração da Coletoria Federal. 

1917 - Fundada a CIVP – Companhia Indústria e Viação de Pirapora. 

- Criado o Tiro de Guerra n.º 428. 

1918 - Pirapora passa a constituir uma divisão jurídico-administrativa da Comarca 

de Curvelo. 1º Juiz municipal. 

1919 - Primeira Igreja Batista. 

1921 - Primeiro Grupo Escolar (hoje, Escola Estadual Fernão Dias). 

- Chegada do primeiro automóvel em Pirapora. 

1922 

- Inauguração da Ponte Marechal Hermes. 

- Inauguração do Hospital Carlos Chagas no distrito de São Francisco de 

Pirapora (Buritizeiro). 

- Primeira visita de um Presidente da República – Epitácio Pessoa 

1924 - Inauguração do matadouro municipal. 

1925 - Fundação da Companhia Navegação Mineira do Rio São Francisco ou “a 

Mineira”. 

- Início do funcionamento da agência local do telégrafo. 
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1926 - Inauguração do Cine Teatro Pirapora 

1929 - Instalação da Capitania Fluvial dos Portos do São Francisco. 

1932 - Instalação do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A. 

1933 - Inaugurado o campo de aviação de Pirapora. 

1934 
- Inaugurado o posto médico do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Marítimos – IAPM. 

1935 
- Funcionamento da Delegacia do Trabalho Marítimo. 

- Criada a Associação Comercial de Pirapora. 

1936 - Instalação da Comarca de Pirapora. 

1938 - Inauguração do Banco de Minas Gerais S.A. 

1940 - Inauguração da agência do Banco do Brasil S.A. 

1941 - Instalação da Agência Municipal de Estatística 

1942 - Criação do Ginásio São João Batista 

1944 - Instalação da Cia. Siderúrgica Belo Mineira (Várzea da Palma). 

 Fonte: Adaptado de (SILVA; MOTA, 2012, p. 49-57).  

 

Os acontecimentos em Pirapora, após a chegada da linha férrea, faz crer que aquela 

localidade passara por diversas transformações. De um local pacato, com pouca população e 

vivendo basicamente de atividades como a pesca, criação de gado e escambo, para uma 

sociedade que passa a se relacionar mais efetivamente com outras cidades, tanto em nível 

estadual quanto nacional, além de alguns investimentos internacionais. 

 

 

O trem-de-ferro surgia como um vetor que aponta para a tendência da transformação 

da sociedade, a inauguração mostrava-se, em função desta expectativa que suscitava, 

um momento revelador. Esse momento de abertura das portas da cidade para o 

mundo cosmopolita era visto como um divisor de águas para as culturas locais. 

(LESSA, 2007, p. 41). 
 

Nas palavras de Neves (2012, p. 96), “[...] Pirapora tornou-se o lócus importante da 

relação entre o chamado “Brasil moderno” e uma região do “Brasil arcaico” (o Médio São 

Francisco), [...]”. 

Pirapora entra na rota do progresso e do crescimento. Passa a ser uma cidade pólo na 

região e carrega consigo o símbolo de uma cidade desenvolvida. A ordem e o progresso 

destacados na bandeira nacional, característicos do pensamento positivista, tornaram-se 

nítidos com a ferrovia. Nas palavras de Diniz (2012): 

 



50 
 

 
 

A passagem da ferrovia estava ligada com mudanças no cotidiano das pessoas, no 

espaço onde passaria a linha férrea. A modernização da maquinaria da ferrovia 

envolvia a organização do território pelos meios científicos aceitos. As regiões que 

receberam a ferrovia viveram, em partes, o espírito das mudanças que estava em 

andamento no Rio de Janeiro e Paris. (DINIZ, 2012, p. 69). 

 

Além disso, “a ferrovia propiciou mudanças físicas e de infraestrutura, mudou a face 

da cidade com seus trilhos e o progresso. Além disso, foi um fator importante para a expansão 

técnico científica, em especial as ligadas às áreas médicas e sanitárias”, afirma ainda o mesmo 

autor. 

Os acontecimentos advindos da ideologia do progresso trouxeram transformações 

importantes não só na economia daquelas localidades onde a ferrovia atravessava, mas 

especialmente na sociedade. As distâncias foram pouco a pouco sendo reduzidas, trazendo 

consequências tanto positivas quanto negativas. 

 

A mudança no meio urbano trouxe transformações na vida das pessoas, trazendo 

facilidades e, em alguns casos, complicações; do dia pra noite as pessoas que 

residiam nestes locais passaram a ter acesso rápido ao Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte e a todos os produtos, tanto culturais quanto econômicos, que pudessem 

ser transportados. (DINIZ, 2012, p. 70). 

 

Nesse sentido, há que se fazer algumas ponderações sobre esse momento econômico e 

social vivenciado por Pirapora, especialmente no tocante à participação popular nas principais 

decisões políticas, bem como as suas condições de vida e trabalho. Cabem aqui dois 

questionamentos relevantes: a ferrovia foi uma conquista da comunidade piraporense? Quais 

foram os maiores beneficiários com a chegada dos trilhos? 

 

1.8 O cenário social em Pirapora 

  

Até este momento foi possível compreender o quão impactantes foram a navegação 

fluvial e a ferrovia na economia de Pirapora. Não há dúvidas de que tanto o crescimento 

econômico como o demográfico transformaram a cidade de Pirapora. As mudanças ocorridas 

naquele momento retrataram uma realidade até então não vista no município. Todavia, é 

preciso também expor um outro lado de tudo aquilo que acontecia e que talvez não era 

igualmente compartilhado com todos, ou pelo menos, pouco divulgado. Nessa ótica, torna-se 

necessário que se exponha a outra face do desenvolvimento de Pirapora, que pode ser 

evidenciado pelo viés social. 
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Nessa perspectiva, foram coletados alguns textos e excertos de obras pesquisadas neste 

trabalho, onde se identificaram situações e até mesmo relatos demonstrando que as condições 

sociais vivenciadas por determinadas classes da população piraporense não refletiam a euforia 

que o progresso dos vapores e dos trilhos traziam à cidade. 

 

Nas margens do rio ou perto dele há muitas pousadas pobres, abrigando os 

imigrantes de norte e sul. Contudo, na estação sêca muitos emigrantes pobres, 

chamados “baianos”, chegados do norte, dormem em rêdes ao ar livre, à espera de 

trens que os levarão ao “Eldorado” de São-Paulo, ou que procedentes do sul esperam 

uma passagem de segunda classe num batelão que os conduzirá de volta à sua terra. 

(ZARUR, 1946, p. 15). 

 

 

Nota-se que muitos buscavam participar do bom momento econômico vivido no 

entorno de Pirapora, contudo, nem todos conseguiam ter acesso às benesses do tão propalado 

progresso que chegava àquela localidade. 

  Do mesmo modo, ratifica-se a percepção de que algumas categorias sociais, de certa 

forma, não desfrutaram financeiramente desse período de desenvolvimento em Pirapora, 

como por exemplo, a classe dos remeiros, que trabalhavam nas barcas realizando o transporte 

de mercadorias, mas que percebiam baixos salários, com condições mínimas para a execução 

das atividades. 

Ademais, como se vê na própria história de Pirapora, itens como saneamento básico, 

qualidade das moradias, a questão do trabalho, e ainda, o próprio bem estar das pessoas que 

viajavam pelos vapores e trens eram questionáveis.  

 

Apesar de centro comercial de grande atividade, Pirapora se ressente da falta de 

facilidades urbanas modernas. As ruas não são calçadas. Durante a seca, edifícios e 

pessoas ficam cobertos por uma poeira fina e durante as chuvas, quando parte da 

cidade fica inundada, tudo se cobre de lama. Não há esgotos; a água, como em toda 

cidade e vila do Vale, é carregada em latas de gasolina, em jarros e em barricas. 

(ZARUR, 1946, p. 16). 

 

 

É relevante destacar que o primeiro censo realizado no país ocorreu somente no ano de 

1940, havendo, portanto, dificuldades na coleta de dados anteriores àquele ano, para este 

estudo. Dessa forma, as informações constantes, aqui apresentadas, foram extraídas de outras 

obras, conforme dito anteriormente. 

De início, torna-se importante ressaltar que o crescimento vivenciado pelo povo 

piraporense não foi algo de iniciativa da própria população e sim, de estratégias do Império 

juntamente com as províncias, especialmente a de Minas Gerais e a da Bahia, com o intuito de 

expandir as relações econômicas, objetivando escoar a produção até o mar. 
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A maioria convenceu-se de que, se meios de transporte rápidos colocassem a 

produção são-franciscana em contato com o mar, o desenvolvimento econômico se 

expandiria de forma admirável. A via férrea propiciaria ao Rio de Janeiro tomar 

posse daquelas riquezas e, para isso, pretendiam que a navegação a vapor a jusante 

de Pirapora funcionasse interligada com o porto da Corte, através da linha de ferro. 

(MATTA MACHADO, 2002, p. 23). 

 

Isso implica que, independentemente do consentimento ou conhecimento da população 

ou de seus políticos, Pirapora já estava previamente inserida numa rota comercial, onde a sua 

função era servir como porto de carga e descarga de mercadorias que iriam abastecer tanto o 

comércio local, quanto (e principalmente) o mercado internacional.  

Dessa forma, vale pensar que o crescimento econômico ocorrido àquela época em 

Pirapora, visto principalmente a partir da intensificação do comércio de mercadorias e do 

crescimento demográfico, ocorria de forma dependente ao Estado, sendo as políticas pensadas 

e implantadas a partir dos objetivos pretendidos tanto pelo Império quanto pelas províncias.  

 

[...] a elite econômico-financeira do Império atuava nas instâncias jurídico-políticas 

propondo leis e decretos que estimulavam suas atividades. É possível perceber 

também como o Estado interferia na base econômica favorecendo camadas sociais 

hegemônicas com a concessão de subvenções que contribuíram para a constituição e 

o desenvolvimento empresarial. Essas camadas detinham o poder de Estado através 

de seus representantes. (NEVES, 2006, p. 39). 

 

 

Todavia, é válido ressaltar que havia lideranças em Pirapora que, em contato estreito 

com as províncias e o Império, viabilizavam o implemento de ações que tinham por objetivo 

aumentar as transações mercantis ocorridas naquela região. Essas lideranças eram os coronéis, 

que além de exercer forte poder político, possuíam também grande poder econômico, o que 

era notório através do comércio interno nas cidades ribeirinhas. 

 

[...] os coronéis detinham o mando, constituindo a elite hegemônica do município de 

Pirapora. Integravam as oligarquias regionais do Médio São Francisco onde o 

coronelismo apresentava sua face mais representativa. Nas cidades e no campo, os 

coronéis dominavam, atuando, sobretudo, nas atividades comerciais e agropecuárias. 

(NEVES, 2012, p. 76). 

 

Em Pirapora, o coronel mais conhecido e que detinha maior poder era o Coronel 

Ramos6. À época o poder dos coronéis era garantido pela influência política (círculo de 

amizades) e econômica. 

 

 

                                                           
6
 O Coronel Ramos chegou a Pirapora em 1902, para assumir a gerência do Depósito da Companhia Cedro e 

Cachoeira. (SILVA; MOTA, 2012, p. 37). Afastou-se da administração direta do município em 1922. 
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O coronel Ramos comandava a câmara e o executivo, tendo ao seu lado o vice 

Antônio Nascimento, seu sócio e amigo. Era também o incontestável presidente 

local do poderoso Partido Republicano Mineiro, o PRM, tendo aí como vice o 

incondicional amigo Argemiro Peixoto. O juiz municipal, embora sempre 

preservasse sua posição de magistrado, era o velho amigo Euclydes Gonçalves de 

Mendonça (Dr. Duque). A polícia tinha como delegado o capitão Francisco 

Anunciação. Os juízes de paz eram Raymundo Nascimento e Floriano Diniz. Esse 

grupo dava ao Coronel Ramos uma invejável margem de segurança. Sem espaço 

para os Vianas, existia em Pirapora um esquema montado com competência, um 

esquema para coronel nenhum botar defeito. (SILVA; MOTA, 2012, p. 61). 

 

A figura do coronel impunha respeito. Por suas posses e seu poder político ele tinha 

bastante influência em todas as localidades, abrangendo não somente aquela região, mas 

também as províncias e o Império, uma vez que era o coronel quem articulava e mediava as 

relações existentes entre ambos. 

 

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. (ALENCAR, 2012, p. 

43). 

 

Diante disso, tornam-se claros alguns pontos no crescimento econômico evidenciado 

àquela época em Pirapora. Primeiro: as decisões eram tomadas pelo Império, em consonância 

com as províncias. Segundo: as ações planejadas eram desenvolvidas pelo poder político 

local/regional, constituído especialmente pelos coronéis da região. Terceiro: tanto a população 

ribeirinha quanto os imigrantes que em Pirapora chegavam viam nesse crescimento a 

perspectiva de trabalho e melhoria de vida. 

Nesse cenário cabem alguns questionamentos: Como era caracterizada a população em 

Pirapora? Em que condições vivia grande parte do povo piraporense? Para se conhecer as 

respostas, torna-se necessário traçar o caminho histórico da ocupação do local que hoje 

encontra-se o município de Pirapora.  

No século XVII eram os índios os habitantes daquela região, especialmente os da tribo 

Cariris, oriundos em grande parte do litoral do país, de onde fugiam da perseguição do 

homem branco, iniciada pela colonização no século XVI.  

  

 

Então, tudo indica que, em um dado momento do século XVI, um grupo de 

indígenas se tenha deslocado do nordeste e, subindo o São Francisco, tenha chegado 

à corredeira de Pirapora e se apossado de um sítio, junto a ela existente, e o tomasse 

como seu. Um lugar mais sossegado, bem no interior, longe dos brancos, com caça 

abundamente, à margem de um rio caudaloso, farto – uma dádiva da mãe natureza. 

(SILVA; MOTA, 2012, p. 20).  
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No século XVIII, a região foi ocupada gradativamente pelo homem branco 

(fazendeiros e vaqueiros) oriundos principalmente de São Paulo, que tinham como objetivo, 

segundo Neves (2012, p. 61) fornecer “(...) gado para outras regiões, inclusive para as minas”. 

 

A articulação da economia Norte Mineira com o Nordeste vem desde o período 

colonial, conforme analisado, como extensão da economia açucareira. o Norte de 

Minas, antes pertencente às Capitanias da Bahia e de Pernambuco, ofertava animais 

de tração e animais para alimentação da população do litoral. Posteriormente, 

também, para a população das minas. (RODRIGUES, 2000, p. 117). 

 

Há que se ressaltar que além dos indígenas e do homem branco, os negros também 

compunham a região. Geralmente atuando em trabalhos árduos, ou até mesmo sem 

remuneração ou posse de terras, eram também discriminados. 

Burton (1977, p. 209) em sua expedição ao rio São Francisco, refere-se aos remeiros 

como "Os escuros barqueiros [...]". Em outra passagem de sua obra, Burton (1977, p. 168) faz 

menção aos negros dizendo "[...] e negros e negras lavavam roupa na beira do rio; aqui, não 

precisa ter medo do crocodilo ou do traficante de escravos". Por fim, o mesmo autor 

complementa "Os habitantes são todos mais ou menos escuros, e, do mesmo modo que a cútis 

amarela denota o brâmane, aqui o rosto mais claro é sempre indício de uma posição social 

mais elevada". (BURTON, 1977, p. 161). 

Ratificando o exposto, Neves (2009, p. 86) finaliza:  

 

Desde o início da colonização do Rio São Francisco, o negros ocuparam uma 

posição subalterna na estrutura social. Escravos até 13 de maio de 1888, passaram 

após essa data à condição de homens livres, isto é, trabalhadores que, em troca de 

alguma remuneração, empregavam-se na lavoura ou em pequenos ofícios urbanos 

como ferreiros, oleiros, aguadeiros etc. [...] Muitos se dedicaram ao amanho do gado 

como vaqueiros. Mas outros, em grande número, torna-se pescadores e remeiros. 

 

No século XIX, Pirapora apresentava uma economia notoriamente de subsistência, 

caracterizada pelo escambo, “(...) baseada na pesca, na criação de gado e, possivelmente, no 

garimpo”, conforme aponta Neves (2012, p. 59). Segundo o engenheiro Henrique Fernando 

Halfed, em viagem pelo rio São Francisco, no ano de 1852, “(...) viviam pescadores e suas 

famílias residindo em casinhas cobertas de capim ou palha de coqueiro. Cerca de trinta e 

cinco choupanas formavam a pequena aldeia (...)”. (HALFED, 1860, p. 03). 

No final do século XIX, precisamente no ano de 1875, o engenheiro inglês James 

Wells, em viagem pelo rio São Francisco fez o seguinte comentário sobre o povoado de 

Pirapora: “O arraial de Pirapora é um ajuntamento de trinta e seis casebres de pau-a-pique e 
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palha, dilapidados e caindo aos pedaços (...), todos estão amparados com escoras para evitar 

desabamentos”. (WELLS, 1995, Vol. I, p. 267). 

No início do século XX, com os investimentos realizados na navegação fluvial, 

mormente no que tange aos vapores, Pirapora cresceu economicamente e demograficamente, 

porém, nem todos os habitantes receberam as benesses financeiras e sociais advindas daquele 

momento. E isso pode ser confirmado, por exemplo, pelas condições sociais vividas pelos 

negros. 

Do mesmo modo, essa exclusão se torna cristalina no depoimento de um romancista e 

crítico de literatura que viajou pelo rio São Francisco no vapor “Antônio Muniz” em 1925. 

Seu nome Manuel Cavalcanti Proença. “Acomodaram-se no ‘Antônio Muniz’, que em boas 

condições é capaz de alojar trezentas pessoas, cerca de mil e duzentos flagelados”. 

(PROENÇA, s./d., p. 137). O intelectual se referia aos passageiros chamados de “segunda 

classe” que viajavam nos vapores, vindos do nordeste brasileiro para as metrópoles do 

Sudeste brasileiro, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Muitos deles paravam 

em Pirapora e por aqui fixavam residência. 

Os “flagelados” dormiam em redes e esteiras no primeiro convés dos vapores e chatas, 

ao lado das cargas, comendo “a boia de segunda”, conforme depoimento de velhos vapozeiros 

(NEVES, 2012).  

Ainda, segundo o autor, “Meninos e velhos morriam na viagem de Juazeiro a Pirapora 

por não resistirem à subnutrição, à promiscuidade e às doenças delas decorrentes. E eram 

enterradas nessa beira de rio” (NEVES, 2012, p. 98). 

Como se vê, muitas foram também as mazelas identificadas no entorno de Pirapora, 

quando do seu desenvolvimento, tanto pela navegação quanto pela ferrovia. As pessoas, 

vindas de outras partes do país, e que buscavam condições de vida melhores, sofriam e 

passavam dificuldades, que muitas vezes só findavam com a morte. 

 

As levas de emigrantes, inclusive ribeirinhos, que transitavam por Pirapora iam 

potenciar a acumulação de capital na região Sudeste. Eram constituídas por força de 

trabalho jovem, barata e altamente lucrativa para os industriais e produtores rurais 

daquela região. O êxodo rural era funcional ao desenvolvimento da indústria e das 

monoculturas do Sudeste. (NEVES, 2012, p. 99). 

 

 

Como se pode notar, Pirapora não vivia àquela época somente um período de grande 

crescimento do comércio e, consequentemente, de sua economia, mas estavam presentes 

também as mazelas, trazidas pelo grande fluxo de migrantes, que buscavam novas 

oportunidades de trabalho, e, principalmente, pelo pensamento de que o crescimento 
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econômico necessariamente traria somente benefícios. O viés econômico, pelo contexto 

exposto, parecia ser visto como a solução para todos os problemas da sociedade. 

 

1.9 As condições de trabalho em Pirapora 

 

Outro fator relevante, que cabe ressaltar, trata das condições de trabalho ofertadas 

àqueles que estavam inseridos diretamente na base de toda a economia piraporense: o 

trabalhador. Os relatos são muitos sobre as condições penosas nas quais viviam esses 

trabalhadores na navegação pelo rio São Francisco. 

Quanto ao trabalho dos remeiros7, Neves (2006) faz o seguinte comentário: 

 

A jornada de trabalho podia durar até quatorze horas, pois havia um expediente de 

ampliação do horário de trabalho nas barcas. Assim, na terminologia dos remeiros, 

“fazer uma madrugada” significava que a jornada iniciava-se às três ou quatro horas 

da madrugada, terminando com o por do sol. (NEVES, 2006,  p. 63). 

 

 

O trabalho era intenso e penoso. Ademais, não havia condições mínimas necessárias 

para a realização do ofício. Não existia nenhum tipo de proteção ao corpo, vestimentas 

adequadas, ferramentas que pudessem auxiliar ou pelo menos minimizar o trabalho daqueles 

homens, nem mesmo a preocupação dos donos das barcas em tornar o trabalho menos 

precário para aqueles trabalhadores. 

 

Nas bordas laterais, com o varejão, uma extremidade apoiada no fundo do rio e a 

outra fincada no próprio peito dos remeiros, que em passos lentos, corpos arqueados, 

braços e pernas retesados, da proa à ré, faziam a embarcação andar. De sol a sol. 

Serviço penoso, doído, mal remunerado. (DINIZ; MOTA; DINIZ, 2009, p. 100). 

 

Complementando, Neves (2006, p. 63) informa que: “(...) as varas que os remeiros 

utilizavam para empurrar as barcas rio acima eram instrumentos de trabalho que produziam 

ferimentos no corpo do trabalhador”. A Foto 7 ilustra bem o trabalho dos remeiros nas barcas. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Os remeiros eram os tripulantes das barcas. Nas viagens rio acima, isto é, subindo o rio, utilizavam os 

“varejões” (grandes varas) para impulsionar as barcas. Nas viagens rio abaixo, trabalhavam com pesados remos. 

(NEVES, 2009, p. 63). 
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Fonte: www.g1.globo.com. Acesso em 04/04/2016.  

 

Os remeiros pertenciam às classes sociais mais baixas e como tal eram também 

discriminados por parte da população das cidades ribeirinhas. Diniz, Mota e Diniz (2009, p. 

100) ratificam a informação: “(...) além de serem explorados de todas as formas, os remeiros 

eram discriminados, excluídos pela classe dominante das cidades ribeirinhas”. Ainda segundo 

os autores: “Dona Guiomarzina, velha barranqueira de Casa Nova (BA), hoje reside em 

Pirapora, conta-nos que os pais proibiam as filhas mocinhas de irem à beira do rio, quando ali 

havia barca atracada”. 

As condições de trabalho dos remeiros eram tão precárias que até mesmo a 

alimentação era escassa, como se vê no depoimento de José Mariano Cunha, na obra “Rio São 

Francisco: Vapores e Vapozeiros”, publicada em 2009: 

 

Numa carreira, eu viajando pra Santa Maria, pegamo um dia...choveu que foi um 

horror! (...) Como é que ia cozinhar? Não tinha um pau de lenha! Chuvendo! Nós 

saímos e num achamo nada (...) Cada um ganha um quarto de rapadura com farinha, 

é o almoço. Porque, por exemplo, não teve feijão pra comer, porque não teve como 

cozinhar, aí nós comia rapadura. Só tinha o de cumê o piloto, porque tinha a 

empregada lá pra cozinhar pra ele. Pra nós, não; só cozinhava pra ele! (DINIZ; 

MOTA; DINIZ, 2009, p. 305). 

 

Além da discriminação de classe e da penúria dos remeiros, outro tipo de 

discriminação era evidenciada nas barrancas do Velho Chico: a discriminação racial.  Esse 

fato pode ser devidamente confirmado através dos estudos realizados por Neves (2006, p. 85), 

“Os remeiros integravam o contingente de negros e mestiços que ocupavam posição social 

Foto 7 - O trabalho dos remeiros 

http://www.g1.globo.com/
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subalterna na região. A abolição da escravatura só alterou sua condição no que diz respeito ao 

regime de trabalho: do trabalho servil, passaram ao trabalho assalariado”. 

A discriminação social junto aos remeiros era tão grave, que até mesmo as prostitutas 

das cidades ribeirinhas eram mais discriminadas quando se envolviam com os remeiros. “(...) 

as que mantinham relações sexuais com remeiros eram marcadas por uma desqualificação 

social adicional, passando a ser identificadas pelo epíteto “mulher de remeiro” – uma 

classificação depreciativa que lhes era atribuída pela sociedade (...)”. (NEVES, 2009, p. 89).  

 

 

Não foi outro o destino dos afro-descendentes mestiços – os chamados “mulatos” e 

“cafuzos” nascidos na região. Trabalhavam a terra como parceiros, agregados, 

“camaradas” ou em pequenas unidades de produção familiar sem título de posse da 

terra. Muitos se dedicaram ao amanho do gado como vaqueiros. Mas outros, em 

grande número, tornaram-se pescadores e remeiros. (NEVES, 2009, p. 86). 

 

Como se não bastasse a discriminação racial, o trabalho penoso e as condições de 

penúria de grande parte da população de trabalhadores, a falta de segurança também aparecia 

como ameaça, e muitas foram as vítimas da falta de preparo e de equipamentos durante os 

tempos de navegação pelo rio São Francisco, através tanto dos vapores quanto das barcas. 

A seguir o relato de Joaquim de Souza Pinto, ex-marinheiro, sobrevivente do 

naufrágio do vapor Affonso Arinos, no ano de 1949: 

 

Tenho pra contar que quando naufraguei no Affonso Arinos foi muito triste, né? Eu 

tava a bordo dele. Foi à noite. O rio tava muito cheio em 1949, o rio tava muito 

cheio e eu ia subindo nessa época. Chegando em Itacarambi, foi ancorado para pegar 

lenha, depois pegou a marcha dele; na curva da ilha pegamo uma cabeça d’água 

muito forte e a marcha dele com entro da água pegou e foi uma aflição danada, viu? 

Nós se salvemo porque o rio cheio, descia muito toco e agarremo e 

relemo...Morreram só três tripulantes. Não tinha salva-vidas no meu tempo. Era 

quatro horas da manhã. (DINIZ; MOTA; DINIZ, 2009, p. 272, grifo nosso). 

 

Da mesma forma, no naufrágio do vapor Rodrigo Silva, Matta-Machado (2002, p. 271, 

grifo nosso) relata: “Era a tarde do dia 25 de abril de 1898. Enorme, a voragem das águas. O 

Rodrigo Silva naufragava. No navio, apenas um bote salva-vidas. No rio, mais uma vez a 

morte apercebida. Os passageiros em angústia, desespero, terror”. 

Diante de algumas citações, torna-se claro que as “desigualdades sociais” ocorriam 

comumente no povoado de Pirapora. O poder econômico de algumas classes, como os donos 

de empresas, proprietários de terras, políticos e coronéis, dividia espaços com as dificuldades 

sociais de outros tantos. No mesmo espaço que se via o crescimento do comércio, a chegada 
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de empresas e o aumento das transações mercantis, via-se também as condições sub-humanas 

de trabalhadores, a falta de direitos trabalhistas, o descaso com a vida humana. 

Para finalizar, Manuel Cavalcanti Proença, em mais uma visita à Pirapora, em meados 

de 1940, faz a seguinte afirmação: “(Pirapora) Não é uma cidade de grandes recursos e uma 

estatística nos faz esta significativa revelação: 4% de abastados, 8% de remediados e 88% de 

pobres constituem o município que não é pequeno”. (NEVES, 2012, p. 100). 

Não se tem informações de como o romancista coletou esses dados, mas é nótoria a 

discrepância entre ricos e pobres, o que denota alguns aspectos importantes na sociedade 

piraporense: exclusão e desigualdade social.  

Na visão de Neves (2012, p. 101) “Algum desenvolvimento que a cidade 

experimentou teve como característica a concentração de renda, excluindo dos benefícios do 

crescimento econômico uma parcela significativa da população local”. 

Contudo, isso não parecia ser uma preocupação dos políticos da época, no que tange à 

municipalidade de Pirapora, pois o viés econômico parecia ganhar cada vez mais importância 

e o crescimento das cidades e, consequentemente, do país, parecia estar atrelado às novas 

tecnologias. Primeiro foram os vapores, que de certa forma, mudaram a vida daquele 

povoado, depois viriam os trilhos, trazendo para os piraporenses novas oportunidades, através 

do tão sonhado progresso. 

 

1.10 Pirapora: do ostracismo a município de interligação nacional 

 

Assim como ocorrido com a navegação fluvial realizada pelos vapores, a ferrovia 

também não foi uma conquista da população de Pirapora, ainda que alguns autores afirmem o 

contrário, como Silva e Mota (2012, p. 50): “Assim, em 28 de maio de 1910, inaugurou-se a 

estação ferroviária, relevante conquista da comunidade, que passou a contar com excelente 

e eficaz meio de transporte” (grifo nosso). 

É sabido que a ferrovia gerou para Pirapora relevantes mudanças, mormente no setor 

econômico, contudo, cumpre assinalar que a sua instalação no então distrito de São Gonçalo 

de Pirapora não foi uma conquista da população, e sim uma imposição política nacional, uma 

vez que a passagem dos trilhos pela referida localidade fazia parte de um planejamento mais 

amplo, abrangendo outros locais. 

Nesse sentido, é importante assinalar que o desenvolvimento ocorreu de fora para 

dentro e não o contrário, como possa parecer. Ademais, é mister compreender que as 

consequências da modernidade e progresso ocorridos em Pirapora, em nenhum momento 
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foram frutos de discussões públicas internas, afinal de contas, vivia-se a época do 

coronelismo, onde as regras eram ditadas pelos coronéis e o povo apenas aceitava, sem 

nenhum tipo de questionamento. Além disso, cumpre salientar que as ideias e planos para o 

município ultrapassavam suas fronteiras, englobando os interesses do governo nacional, bem 

como e, principalmente, de outros países.  

Desde a segunda metade do século XIX os investimentos externos no Brasil foram 

intensificados, especialmente pela Grã-Bretanha, que buscava expansão e dominação de 

novos mercados, pois possuía grande quantidade de capital para ser investido.  

Segundo Tenório (1996, p. 14), “Os progressos tecnológicos dos países capitalistas, 

sobretudo da Inglterra, determinaram a necessidade de conquista e ampliação de mercados 

bastantes para absorverem sua produção industrial”. 

Essa necessidade de ampliação de mercados fortalece o comércio exterior e o Brasil 

passa a ser um grande exportador de matérias primas, tendo como destaque a produção do 

café; em contrapartida, o país torna-se também um grande importador de produtos 

manufaturados, produzidos pelos países industrializados, mormente a Inglaterra.  

Na Tabela 3, pode-se comparar os valores exportados e importados pelo Brasil, em 

cinco decênios, iniciando no ano de 1841 até o ano de 1890. Os dados corroboram com o 

exposto acima, quando demonstram o crescimento vertiginoso tanto da exportação quanto da 

importação. Ademais, é importante reforçar que nos primeiros decênios os valores de 

importação foram relativamente maiores que aqueles de importação. 

 

Tabela 3 - Valores de Exportação e Importação do Brasil entre 1841 a 1890 

 

Decênios Contos de Réis 

 Exportação Importação 

1841 – 1850 487.540 540.944 

1851 – 1860 900.543 1.016.686 

1861 – 1870 1.537.175 1.345.514 

1871 – 1880 1.963.718 1.621.251 

1881 – 1890 2.411.006 2.102.297 

      Fonte: PRADO JÚNIOR (1963, p. 334). 
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Da mesma forma que os produtos industrializados entravam no país, grande 

quantidade de capital também era investido, especialmente através de empréstimos. A lógica 

era simples: para exportar mais o Brasil necessitava investir em infraestrutura para 

escoamento de sua produção. Onde esse capital poderia ser aplicado? A resposta é da mesma 

forma simples: em transporte, sobretudo na navegação fluvial e nas ferrovias. 

Confirmando a resposta acima, Tenório (1996, p. 40) é simples e objetivo, ao informar 

que: “A influência britânica fomentaria o sistema ferroviário na conquista de novas fronteiras 

econômicas. Incentivaria a construção das estradas de ferro por todo o interior, visando ao 

escoamento dos centros aos portos de exportação”. 

Embora o transporte tenha sido algo relevante, outros setores também obtiveram êxito 

e se desenvolveram, tanto em nível nacional como local, neste caso específico a cidade de 

Pirapora.  

Nas palavras de Tenório (1996, p. 25) “Os progressos nos meios de transportes, 

comunicações e outros setores, acontecidos depois de 1850, resultariam, acima de tudo, da 

necessidade de intensificar-se a circulação de capital no mundo”.   

Em Pirapora, o setor de comunicações passou por dois acontecimentos relevantes: em 

1911, a circulação do primeiro jornal e no ano de 1913, a inauguração da rede de telefones 

urbanos. Ainda em 1913, aconteceu a inauguração da rede de abastecimento de água. Em 

1914, o funcionamento da primeira usina de lenha para fornecimento de energia elétrica. 

Ainda assim, mesmo diante do exposto, é possível ratificar a coadjuvância de Pirapora 

num contexto mais amplo, apesar de sua notoriedade na região. Enfatiza-se que as mudanças 

ocorridas tanto no país, em escala maior, como em Pirapora, numa escala local, ocorreram na 

sua plenitude em função de fatores externos.  

 

 

Os países capitalistas, à medida que desenvolviam seus parques industriais, 

disputavam entre si a conquista dos mercados mundiais. [...] exportavam-se capitais, 

com o objetivo de conservar sob sua esfera de influência os países economicamente 

atrasados, como o Brasil, [...]. (TENÓRIO, 1996, p. 20). 

 

Em sentido local, as cidades passam a fazer parte de uma ideologia maior e são 

introduzidas num sistema onde o sentido de progresso está intimamente associado à 

racionalidade, ganhando destaque a organização territorial, bem como o reforço da ideia de 

urbanização.  

 

 

 



62 
 

 
 

[...] as cidades são vistas como “locus da desordem”, são também correntes as 

concepções que as vêem como expressão do atraso nacional frente à modernidade 

das metrópoles internacionais. Essas concepções são reforçadas pela adesão do país 

ao comércio internacional, principalmente pelo desenvolvimento da cultura do café, 

aliado ao fato de as elites nacionais passarem a ter a cidade como referência para sua 

atuação comercial e política. (PECHMAN, 1996, p. 59). 

 

Nessa perspectiva, afirmar que o crescimento verificado em Pirapora, através 

principalmente da chegada da ferrovia, e sua consequente organização territorial e 

emancipação política, foi fruto ou conquista popular, pode não soar verdadeiro. O que se torna 

perceptível é a implantação, em nível mundial, de uma ideologia de urbanização. 

No Gráfico 1 é possível ter a dimensão de quanto o distrito sede de Pirapora 

urbanizou-se. O crescimento populacional na cidade se mostrou expressivo, comparado ao 

decrescimento da população na zona rural. 

 Vale ressaltar que tal crescimento ocorreu muito em função dos investimentos 

realizados na cidade de Pirapora. Além de escolas e hospitais, o abastecimento de água, que 

foi iniciado em 1913; a primeira rede de telefones urbanos, também no mesmo ano, e ainda, 

em 1914, o funcionamento da primeira usina de lenha para fornecimento de energia elétrica à 

população (SILVA; MOTA, 2012). 

 

Gráfico 1 - Urbanização de Pirapora (1940-1950) 

 

Fonte: IBGE
8
 – Recenseamento Geral de 1940.  

 

                                                           
8
 Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%20

1940%20VII_Brasil.pdf. Acesso em 20/01/2017. 
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Desse modo, Pirapora tornou-se cidade, organizou-se politicamente, adentrou o 

mercado econômico e fortaleceu sua política interna, muito em virtude de ações externas, que 

podiam ou não coincidirem com o desejo de sua população. 

 

 

A maioria dos empréstimos e investimentos continuou a se originar da Grã-

Bretanha; [...] Nas últimas décadas do Império, os investimentos estrangeiros 

concentravam-se nas ferrovias. Na República, esses investimentos tenderam a passar 

para um segundo plano, sendo superados pelo capital inicial das companhias de 

seguros, empresas de navegação, bancos e empresas geradoras e distribuidoras de 

energia elétrica. [...] De qualquer modo, o capital estrangeiro teve um papel 

importante na criação de uma estrutura básica de serviços e transportes, contribuindo 

assim para a modernidazação do país". (FAUSTO, 2015, p. 165-166). 

 

A partir desses investimentos, muitos deles concebidos através de empréstimos, Sodré 

(1973, p. 261) reforça que “Trata-se de transferir ao investidor estrangeiro a criação ou a 

ampliação de serviços públicos, e é por isso que nesses serviços o investidor estrangeiro se 

instala como em campo específico, particularmente o dos transportes”. 

Numa visão macro, é possível identificar as estratégias adotadas pelos países 

europeus, no sentido de expandir seus negócios, buscando para tanto novos mercados 

consumidores. No entanto, não bastava apenas aportar nesses países chamados periféricos,  

efetivando relações econômicas. Era necessário muito mais, incluindo-se aí a oferta de 

empréstimos e investimentos que pudessem modernizar e melhorar a infraestrutura daqueles 

países.  

Numa visão micro, pode-se enxergar o que ocorreu com Pirapora naquela época. 

Necessitando investir em infraestrutura, o país passa a importar grande quantidade de capital e 

bens industrializados – primeiro os vapores, em seguida, os trilhos – a fim de poder escoar sua 

produção para outros países, bem como promover nesses locais mudanças que, como foi dito 

até aqui, se caracterizavam como progressistas e modernas. 

Nesse sentido, e reafirmando que os planos e ações implantados pelas cidades são 

decorrentes de estratégias pensadas num plano maior, geralmente em âmbito nacional ou 

internacional, Ianni (1988, p. 15) conclui que “A história de uma cidade pode ser um espelho 

da história de uma província, estado, região, nação. Se não um espelho fiel, ao menos um 

reflexo de muitos traços, que a história da nação às vezes esconde”. 

Isto se torna claro já a partir do ano de 1918, quando Pirapora ainda vivendo o auge do 

seu progresso e modernização vê o projeto de interligação nacional (Rio de Janeiro – Belém 

do Pará), através da ferrovia, perder forças, graças ao declínio do Ciclo da Borracha na 

Amazônia, conforme pontua Lessa (1993). 
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Vale aqui pontuar e esclarecer que a ideia de progresso e modernização vem de 

encontro ao pensamento positivista, já explanado neste capítulo, dando a conotação de algo 

novo e melhor. As palavras de Dupas explicitam melhor essa ideia: 

 

A era moderna emergiu com idéias, planos e propostas futuristas, e com intolerância 

em relação aos credos da Renascença – sobretudo o culto aos antigos –, que 

passaram a ser rotulados como antiquados, ao passo que a palavra moderno adquiriu 

conotação de elogio. [...] Nas ciências naturais, a partir do século XVII, prevaleceu 

claramente a idéia de que o mais recente é sempre o mais verdadeiro ou o melhor. 

Enfim, os modernos e sua nova onda cultural prevaleceram impondo maior 

‘sabedoria’ como condição para o progresso. A partir da segunda metade do século 

XVII, e durante todo o século XIX, a idéia de progresso foi dominante no Ocidente. 

(DUPAS, 2006, p. 13-14). 

 

O conceito de progresso consolidou-se a ponto de se tornar uma verdade incontestável 

para muitos. O progresso se confundia com o moderno e vice-versa. Tornou-se uma 

verdadeira doutrina. 

 

A doutrina do progresso acabou se incorporando à filosofia do séc. XVIII e foi se 

convertendo em um credo que os constantes avanços tecnocientíficos ratificavam ao 

criar produtos e serviços que se transformaram em objeto de desejo e símbolos de 

progresso. (BARZUN apud DUPAS, 2006, p. 13). 

 

Dois dos grandes símbolos do progresso foram evidenciados neste capítulo, a máquina 

a vapor e a ferrovia, como bem assinala Dupas (2006). Da mesma forma, o autor afirma que 

“seria uma insensatez negar os benefícios que a vertiginosa evolução das tecnologias 

propiciou ao ser humano no deslocar-se mais rápido, viver mais tempo, comunicar-se 

instantaneamente [...]”. Porém, ele traz alguns questionamentos relevantes no tocante ao 

progresso e suas consequências: 

 

Trata-se aqui de analisar a quem dominantemente esse progresso serve e quais os 

riscos e custos de natureza social, ambiental e de sobrevivência da espécie que ele 

está provocando; e que catástrofes futuras ele pode ocasionar. Mas, principalmente, 

é preciso determinar quem escolhe a direção desse progresso e com que objetivos. 

(DUPAS, 2006, p. 74). 

 

A pergunta que se faz é: Quem escolhe a direção desse progresso e com que objetivos? 

No caso de Pirapora, como se pode perceber, os objetivos econômicos foram primordiais para 

a não continuidade da expansão ferroviária. A decisão foi tomada pelas autoridades políticas 

da época, mudando “os rumos do progresso” da cidade ribeirinha. 

Pirapora, que em 1910 recebera os trilhos em seu território, via doze anos mais tarde a 

inauguração da Ponte Marechal Hermes, como um encerramento da expansão da rede 
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ferroviária. O trem que deveria chegar até Belém do Pará parava no distrito de São Francisco 

de Pirapora, atual Buritizeiro.  

 

Dentro da nova realidade econômica que se apresentava a nível nacional, tornou-se 

prioridade a ligação férrea de Minas Gerais com a Bahia, através da expansão da 

linha a partir de Corinto, passando por Montes Claros. Este trecho tinha importância 

tal que, em 1925, assumiu a condição de Linha Centro da Estrada de Ferro Central 

do Brasil. Enquanto, na mesma data, aquele trecho, que passava pelo município de 

Curvelo seguindo até Pirapora, foi rebaixado à condição de ramal ferroviário. 

(LESSA apud MOREIRA, 2010, p. 36-37, grifo nosso).  

 

Nas palavras de Lessa (1993, p. 159), “A cidade percebeu que apesar da magnitude da 

ponte, esta ficaria apenas como um fantasma do poderio cosmopolita, do sonho de um 

“possível desenvolvimento da cidade”. 

Ainda sobre a situação de Pirapora, Moreira (2010, p. 37) salienta que “No caso de 

Pirapora e demais localidades situadas nas proximidades daquela linha ferroviária, a 

paralisação da obra provocou uma queda substancial no volume de negócios e uma paulatina 

perda de sua importância no cenário regional”.  

Nesse cenário, Pirapora deixa de ser o ator principal na região, passando a dividir as 

cenas políticas e econômicas com a localidade de Curralinho (atual cidade de Corinto) e 

posteriormente, a partir de 1925, com a cidade de Montes Claros, em razão da chegada dos 

trilhos àquela localidade.  

Desde então Montes Claros passa a ocupar o posto de cidade pólo na região, que até 

então pertencia à Pirapora, “consolidando-se como o grande coletador e distribuidor de 

produtos regionais e extra-regionais” (MOREIRA, 2010, p. 37). 

Lessa (1993, p. 165) apresenta de forma sucinta e objetiva a situação vivenciada por 

Pirapora àquela época: 

 

Em 1925, Montes Claros passa de ramal à Linha do Centro da Estrada de Ferro 

Central do Brasil, em detrimento de Pirapora, torna-se “boca do sertão”. A 

interrupção do prolongamento até Belém, faz com que, Pirapora e as cidades ao 

longo deste traçado, percam com a queda do volume de negócios que seriam 

proporcionados pela construção do prolongamento até Belém. Portanto, apesar de 

“boca do sertão”, Pirapora, assim como aconteceu a várias cidades nas mesmas 

circunstâncias, fica paralisada como um reflexo da própria paralisação da ferrovia. 

 

Desse modo, a cidade de Pirapora, ainda que não mais protagonista no cenário 

econômico da região, continuava a desenvolver suas atividades econômicas, principalmente 

através dos vapores e da ferrovia. E isso perduraria até as décadas de 1960 e 1970. Nas 

palavras de Neves (2006, p. 264) “os vapores que no século XIX eram celebrados como 
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“alicerce do progresso” foram considerados em 1967 um empecilho ao desenvolvimento 

regional”. Já Silva; Mota (2012, p. 50) informam que “Melancolicamente, Pirapora viu partir, 

em 1978, o seu último trem de passageiros. Que nunca mais voltou”. 

Cumpre ressaltar que “[...] com a expansão ferroviária na direção de Montes Claros, a 

economia das localidades próximas ao Rio São Francisco perdem o ritmo e as áreas que 

margeavam a ferrovia que se expandia em direção à Bahia ganharam força econômica. 

(OLIVEIRA, 2000, p. 226). 

Pirapora que vivera um estado de intenso progresso, ilustrado economicamente pelo 

forte comércio, a partir da navegação fluvial dos vapores pelo Velho Chico e em seguida pela 

ferrovia, procurava a partir de então uma nova vocação econômica. O município aguardava 

novos acontecimentos. E eles chegariam com a inserção do Norte de Minas na área de 

abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 
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2 – O DESENVOLVIMENTO NO TEMPO DA SUDENE 
 
 

2.1 O cenário político e econômico no mundo 

 

 

O cenário político e econômico após a Segunda Guerra Mundial mostrou-se bastante 

desfavorável aos países europeus e asiáticos. Era necessária uma reconstrução tanto 

econômica como social e ela certamente só ocorreria caso algum país, dentre os vencedores 

da guerra, tomasse à frente, buscando investir naquele mundo devastado. Esse país seriam os 

Estados Unidos. 

No tocante ao pensamento econômico, as ideias do economista Keynes estavam sendo 

amplamente discutidas, divulgadas e aplicadas. 

 

 

No plano das ideias, o pensamento econômico heterodoxo, que teve no economista 

britânico John Maynard Keynes seu principal expoente, havia se tornado 

hegemônico. De maneira sintética, pode-se afirmar que Keynes defendia uma maior 

intervenção do Estado na economia, por meio de um papel regulador e de políticas 

fiscais e monetárias capazes de mitigar os efeitos adversos dos ciclos econômicos. 

(NERY, 2013, p. 44-45). 
 

 

Sendo assim, e dando destaque à visão americana de expansão, após a II Guerra 

Mundial, o mundo, especialmente o Ocidente, adentrou um tempo no qual o historiador inglês 

Eric Hobsbawm chamou de "A Era de Ouro do Capitalismo". Segundo o autor esse período 

estende-se até a Crise do Petróleo, em 1973. 

De acordo com Hobsbawm (2003, p. 15) aqueles foram "anos de extraordinário 

crescimento econômico e transformação social, anos que provavelmente mudaram de maneira 

mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade comparável". 

Contudo, o crescimento evidenciado, especialmente nos países agrícolas atrasados, 

além de ocorrer de forma muito intensa e desordenada, gerou grandes desigualdades, uma vez 

que o interesse maior dos países capitalistas desenvolvidos era a expansão do mercado, 

visando também se recuperar dos efeitos econômicos da II Guerra.   

Nesse contexto, Hobsbawm (2003, p. 255) afirma que "[...] é evidente que a Era de 

Ouro pertenceu essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos, pois a riqueza mundial 

jamais chegou à vista da maioria da população do mundo".  

E o Brasil, como se configurava o país no pós-guerra? Conseguiria se desenvolver? A 

resposta vem nas palavras de Celso Furtado: "Em razão das deslocações que sofrera a 

economia internacional, do enorme atraso nos investimentos infra-estruturais e do baixo nível 
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da poupança interna, o Brasil não reunia condições mínimas necessárias para poder encetar 

uma política de desenvolvimento". (FURTADO, 1985, p. 41). Com esse diagnóstico, seria 

claro pensar que o Brasil enfrentaria dificuldades para se desenvolver economicamente, 

mesmo tendo apoiado os Estados Unidos na Segunda Guerra.  

Porém, mesmo num cenário de dúvidas, surge no país uma esperança mais forte de 

que os Estados Unidos pudessem ofertar algum tipo de ajuda financeira. Foi "[...] quando 

chegam ao país com grande publicidade as notícias de que os Estados Unidos iam "salvar" a 

Europa com generosa ajuda". (FURTADO, 1985, p. 42). 

Diante da notícia, Celso Furtado complementa: 

 

Era natural que o Brasil, cuja economia também fora deslocada pela guerra, adotasse 

comportamento similar na esperança de beneficiar-se da grande oportunidade aberta 

pelo governo americano. [...] A ajuda externa requerida era modesta, comparada 

com o que os europeus recebiam, mas teria sido suficiente para dar o impulso de que 

necessitava a economia para sair do ponto morto. (FURTADO, 1985, p. 42-43). 

 

No entanto, vale ressaltar que além do auxílio dos norte americanos, o Brasil também 

seria de certa forma influenciado por ideias de alguns economistas importantes, dentre eles o 

próprio Celso Furtado, que viriam a participar de uma nova comissão criada pelas Nações 

Unidas e que tinha como objetivo maior contribuir com o desenvolvimento econômico dos 

países da América Latina. 

 

2.2 A CEPAL no contexto brasileiro 

 

A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL, "foi estabelecida 

pela resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social, de 25 de fevereiro de 1948, e 

começou a funcionar nesse mesmo ano", segundo consta no seu próprio site 

(http://www.cepal.org/pt-br/about. Acesso em 13/10/2016). A organização "foi fundada para 

contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações 

encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as 

outras nações do mundo". O primeiro presidente da CEPAL foi o economista argentino, Raul 

Prebisch. 

Na realidade a CEPAL, de acordo com Pereira (2011, p. 123), foi originada "[...] num 

contexto de insatisfação dos países latino-americanos por terem sido excluídos da ajuda do 

Plano Marshall à Europa e pelo sucateamento de seus equipamentos industriais fruto da falta 

de dólares para importar causada pelos anos de crise das exportações". 
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Para Haffner (2002, p. 09), a CEPAL, "sob o comando das Nações Unidas, foi criada 

com a principal finalidade de auxiliar os países latino-americanos na tarefa de promover um 

melhor desenvolvimento econômico". 

Dessa forma, havia a esperança de que o Brasil fosse incluído nos estudos da CEPAL, 

uma vez que a economia do país estava entre as quatro maiores da América Latina,  

juntamente com Argentina, Chile e México.  

 

O Brasil, além de ser, evidentemente, um importante campo de observação e ação 

para as proposições que estavam em pauta, tanto em relação à reorganização 

mundial quanto ao modo como as novas medidas econômicas mundiais seriam 

aplicadas, viu-se fortemente influenciado pelas idéias de Prebisch e da CEPAL 

através dos pensadores que trouxeram esta teoria para o país e, posteriormente, dos 

técnicos incluídos no governo. Neste sentido, podemos apontar Celso Furtado como 

o maior expoente desta geração, que defendia a industrialização, porque por 

intermédio desta poderia se chegar ao desenvolvimento econômico. (HAFFNER, 

2002, p. 13-14). 

 

 

Os estudos sobre a situação econômica da América Latina foram iniciados, e Celso 

Furtado pôde ter acesso a dados e informações relacionados ao Brasil, que mostravam o 

cenário econômico brasileiro: 

 

 

Em 1947 a produção brasileira de cimento apenas alcançava a metade da da 

Argentina. E quando os dados permitiam medir o comportamento no tempo podia-se 

ver que a taxa de crescimento brasileira situava-se abaixo da média regional. Um 

indicador importante, como a produção de energia elétrica, dava uma medida de 

nosso atraso: em 1947 a produção brasileira correspondia a 65 por cento da 

Argentina e a 61 da mexicana, sendo que a população brasileira duplicava a do 

México e triplicava a Argentina. (FURTADO, 1985, p. 56).  

  

No início de 1949, foram também realizados estudos na indústria têxtil latino-

americana, quando foi contratada uma empresa norte americana para realizar serviços de 

consultoria no setor. No caso do Brasil, os dados foram da mesma forma alarmantes. "Cerca 

de 95 por cento do equipamento das tecelagens brasileiras e 91 por cento do das fiações 

deveriam ser considerados obsoletos segundo os padrões internacionais". (FURTADO, 1985, 

p. 87). 

Outro fator importante que foi levantado nos estudos da CEPAL em alguns países da 

América Latina, e que o Brasil acabou sendo exemplo negativo, foi no tocante ao que Celso 

Furtado denominou socialização de perdas.  
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A contração cíclica [...] que nos países industriais impõe a eliminação das empresas 

menos qualificadas, encontrava no Brasil um mecanismo de socialização de perdas, 

ou seja, de transferência para a massa dos prejuízos impostos às empresas 

agroexportadoras pela contração do mercado externo". (FURTADO, 1985, p. 68). 

  

Concordando com o entendimento acima, Pereira (2011, p. 123-124) explica que: 

"Como os preços dos produtos primários produzidos pela periferia sofriam constante 

desvalorização, em contraste com os preços dos bens industrializados vendidos pelo centro, 

disso resultava uma crescente perda da periferia nas relações de troca com o centro". 

A esse sistema de trocas, sempre prejudicial aos países periféricos, inclui-se a 

propagação do progresso técnico pelos países centrais, visto como um fator preponderante no 

consumo de produtos sofisticados e geralmente importados pelas nações mais pobres. Para a 

CEPAL, "[...] a responsabilidade do Estado no encaminhamento do processo de 

industrialização era uma decorrência natural das novas circunstâncias em que se difundia o 

progresso técnico". (FURTADO, 1985, p. 97). 

Desse modo, percebe-se a relação de dependência entre os países periféricos em 

relação aos países centrais. Notadamente, a CEPAL mostrava ao mundo, através dos seus 

estudos e pesquisas, que os ideais americanos de desenvolvimento e industrialização para os 

países da América Latina, partiam sempre de um ideal liberal, onde a expansão do capitalismo 

encontrava-se como prioridade. 

Nessa perspectiva, os estudos da CEPAL apontaram para um mesmo alvo: "[...] a 

industrialização não seria propriamente uma opção, era a única saída para prosseguir com o 

desenvolvimento". (FURTADO, 1985, p. 103). Na verdade, o desejo cepalino era de que 

ocorresse o "desenvolvimento para dentro", com a redução das importações, e não para fora, 

imposto pelos países centrais capitalistas, onde os países periféricos exportavam produtos 

primários e importavam produtos industrializados dos países ricos. 

Outra característica importante que foi verificada no pós-guerra tratava do 

planejamento. Cada vez mais as nações buscavam a racionalidade de suas decisões 

econômicas através de um planejamento bem elaborado. Furtado (2001, p. 421), concorda, 

afirmando que: “A idéia de que o planejamento é uma técnica que permite elevar o nível de 

racionalidade das decisões econômicas, tanto nas empresas como em uma sociedade 

organizada politicamente, difundiu-se amplamente a partir da Segunda Gerra Mundial”. 

É oportuno destacar que o papel da CEPAL foi fundamental para orientar os países 

latino-americanos no tocante ao desenvolvimento através da industrialização. Além disso, 

"[...] se constituiria na matriz de um original pensamento econômico latino-americano crítico 
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do liberalismo, que influenciaria toda uma geração de economistas". (PEREIRA, p. 2011, p. 

123). 

Entretanto, o fato da CEPAL descortinar muitos problemas até então velados em 

alguns países da América Latina, mormente aqueles relacionados à política econômica, não 

agradava aos liberais, especialmente aos Estados Unidos. A oposição de ideias e a exposição 

de dados que denotavam a situação econômica da América Latina expunham cada vez mais o 

conflito entre o pensamento imperialista norte-americano e o da CEPAL.  

Nas palavras de Celso Furtado, "se a CEPAL era indesejável de nascença, passava a 

ser perigosa sob uma liderança de crescente influência nas esferas políticas e intelectuais da 

região". (FURTADO, 1985, p. 108). 

Ainda que influenciado pelas ideias cepalinas, o governo brasileiro não aderiu de 

imediato à industrialização. Porém, tais pensamentos influenciaram sobremaneira a classe 

empresarial da indústria, o que de certa forma fomentou o posterior processo de 

industrialização do país, que ocorreria a partir dos anos 1950. 

 

A instalação do complexo siderúrgico de Volta Redonda deixara claro que havia 

uma percepção do rumo a tomar. Mas foi necessário esperar pelos anos 50 para, com 

a criação do BNDE, armar-se o Estado dos meios financeiros para promover uma 

verdadeira política de industrialização. (FURTADO, 1985, p. 105). 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE
9
, criado no ano de 1952, 

"[...] veio satisfazer uma condição necessária à obtenção dos recursos externos prometidos 

pelo Governo norte-americano". (FURTADO, 1985, p. 178).  

Por fim, explanada a importância da CEPAL nas políticas de desenvolvimento do 

Brasil, incluindo-se aí todo o processo de industrialização, faz-se necessário pontuar duas 

conclusões relevantes na história econômica da América Latina. A primeira delas trata da 

ideia pré-concebida de subdesenvolvimento que se desfaz com os debates da CEPAL, quando 

Celso Furtado afirma que eles (os debates) "[...] permitiram perceber que o 

subdesenvolvimento configurava um quadro histórico qualitativamente distinto daquele que 

tínhamos no espírito quando teorizávamos sobre o desenvolvimento". (FURTADO, 1985, p. 

88). 

A segunda conclusão, consequência da primeira, diz respeito a CEPAL e sua 

relevância no contexto latino-americano. Ela era o "[...] símbolo do esforço de união da 

                                                           
9
 Ressalta-se que hoje o referido banco chama-se BNDES, acrescendo-se o S de Social na sua sigla.  
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América Latina em sua luta para escapar das tenazes do subdesenvolvimento". (FURTADO, 

1985, p. 119). 

Nesse cenário, surgem no Brasil as chamadas políticas desenvolvimentistas ou o 

desenvolvimentismo, que defendem dentre outras causas, a intervenção do Estado na 

economia, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da nação, a partir da 

industrialização. 

 

O Estado teria que atuar como impulsionador das atividades econômicas, 

proporcionando, assim, a condução deliberada do processo de industrialização, 

atividade esta que seria orientada pelo mercado interno nacional, começando pelos 

bens mais simples e chegando aos mais complexos, os quais requereriam 

quantidades maiores de capital e tecnologia. (HAFFNER, 2002, p. 21). 

 

 

Diante do exposto, surge uma indagação: o Brasil teria recursos próprios para se 

desenvolver? Ou necessitaria de capital externo para alavancar o seu desenvolvimento? 

 

2.3 O desenvolvimentismo no Brasil 

 

De início é interessante promover um debate com alguns autores, para tentar definir o 

que vem a ser desenvolvimentismo.  

Para Bresser-Pereira (2012, s/p) "[...] é a ideologia do desenvolvimento econômico dos 

países retardatários, que realizaram ou realizam sua revolução nacional e industrial depois que 

os países mais avançados se industrializaram e se tornaram imperialistas".  

Já Bielschowsky (2000, p. 431), resume dizendo que o desenvolvimentismo é "[...] 

definido como a ideologia de superação do subdesenvolvimento através de uma 

industrialização capitalista, planejada e apoiada pelo Estado”.  

No tocante às principais características do desenvolvimentismo, Pereira (2011, p. 122) 

comenta que: 

As ideias-força do desenvolvimentismo eram: 1) a industrialização é a via da 

superação da pobreza e do subdesenvolvimento; 2) um país não consegue 

industrializar-se só através dos impulsos do mercado, sendo necessária a intervenção 

do Estado (intervencionismo); 3) o planejamento estatal é que deve definir a 

expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos necessários; 4) a 

participação do Estado na economia é benéfica, captando recursos e investindo onde 

o investimento privado for insuficiente. 

 

Conforme assinala Fonseca (2004, p. 225): 
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Usualmente o termo “desenvolvimentismo” remete de imediato às teorias cepalinas 

[...] o desenvolvimentismo é muitas vezes confundido com outros fenômenos 

associados a ele em experiências históricas mais típicas: defesa da industrialização e 

do intervencionismo, que vai desde políticas econômicas expansionistas, pró-

crescimento, até o planejamento e a criação de empresas e bancos de fomento 

estatais, geralmente emoldurados por uma retórica com apelos ideológicos 

nacionalistas. 

 

As definições acima, acerca do desenvolvimentismo, mostram que, a partir das ideias 

cepalinas, os governos dos países latino-americanos deveriam ter um olhar mais criterioso 

sobre o próprio papel do Estado, sobretudo no tocante à economia.  

Corroborando com todo o exposto, Haffner (2002, p. 21) conclui que “O Estado teria 

que atuar como impulsionador das atividades econômicas, proporcionando, assim, a condução 

deliberada do processo de industrialização [...]”. 

No que tange ao Brasil, é importante lembrar que o desenvolvimentismo no país, nas 

palavras de Fonseca (2004, p. 225), “[...] em geral é associado aos governos a partir da década 

de 1950, como de Vargas e JK”. No mesmo sentido, ressalta-se que a economia brasileira foi 

um importante objeto de estudos da CEPAL. 

 

O Brasil, além de ser, evidentemente, um importante campo de observação e ação 

para as proposições que estavam em pauta, tanto em relação à reorganização 

mundial quanto ao modo como as novas medidas econômicas mundiais seriam 

aplicadas, viu-se fortemente influenciado pelas idéias de Prebisch e da CEPAL 

através dos pensadores que trouxeram esta teoria para o país e, posteriormente, dos 

técnicos incluídos no governo. (HAFFNER, 2002, p. 13). 

 

 

Torna-se então necessário observar o desenvolvimentismo em dois momentos 

relevantes na história do país. Primeiramente no governo de Getúlio Vargas e em seguida, 

com mais intensidade, no governo de Juscelino Kubitschek. 

 

2.3.1 O desenvolvimentismo de Vargas 

 

Em 31 de janeiro de 1951, Getúlio Vargas toma posse como presidente do Brasil. Era 

o retorno ao cargo após a sua primeira passagem, de 1930 a 1945. Nas palavras de Furtado 

(1985, p. 121), o presidente da CEPAL via Getúlio “[...] como o dirigente que conduzira o 

Brasil pelo caminho da industrialização, que transformara um país de grande atraso relativo 

na América Latina em uma nação de vanguarda na região”. 

Em reunião com o presidente Getúlio Vargas, também com a presença de Celso 

Furtado, Prebisch “Esboçou suas idéias sobre o excedente de população na produção primária, 
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de onde partiu para uma justificação clara da necessidade de criação de novos empregos, o 

que somente era possível com industrialização”, conforme cita Furtado (1985, p. 122).  

 

A volta de Vargas ao poder significava, então, o retorno ao país da aspiração à 

industrialização acelerada, que poderia ser realizada a partir dos moldes da CEPAL, 

ou seja, de acordo com as propostas da instituição para a época, condição "sine qua 

non" para o progresso social e a autonomia nacional. (HAFFNER, 2002, p. 31). 

 

Segundo depoimento de Celso Furtado, em sua obra A Fantasia Organizada, o 

presidente Getúlio Vargas demonstrava bastante interesse nas explanações de Prebisch, 

inclusive solicitando cópias dos trabalhos realizados pela CEPAL, que foram traduzidas pelo 

próprio Furtado. 

 

Vargas praticamente iniciava seu novo governo e parecia decidido a imprimir-lhe 

um cunho altamente industrialista. Agora tomava conhecimento de que havia todo 

um movimento de idéias, na América Latina, em prol dessa política, que não estava 

só. E tampouco lhe terá escapado que não deveria contar com apoio das nações 

industrializadas para avançar nessa direção. O barulho em torno daquela pequena 

instituição internacional era um indício da direção em que se moviam os ventos. 

(FURTADO, 1985, p. 123). 

 

No entanto, há que se ressaltar que, antes mesmo da influência dos estudos da CEPAL 

nas economias latino-americanas, Vargas já via com bons olhos a participação do Estado na 

economia, mormente no tocante ao desenvolvimento. De acordo com Fonseca (2004, p. 241) 

 

 

[...] pode-se retomar a hipótese que foi no governo de Getúlio Vargas, ao assumir a 

Presidência do Rio Grande do Sul, em 1928, que o desenvolvimentismo por primeira 

vez expressou-se de forma mais acabada. Nele as quatro vertentes formadoras do 

desenvolvimentismo aparecem associadas não só como propostas, mas como 

medidas que o governo começa a implementar, configurando o embrião de nova 

relação entre Estado, economia e sociedade, ao sugerir que o primeiro deveria estar à 

frente das duas últimas, como forma de estimular seu desenvolvimento. Esta palavra 

gradualmente substitui o progresso, de matriz positivista, mas desta herda a noção de 

marcha progressiva, de evolução, de um destino da história; o governo deveria estar 

à frente de uma construção. 

 

 

Retomando o cenário econômico do início dos anos 1950, é importante ressaltar que 

“No começo da década de 1950, o Brasil se caracterizava como um país de economia 

basicamente primária. Sua forma de produção estava baseada no sistema primário-exportador, 

ou seja, voltado para fora [...]”. (HAFFNER, 2002, p. 19).  

Tentando mudar esse cenário, Vargas inicia seu governo realizando algumas ações 

importantes, especialmente no tocante ao desenvolvimento econômico do país. Dentre elas 

encontra-se a fundação do BNDE. 
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No início da década de 1950, o governo promoveu várias medidas destinadas a 

incentivar o desenvolvimento econômico, com êfase na industrialização. Foram 

tomadas providências para se realizarem investimentos públicos no sistema de 

transportes e de energia, contando-se com a abertura de um crédito de 500 milhões 

de dólares. Tratou-se de ampliar a oferta de energia para o Nordeste e equacionou-se 

o problema do carvão nacional. Ocorreu também o reequipamento parcial da 

marinha mercante e do sistema portuário. Em 1952 foi fundado o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), diretamente orientado para o propósito de 

acelerar o processo de diversificação industrial. (FAUSTO, 2015, p. 225). 

 

 

O governo Vargas passa então a investir de forma mais intensa na industrialização, 

mormente na indústria automobilística, além de criar a Petróleo Brasileiro S.A – 

PETROBRAS, em 3 de outubro de 1953. 

 

 

Pela primeira vez são feitas intervenções claramente industrializantes. Na verdade, o 

compromisso com a industrialização vira uma das marcas do governo. É desta época 

a criação da Petrobras, do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDE e começou 

a se delinear uma verdadeira política para o setor automobilístico, que desempenhou 

um papel fundamental no desenvolvimento dessa indústria no Brasil. No final do seu 

governo é criada a Comissão Executiva de Material Automobilístico – CEIMA, que 

tinha como objetivos estimular o desenvolvimento da indústria de autopeças e 

implementar a fabricação progressiva de veículos automotores em território 

nacional. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 12). 

 

 

Ressalta-se que as medidas adotadas por Getúlio Vargas tinham também por objetivo 

organizar o setores financeiro e administrativo. O investimento em infraestrutura era 

primordial para que o desenvolvimento ocorresse no país.  E mais, esse desenvolvimento só 

aconteceria se o país passasse a priorizar a industrialização. Sendo assim, o presidente “[...] 

incumbiu ao seu ministro da Fazenda Horácio Lafer a estruturação da base financeira e 

administrativa interna e externa para os investimentos em infra-estrutura do país”. 

(HAFFNER, 2002, p. 26). 

Na Tabela 4, pode-se verificar o crescimento em infraestrutura, especialmente no 

tocante à energia elétrica, matéria-prima básica para o incremento da industrialização no país. 

Nota-se que o crescimento da Produção Industrial é maior que o crescimento da produção de 

Energia Elétrica. Isso denota o quão rápido e intenso foi o processo de industrialização no 

período, sendo superado no governo JK. 
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Tabela 4 - Índices de Crescimento da Energia Elétrica e da Produção Industrial  

(1950-1954) 

 

Ano 
Produção de Energia 

Elétrica 
Produção Industrial 

1950 105,8 112,7 

1951 118,5 119,0 

1952 105,0 125,4 

1953 101,4 137,1 

1954 114,1 150,0 

Fonte: BAER (1988, p. 165). 

 

No entanto, no ano de 1953, um fato novo iria marcar a política desenvolvimentista 

daquele governo Vargas. O presidente americano, Harry Truman iniciou uma política 

anticomunista, obrigando, de certa forma, os países incluídos na “órbita-americana”, a apoiar 

a referida política. No mesmo plano, haveria uma postura mais rígida dos EUA em relação 

aos países em desenvolvimento, o que acarretaria em possíveis mudanças no planejamento do 

governo brasileiro, uma vez que o governo de Getúlio era nacionalista, indo em sentido 

contrário ao que desejavam os norte-americanos. 

Nessa perspectiva, o Brasil se viu diante de um novo cenário, pois “A linha dominante 

consistiria em abandonar a assistência estatal e dar preferência aos investimentos privados” 

(FAUSTO, 2015, p. 227). Dessa forma, “As possibilidades de o Brasil obter créditos públicos 

para obras de infraestrutura e para cobrir os déficits do balanço de pagamentos encolheram 

sensivelmente”, complementa ainda o mesmo autor. 

Em abril de 1954, devido à mudança na política norte-americana, conforme exposto no 

parágrafo anterior, Getúlio cria a Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS, já que o 

investimento americano em energia elétrica fora reduzido. 

Num ambiente cada vez mais conturbado, conforme contam os livros de História sobre 

a política brasileira, em agosto de 1954 Vargas comete o suicídio. Finda-se assim o governo 

getulista.  

Todavia, a política desenvolvimentista não apresenta o mesmo fim. Ela é continuada 

no governo de Juscelino Kubitschek, só que de forma mais intensa. O conhecido lema 

“cinquenta anos em cinco” tornou-se realidade na visão desenvolvimentista de JK. Outrossim, 

é preciso destacar que a mudança de orientação implementada em 1953, ainda no governo 

Vargas, pelos Estados Unidos, deu frutos somente no governo de Juscelino, já que boa parte 
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dos projetos do Plano de Reaparelhamento e Fomento da Economia Nacional (Plano Lafer), 

elaborado no governo getulista integrou o conhecido Plano de Metas do governo JK, 

conforme esclarece Fausto (2015). 

Da mesma forma, é preciso destacar as contribuições da CEPAL no sentido de 

produzir documentos relevantes para o fomento das políticas desenvolvimentistas do Brasil. 

“O primeiro manual de técnica de planejamento foi elaborado na CEPAL no começo da 

década de 1950 [...] e serviu de base para a preparação do Plano de Metas do governo 

Juscelino Kubitschek, o que permitiu ao Brasil avançar consideravelmente na 

industrialização”. (FURTADO, 2001, p. 421). 

Na mesma direção, Haffner (2002, p. 44) confirma: 

 

Sendo assim, vemos que o Plano de Metas surgiu da racionalização da política 

econômica governamental, devido ao acúmulo de experiências em torno do debate 

sobre esta área realizado por pesquisadores e economistas, e pelo trabalho 

desenvolvido pela CEPAL em torno da questão do planejamento econômico. 

 

 

E por fim, Ianni (1991, p. 157), ratifica assinalando que “ Os autores deste plano 

admitem a importância da CEPAL na elaboração e na execução da política econômica da 

época, principalmente através do grupo misto CEPAL-BNDE”. 

Nesse sentido, o país caminhava para um novo governo, tendo como base os estudos 

da CEPAL e uma clara visão de onde queria chegar, pelo menos é o que parecia ao 

intensificar os investimentos nas políticas desenvolvimentistas. 

 

2.3.2 O desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek 

 
 

Após a morte de Getúlio Vargas, assumiu o poder o seu vice, Café Filho, já definindo 

novas eleições presidenciais para Outubro de 1955. Candidato pelo Partido Social 

Democrático – PSD, com apoio do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Juscelino 

Kubitschek, já em sua campanha, definia o desenvolvimentismo como carro-chefe do seu 

possível governo.  

Confirmando o exposto, Fausto (2015, p. 232) afirma que “Em sua campanha, 

Juscelino martelou na necessidade de avançar no rumo do desenvolvimento econômico, com 

apoio no capital público e privado”. 
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Antes mesmo de sua vitória nas eleições, Juscelino já tinha em mente como iria 

governar o país. Dessa forma, havia montado um planejamento para o seu governo, com o 

foco no desenvolvimento da industrialização. 

 

O projeto desenvolvimentista de Juscelino já estava esboçado antes da sua posse e 

foi publicado logo depois de assumir o comando do país. Desta forma, nos primeiros 

dias de seu mandato, instalou o Conselho de Desenvolvimento Econômico (COE), 

que planejou, executou e acompanhou o "Plano de Metas". (HAFFNER, 2002, p. 

36). 

 

Apoiado no seu Plano de Metas (50 anos em 5), Juscelino definitivamente conseguiu 

alcançar um crescimento econômico até então nunca visto no Brasil, transformando a 

economia, através da industrialização.  

“O Plano de Metas abrangia 31 objetivos, distribuídos em seis grandes grupos: 

energia, transportes, alimentação, indústrias de base, educação e a construção de Brasília, 

chamada de metassíntese”. (FAUSTO, 2015, p. 235). 

Na realidade eram 30 metas, somando-se a meta da mudança da capital federal para 

Brasília, que seria construída e posteriormente inaugurada em 21 de abril de 1960. 

 

O Programa de governo compreendia 30 metas, nos setores de energia (elétrica, 

nuclear, carvão mineral, petróleo), transportes (ferrovias, rodovias, portos e 

dragagem, marinha mercante, transportes aeroviários), produção agrícola (trigo, 

armazéns e silos, frigoríficos, matadouros, mecanização e fertilizantes), indústria 

siderúrgica, alumínio, metais não ferrosos, cimento, celulose e papel, borracha, 

indústria automobilística, construção naval, indústria mecânica e material elétrica 

pesado, e educação. Todas as metas se uniam em torno da busca de um processo 

acelerado de desenvolvimento econômico, mesmo a da educação, incluindo escolas 

industriais e agrícolas e  a ênfase no reequipamento das escolas de engenharia. 

(PEREIRA, 2001, p. 08). 

 

Desse modo o governo JK empreendeu no país um verdadeiro canteiro de obras, 

investindo valores jamais vistos na economia brasileira até aquele momento.  

 

Algumas metas foram modificadas durante a execução do plano e outras, nem 

chegaram perto do que se propôs, mas, em termos gerais, o programa conseguiu 

atingir seus objetivos, provocando um forte crescimento do PIB e um razoável 

aumento da renda per capita, tornando o Brasil da época o país em desenvolvimento 

mais industrializado do mundo. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 14-15). 

 

Entretanto, é necessário esclarecer que todo esse crescimento verificado no país se 

deveu em grande parte ao investimento de capital estrangeiro no Brasil. Conforme dados da 

Tabela 4, nos cinco anos de governo, mais de um bilhão e meio de dólares foram investidos 

na economia brasileira. 
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Tabela 5 - Ingresso do Capital Estrangeiro no Brasil (1956-1961) – em U$ milhões 

 

Ano Capitais Externos 

1956 248 

1957 356 

1958 230 

1959 248 

1960 176 

1961 300 

Fonte: BAER (1988, p. 93). 

 

Ademais, é também importante ressaltar que a política desenvolvimentista de JK se 

diferenciou da de Getúlio Vargas no tocante à origem do capital. Getúlio era considerado 

“nacionalista”, pois buscava potencializar o desenvolvimento através do capital nacional, já as 

ações de Juscelino estavam mais voltadas para o capital externo. 

 

Note que o ideário não deixa de ser desenvolvimentista, mas deixa de ser 

nacionalista e preocupado em cristalizar os centros internos de decisão. Também, a 

transformação abrupta da matriz industrial brasileira, a forte presença do capital 

estrangeiro nos setores dinâmicos do processo de industrialização e a ruptura com a 

estratégia nacional de desenvolvimento encabeçada pelo governo Vargas, tanto 

trariam efeitos imediatos quanto exerceriam impactos na dinâmica de longo prazo da 

economia. A política econômica nacional teria que lidar agora com um novo arranjo 

de forças, já que os setores dinâmicos do processo de industrialização, 

internalizados, estavam de posse do capital internacional. (AREND, 2009, p. 134). 

 

Diante dessa política voltada ao capital estrangeiro, JK pôde atingir um crescimento 

elevado na economia brasileira, porém,  é preciso destacar que a conta teria que ser paga um 

dia, afinal, os valores eram muito altos. 

 

Os recursos necessários à implantação e execução do Plano de Metas somavam Cr$ 

236,7 bilhões em moeda nacional e a U$ 2,3 milhões os investimentos em moeda 

estrangeira, que seriam divididos ao longo dos cinco anos de governo. O capital 

nacional deveria ser obtido do orçamento público que seria repartido da seguinte 

forma: 39,7% da União, 10.4% dos Estados, 35,4% das empresas privadas e mistas e 

14,5% por entidades públicas. Já os empréstimos em moeda estrangeira viriam de 

agências internacionais que seriam administrados dentro do país pelo BNDE e 

também proviriam de empresas estrangeiras que seriam atraídas pelo alto grau de 

incentivos dados a elas. (HAFFNER, 2002, p. 93). 

 

Embora os valores elevados, há que se enfatizar que o Plano de Metas atingiu muitos 

dos seus objetivos e alguns resultados podem ser vistos abaixo: 
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Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial, descontada a inflação, cresceu em 

80%, com altas porcentagens nas indústrias do aço (100%), mecânicas (125%), de 

energia elétrica e comunicações (380%) e de material de transporte (600%). De 1957 

a 1961, o PIB cresceu a uma taxa anual de 7%, correspondendo a uma taxa per 

capita  de quase 4%. Se considerarmos toda a década de 1950, o crescimento do PIB 

brasileiro per capita foi aproximadamente três vezes maior do que o do resto da 

América Latina. (FAUSTO, 2015, p. 236). 

 

Vale ressaltar que o crescimento na produção de energia elétrica está diretamente 

ligado à produção industrial, ainda que o primeiro fator mostra números inferiores ao 

segundo, conforme pode ser visto na Tabela 6. Desses dados pode-se inferir o quão rápido e 

intenso foi o desenvolvimento da industrialização no país, primeiramente a partir do governo 

Vargas, conforme demonstrado na Tabela 4 e agora no governo JK, na Tabela 6. 

Tabela 6 - Índices de Crescimento da Energia Elétrica e da Produção Industrial (1956-

1961) em (%) 
 

Ano 
Produção de Energia 

Elétrica 
Produção Industrial 

1956 147,6 176,7 

1957 166,9 186,5 

1958 185,8 217,7 

1959 198,8 245,7 

1960 217,1 271,8 

1961 237,9 301,9 

Fonte: BAER (1988, p. 165). 

 

Outro ponto a ser enfatizado, além da produção industrial e de energia elétrica no 

governo JK, trata dos investimentos realizados nos transportes, especialmente no rodoviário. 

Várias fábricas foram inauguradas e milhares de quilômetros de rodovias foram construídos, 

bem como pavimentados. 

Ressalta-se que, tanto no governo Vargas quanto no governo de Juscelino as ferrovias 

foram gradativamente perdendo espaço para as rodovias e nem mesmo as metas relacionadas 

aos trilhos foram alcançadas. No entendimento de Fausto (2015, p. 237) “Como as ferrovias 

foram na prática abandonadas, o Brasil se tornou cada vez mais dependente da extensão e 

conservação das rodovias e do uso dos derivados do petróleo na área de transportes”. 

Nesse sentido, os dois governos desenvolvimentistas realizaram grandes investimentos 

no transporte rodoviário e o Plano de Metas superou as expectativas nessa área. 
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Durante o governo Vargas estava previsto para a indústria automobilística um 

grande vulto de investimentos, divididos entre caminhões pesados e tratores 

agrícolas. Ao setor privado caberia a produção dos caminhões leves, carros e jipes, 

sob estímulo e medidas de apoio do governo. [...] Nesta área Kubitschek implantou o 

Grupo Executivo da Indústria Automobilística (Geia), a qual comandaria toda a 

implementação deste setor específico, que ao findar do seu governo tornou-se a meta 

de maior destaque. (HAFFNER, 2002, p. 147). 

 

No que tange à pavimentação e construção de rodovias, ambas as metas foram 

atingidas. Aliás, diga-se de passagem, as duas metas foram criadas, ampliadas e atingidas. A 

pavimentação “foi ampliada seguidamente, passando de iniciais 3.000 quilômetros para 5.800 

e pavimentados, efetivamente, 5.600 até 1960; em 1961, chegou-se 6.200 quilômetros 

pavimentados”. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 22). 

Da mesma forma ocorreu com a construção de rodovias: “Inicialmente, eram previstas 

a construção de 10.000 quilômetros de rodovias, mas, logo, esta meta foi ampliada para 

13.000 e ao chegar o ano de 1961, o governo tinha construído 13.500 quilômetros”. 

(ALBUQUERQUE, 2015, p. 22). 

No que diz respeito à indústria automobilística, “Esperava-se que a produção chegasse 

a 347 mil veículos em 1960. A Meta quase foi atingida, pois o total produzido nesse ano foi 

de 321 mil itens [...]”, segundo Haffner (2002, p. 148).  

Contudo, cumpre advertir que grande parte dos investimentos eram oriundos de 

capitais estrangeiros. “Estes foram atraídos para o Brasil graças às facilidades concedidas e 

graças também às potencialidades do mercado brasileiro”, conforme aponta Fausto (2015, p. 

236). 

Nesse cenário, as montadoras internacionais ocuparam o espaço brasileiro, passando a 

dominar as atividades econômicas da área automobilística. Fausto (2015, p. 236) corrobora, 

afirmando que “Em 1960 produziram em torno de 78% do total de 133 mil veículos”. 

Destaca-se novamente que muitas multinacionais aqui se instalaram: 

 

 

Foram várias as montadoras que se instalaram no país, as que atuaram no setor de 

automóveis e utilitários, como: Simca, Toyota, FNM (Fábrica Nacional de Motores, 

empresa estatal), Vemag (grupo brasileiro), Willys Overland e Volkswagen. As 

empresas que produziam caminhões eram: General Motors, Mercedes Benz, 

International Harvester, FNM, Scania-Vabis e Ford. (HAFFNER, 2002, p. 148). 

 

Diante de todo esse momento eufórico e histórico, é relevante destacar que a indústria 

automobilística concentrou-se na área da Grande São Paulo, especialmente no conhecido 

ABC Paulista – Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul – tornando aquela região de 

destaque, em detrimento a outras regiões do país. 
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O amplo programa de inversões privadas e públicas que se realiza entre 1956 e 

1961, quando são implantadas a indústria pesada e a de bens de consumo durável, 

modificaria o padrão de dominação do mercado nacional. De um lado, reforçaria 

ainda mais a concentração industrial que se verificava em São Paulo e 

secundariamente em regiões vizinhas. (CANO, 2007, p. 251-252). 

 

Nesse sentido, torna-se necessário compreender que “os cinqüenta anos em cinco” 

promovidos no governo JK trouxeram também ao país consequências que não foram vistas 

como positivas. A exemplo, ressalta-se o crescimento da dívida externa, uma vez que como já 

foi abordado, muitos dos investimentos no Brasil se deram pelo capital estrangeiro. 

 

O rápido processo de industrialização pelo qual o Brasil passou nos anos de 1950, 

sobretudo no governo JK, ampliou desequilíbrios de ordem econômica e gerou 

outros, aprofundando desigualdades regionais e setoriais. O forte crescimento 

industrial verificado no período não foi capaz de libertar o país da necessidade de 

recorrer, de tempos em tempos, a empréstimos no exterior, pois a poupança interna, 

em nenhum momento, seguiu a trajetória de crescimento verificada no restante da 

economia nacional [...].(ALBUQUERQUE, 2015, p. 24). 

 

Além disso alguns desequilíbrios se tornaram notórios, especialmente no tocante à 

concentração industrial na região Sudeste. 

 

A industrialização ficou concentrada no Sudeste, e em menor escala, na região Sul 

do país, enquanto o Nordeste recebia muito pouco estímulo deste processo, ficando 

cada vez mais para trás em desenvolvimento industrial, com relação ao resto da 

nação. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 25). 

 

 

Nas palavras de Haffner (2002, p. 187) “A região Nordeste ficara, relegada a um 

segundo plano, recebendo mais ajuda para fins de emergência, o que não contribuía em nada 

para a ampliação da base produtiva desta região”. 

O cenário ficaria ainda pior no ano de 1958, quando a região Nordeste enfrentou uma 

das piores secas do século. Nesse mesmo ano, JK nomeia o economista Celso Furtado como 

interventor do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Nordeste – GTDN. O objetivo 

maior era reduzir as discrepâncias entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil, promovendo o 

desenvolvimento da região nordestina.  

No ano seguinte é criada a SUDENE, visando dentre tantos objetivos, reduzir os 

desequilíbrios regionais tanto da renda como da sua distribuição, conforme assinala Haffner 

(2002). 
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2.4 O desenvolvimentismo em Minas Gerais 
 

Antes mesmo de evidenciar a SUDENE no cenário brasileiro, mormente na região 

Nordeste, torna-se necessário contextualizar o estado de Minas Gerais dentro do 

desenvolvimentismo brasileiro. Afinal de contas, a região norte do estado seria também 

contemplada com os objetivos, estratégias e ações daquele órgão. 

Nesse sentido, é interessante contextualizar o estado de Minas, a partir da República, 

“uma vez que os mineiros exerciam forte influência na Câmara dos Deputados, onde tinham 

uma bancada de 37 membros, enquanto os paulistas eram apenas 22”. (FAUSTO, 2015, p. 

152).  

Há que se ressaltar também a importância dos políticos mineiros e do próprio estado 

no cenário nacional: 

A postura dos políticos mineiros era diferente. Eles representavam um estado 

economicamente fragmentado entre o café, o gado e, de certo modo, a indústria, sem 

ter um polo dominante. Além disso, Minas não tinha o potencial econômico de São 

Paulo e dependia dos benefícios da União. [...] Os políticos de Minas controlaram o 

acesso a muitos cargos políticos federais e tiveram êxito em um dos seus objetivos 

prioritários: a construção de ferrovias em território mineiro, que atendia aos 

interesses gerais de seu estado. Nos anos 1920, quase 40% das novas construções de 

estradas de ferro federais aí se concentraram. (FAUSTO, 2015, p. 152). 
 

 

Destaca-se que no início da República, Minas Gerais oscilava nas suas exportações, 

tanto para o mercado externo, como também para atender o mercado interno. No primeiro 

através do ciclo do ouro. No segundo, produtos de subsistência, como o café, que atendiam as 

demais províncias. 

 

Ao longo da Primeira República, como se viu, teve lugar em Minas Gerais um 

esforço institucional no sentido de procurar novas possibilidades de produção. Esse 

esforço era inspirado pela idéia de “crescer para dentro”, por meio da substituição 

gradual de importações. Tendo em conta as características da região, tal caminho era 

considerado como o mais propício para dinamizar a sua economia, permitindo, além 

disso, que se alcançasse maior integração entre as suas partes. (DULCI, 1999, p. 59). 

 

Outro fator importante que deve ser contextualizado é a promulgação da primeira 

Constituição republicana, ocorrida no ano de 1891. Nela, as províncias passariam a se chamar 

estados, e, principalmente, “[...] autorizados a exercer atribuições diversas, como as de 

contrair empréstimos no exterior e organizar forças militares próprias: as forças públicas 

estaduais”. (FAUSTO, 2015, p. 141). 
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Nesse cenário, Minas Gerais buscou formular algumas políticas de desenvolvimento 

que viessem atender aos seus anseios, que aliás, ainda pareciam um tanto confusos. Desse 

modo, Dulci (1999, p. 61) identifica quatro fases desse desenvolvimento: 

 

[...] na primeira, até 1940, os esforços do governo se concentraram na diversificação 

agrícola; na segunda, de 1941 a 1946, a atenção maior foi dada à expansão 

industrial; na terceira, de 1947 a 1950, foi adotada uma fórmula de planejamento 

compreensivo que procurava equilibrar e articular o desenvolvimento dos dois 

setores; finalmente, na quarta, de 1951 a 1955, a balança pendeu de vez para a 

especialização industrial, dando ao “modelo mineiro” a feição que o caracterizaria 

nas décadas seguintes.  

 

No primeiro momento, Minas Gerais passa a investir seus esforços e recursos na 

agricultura, diversificando novas culturas, visando atender tanto o mercado interno quanto o 

externo. De acordo com Dulci (1999, p. 67) “Já em 1937, Minas estava exportando o seu 

algodão excedente para países europeus”, que em números já estava equivalendo à produção 

mineira de café. E o autor complementa: “A área de cultivo dos três cereais básicos – arroz, 

feijão e milho – aumentou consideravelmente. [...] Minas passa a disputar, nesse período, o 

posto de maior produtor de produtos agrícolas para alimentação, [...]” (DULCI, 1999, p. 67). 

Além disso, é preciso ressaltar que a pecuária ganhava destaque naquele período, 

especialmente do gado zebu. Segundo Dulci (1999, p. 68) “em 1930, foram exportadas para 

outras partes do país 444.297 cabeças; em 1936, 598.117 cabeças; e em 1942, 905.310 

cabeças”. 

Nessa primeira etapa do desenvolvimento de Minas, torna-se cristalino o “modelo 

intermediário de desenvolvimento regional, que combina o aproveitamento de possibilidades 

de mercado com ações de caráter estratégico”. (DULCI, 1999, p. 68). Mais uma vez fica 

notório o papel do Estado e o seu poder de influenciar no desenvolvimento de determinadas 

áreas ou regiões.  

Já na sua segunda etapa de desenvolvimento, Minas se vê fortalecida por um 

acontecimento ruim, que foi a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN em 

Volta Redonda e não no estado mineiro, como se acreditava. Nesse sentido Dulci (1999, p. 

70) analisa: “A perda do projeto da grande siderurgia acarretou importantes consequências no 

que diz respeito à orientação econômica do governo estadual. [...] o episódio deixou patente a 

conveniência, ou mesmo a necessidade, de uma estratégia endógena de industrialização”. 

Desse modo, o governador Benedito Valadares voltou as suas atenções para a indústria em 

detrimento da agricultura. A criação da Cidade Industrial em Contagem foi o marco dessa fase 

de industrialização, que teve continuidade no governo de Israel Pinheiro.  
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A sua construção se deu “Com recursos próprios, suplementados por empréstimo do 

Banco do Brasil, efetuou a ligação do local com a rede ferroviária existente e construiu uma 

usina hidrelétrica de pequeno porte para supri-lo de energia”. (DULCI, 1999, p. 74). Vale a 

pena mencionar que o “Binômio Energia e Transportes” já começava a florescer no estado de 

Minas Gerais, especialmente na época em que Juscelino Kubitschek fora prefeito de Belo 

Horizonte, entre 1940 e 1945 e depois como governador do estado, de 1951 a 1955. Ressalta-

se que o mesmo binômio foi bastante enfatizado quando JK se tornou presidente da 

República. Tanto a energia quanto os transportes foram evidenciados também nas políticas 

desenvolvimentistas da SUDENE. 

Em 1947, assume o governo do estado, Milton Campos. Inicia-se também a terceira 

fase do desenvolvimento de Minas Gerais, ocorrendo o “processo de desenvolvimento 

regional”, conforme aponta Dulci (1999).  

 

O Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção, elaborado nos 

primeiros meses do governo Milton Campos, foi marco importante na trajetória da 

economia mineira, [...] concebendo a modernização regional como projeto 

(econômico e social) que envolvia indústria e agricultura e devia alcançar, 

simultaneamente, a cidade e o campo. (DULCI, 1999, p. 77). 

 

O plano mineiro de 1947 mostra o pioneirismo do estado sendo “a primeira 

experiência de macro-planejamento em escala regional no Brasil” (DULCI, 1999, p. 78) ou 

ainda “experiência de modernização recuperadora por iniciativa interna. (DULCI, 1999, p. 

34). Vale pontuar aqui a figura de Américo Giannetti, secretário de Agricultura do então 

governo Milton Campos, que além de empresário e engenheiro, presidia à época a Federação 

Estadual das Indústrias – FIEMG. 

Destaca-se que o Plano de 1947 previam dois projetos industriais. O primeiro seria a 

construção de um novo distrito industrial em Santa Luzia. O segundo era a construção de um 

complexo hidrelétrico no rio Santo Antônio. De acordo com Dulci (1999, p. 84): 

 

Ao lado desses dois projetos de infra-estrutura, o Plano destacava 17 ramos 

industriais a serem apoiados pelo governo com incentivos fiscais e outras 

modalidades de auxílio. Tais ramos podem ser agrupados em cinco itens, a saber: 1) 

fertilizantes: adubos e calcáreo; 2) materiais de construção: cimento, azulejos, 

cerâmica, materiais de madeira etc.; 3) embalagens industriais: caixas, sacos, 

garrafas, latas; 4) indústrias alimentícias: moinhos, frigoríficos, carnes e peixes em 

conserva; 5) outros: máquinas e instrumentos agrícolas, equipamentos elétricos e 

hidráulicos, pneus e outros produtos de borracha.  

 

 

Como se pode notar, o governo Milton Campos, através do Plano de Recuperação 

Econômica, além de dar ênfase na industrialização, preocupava-se também com a política 



86 
 

 
 

agrícola e a política social. Dois projetos se destacaram nessas áreas: o de Ensino Agrário 

Ambulante e a Associação de Crédito e Assistência Rural – ACAR. 

O desenvolvimento regional, focado tanto na agricultura quanto na industrialização 

“Foi a última grande aposta neste modelo de crescimento abrangente “para dentro”, de que o 

governo estadual abdicaria logo em seguida para adotar sem rebuços a estratégia da 

industrialização acelerada”. (DULCI, 1999, p. 91). 

Inicia-se, portanto, em 1951 a quarta fase do desenvolvimentismo mineiro, tendo 

como governador do estado Juscelino Kubitschek e presidente da República Getúlio Vargas. 

Em 1956, JK seria eleito presidente da República.  

 

O programa do novo governo modificava a orientação precedente em dois aspectos 

decisivos. Por um lado, concentrava-se no problema da infra-estrutura para 

impulsionar o desenvolvimento industrial. Por outro, abre mão do planejamento 

global em favor de programas mais específicos. (DULCI, 1999, p. 94). 

 

Como se pode notar, o governo mineiro de JK demonstraria a mesma política 

desenvolvimentista baseada na industrialização que fora implantada no país cinco anos mais 

tarde, quando da sua eleição em 1955 para Presidente da República. Nesse sentido, cumpre 

apenas assinalar que tanto como governador quanto presidente do Brasil, JK demonstrou 

grande interesse em ajudar o seu estado de Minas Gerais, haja vista a criação da SUDENE, 

que apesar de ter o foco no Nordeste, foi preponderante para o desenvolvimento do Norte de 

Minas. 

 

2.5 A SUDENE 
 

Criada pela Lei n.º 3.692, de 15 de dezembro de 1959, a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – tinha como uma de suas principais finalidades 

minimizar as discrepâncias, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento, entre o 

Centro-Sul do país e a região nordestina.  

 

 

A principal força motriz dessa conquista foi a conscientização e mobilização da 

sociedade brasileira, conduzida sob a liderança legítima de suas forças sociais e 

políticas mais representativas, quanto à situação de abandono secular em que se 

encontrava a Região, em relação às políticas nacionais de promoção do 

desenvolvimento, o que vinha resultando no seu atraso crescente, diante dos avanços 

realizados nas áreas mais desenvolvidas do País
10

.  

 

 

                                                           
10

 Disponível em: http://www.sudene.gov.br/sudene. Acesso em 19/10/2016. 

 

http://www.sudene.gov.br/sudene
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Vale lembrar que a SUDENE inclui não somente a região Nordeste, conforme 

esclarece Oliveira (2000, p. 45), “Quando a SUDENE foi criada, em 1959 (Lei 3692), seu 

espaço de atuação foi definido como o Nordeste e a Área Mineira do Polígono das Secas – 

AMPS”. Contudo, somente em 1963, pela Lei 4.239, em seu artigo 39, incluiu-se a referida 

área, inclusive o Norte de Minas Gerais. 

 

Com a criação da SUDENE o governo federal equipou-se para formular a sua 

política de desenvolvimento no Nordeste dentro de diretrizes unificadas. Os 

investimentos federais serão agora submetidos a critérios de essencialiade, 

consubstanciados num Plano Diretor,  a ser apresentado pelo Sr. Presidente da 

República ao Parlamento Nacional, que poderá assim exercer o seu trabalho crítico 

da forma mais fecunda.(FURTADO, 1989, p. 81). 

 

Para o então presidente da república, Juscelino Kubitschek, responsável pela criação 

da SUDENE, o órgão traria benefícios não somente ao Nordeste, mas também à Amazônia e 

ao Oeste do país, especialmente com a inauguração de Brasília. 

 
De fato, com a SUDENE, as estradas de integração nacional e a construção de 

Brasília, fixaram-se as bases que permitirão iniciar a ocupação dos estados do Oeste 

e da Amazônia, bem como recuperar a economia nordestina, transformando o país 

numa perfeita unidade socioeconômica, mediante a expansão concêntrica. 

(KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1962, p. 219) . 

 

Objetivando mudar o cenário no nordeste brasileiro, a SUDENE já tinha em seus 

planos algumas ações a serem implementadas. Os recursos financeiros necessários para a 

atução da instituição eram de grande vulto, porém, ressalta-se que a política externa de 

Aliança para o Progresso, do então presidente americano John Kennedy, seriam também 

importantes para o alcance dos objetivos pretendidos. 

 

 

A) Intensificação dos investimentos industriais com vistas a criar núcleos de 

emprego nas áreas urbanas. B) Modificação da estrutura agrária da faixa úmida 

costeira. Objetivando a utilização mais intensiva da terra, de modo a elevar a 

produtividade da economia açucareira e permitir o estabelecimento de unidades 

familiares dedicadas à produção de alimentos, em parte importados do sul do país. 

C) Transformação progressiva da economia da zona semi-árida, elevando sua 

produtividade e adequando-a melhor às condições ecológicas. D) Deslocamento da 

fronteira agrícola, de modo a integrar as terras úmidas do sul da Bahia e do 

Maranhão na economia regional e implantar, através desse último estado, uma 

rodovia de acesso à Amazônia. (BAER, 1988, p. 163). 

 

 

No que se refere à política americana de investimentos na América Latina, Celso 

Furtado explica: 
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A Aliança para o Progresso, sem lugar a dúvida, foi a iniciativa mais audaciosa de 

política externa saída de Washington desde o Plano Marshall. Os Estados Unidos 

deixavam de ser o gendarme do status quo na América Latina, o aliado tácito de 

todas as forças aplicadas em manter o imobilismo social, para assumir o papel de 

estimuladores de mudanças orientadas para a modernização e o desenvolvimento. 

[...] E, apoiando financeiramente projetos estratégicos, operariam como fator 

catalisador para precipitar a deslocação de velhas estruturas que obstaculizavam o 

desenvolvimento. (FURTADO, 1989, p. 108-109). 

 

Nesse contexto, a SUDENE iniciou os seus trabalhos buscando soluções que 

pudessem fomentar o desenvolvimento da região sob sua jurisdição. Porém, ressalta-se que os 

obstáculos foram muitos, dentre eles, as pesadas críticas oriundas de adversários políticos do 

governo, como por exemplo de alguns governadores da região Nordeste, bem como a falta de 

infraestrutura necessária para que os investimentos fossem devidamente aplicados.  

 

 

A região Norte do Estado de Minas Gerais esteve à margem do desenvolvimentismo 

dos anos 50. Os efeitos práticos da intervenção do Estado como promotor da 

industrialização 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, 2001, p. 02). 

 

Nota-se, portanto, que a região do Norte de Minas encontrava-se numa situação 

precária, especialmente no tocante à energia elétrica e transportes. Mas esse cenário mudaria. 

 

2.6 O Norte de Minas e Pirapora no contexto da SUDENE 

 

 

A partir de 1963, quando foi incluído na área de atuação da SUDENE, a região Norte 

de Minas apresentava um cenário pouco atraente, mormente para os investimentos industriais. 

 

 

[...] o que melhor caracterizava o Norte de Minas, na década de sessenta, é a quase 

inexistência de um sistema rodoviário pavimentado e de um adequado de energia 

elétrica. Isto não implicava inexistência total de infra-estrutura, o que não seria 

concebível, mas que a existente era insuficiente para atrair de novos projetos 

industriais. As características da indústria incentivada exigiam energia e vias de 

transportes eficazes. Num quadro de carência generalizada, as indústrias 

concentram-se em algums poucas cidades, Montes Claros é uma delas, Pirapora 

outra. (OLIVEIRA, 2000, p. 47). 

 

Nesse sentido, a SUDENE necessitaria voltar também seu olhar ao Norte de Minas, 

buscando dentro dos seus Planos Diretores, ações estratégicas que pudessem desenvolver 

aquela região. Desse modo, Telles (2006, p. 36) aponta algumas dessas estratégias: 
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(i) erguer uma infra-estrutura que atraísse investimentos de empresários de outras 

regiões (Centro-Sul de Minas Gerais e demais regiões do país), (ii) oferecer isenção 

de impostos e (iii) subsidiar projetos particulares que fomentassem a dinamização 

industrial da área de sua abrangência. 

 

Volvendo aos problemas detectados no Norte de Minas e no que diz respeito à energia 

elétrica, o papel da SUDENE foi preponderante para que os municípios do Norte de Minas 

fossem incluídos na sua distribuição. De acordo com Silva e Mota (2012, p. 119), 

 

Em 1961, foi aprovada a lei que dispunha sobre a extensão, para todo o norte do 

estado, da rede de Três Marias. Em 1963, o Governo anunciou as medidas 

preliminares para a construção da linha de transmissão de Três Marias-Várzea da 

Palma-Pirapora, fruto da atuação das lideranças junto aos órgãos públicos. [...] 

Concluída a construção da linha, Pirapora passou a ser servida pela energia da 

CEMIG, o que se deu a partir do dia 15 de janeiro de 1965.  

 

É interessante pontuar que nas palavras de Oliveira (2000, p. 47), Pirapora só foi 

interligada ao sistema de transmissão de energia elétrica “Por estar no caminho da linha de 

transmissão, na mesma época [...]”. Nesse sentido, não se pode afirmar que Pirapora obteve a 

energia elétrica por mérito de suas lideranças políticas ou se apenas um acaso, mais uma vez 

favorecida por sua localização geográfica. 

O que realmente importa é que Pirapora, na visão de Silva e Mota (2012, p. 119) “[...] 

dava, assim, um segundo grande passo rumo ao progresso”. O primeiro teria sido a inclusão 

do Norte de Minas na área da SUDENE. 

No tocante aos transportes, a situação era da mesma forma preocupante. Segundo 

dados constantes na obra Formação Social e Econômica do Norte de Minas (2000), o cenário 

da Área da Mineira da SUDENE – AMS era o seguinte: 

 

[...] Dispõe de eficiente rede de transporte rodo-ferroviário e ainda de dois distritos 

industriais, localizados em Pirapora e em Montes Claros. [...] O transporte fluvial 

não apresenta condições satisfatórias de funcionamento. [...] O transporte rodoviário 

ao norte de Montes Claros é deficiente essencialmente em virtude da ausência de 

vias pavimentadas. [...] Em suma, o sistema de transportes da AMS pode ser um 

ponto de estrangulamento para a instalação ou expansão de indústrias com grande 

tonelagem a transportar, mas não deverá invibilizar a implantação de indústrias [...]. 

(OLIVEIRA, 2000, p. 49). 

 

Vale destacar que já nas décadas de 1960 e 1970, tanto o transporte fluvial realizado 

através da navegação do rio São Francisco, quanto o ferroviário, pela Estrada de Ferro Central 

do Brasil, não tinham a mesma importância – especialmente para Pirapora – que tiveram no 

início do século XX.  

Contudo, cumpre assinalar que juntamente com Montes Claros, Pirapora já se 

enveredava pelos caminhos da industrialização. “O marco da Cidade Industrial [de Pirapora] 
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foi implantado em 1968, com a presença do vice-governador do estado, Pio Soares Canedo 

[...] Em 1971, a área passou à administração da Companhia de Distritos Industriais”. (SILVA; 

MOTA, 2012, p. 150). A inauguração oficial, porém, só ocorreria em 6 de novembro de 1974. 

 

O processo de crescimento econômico regional já nasceu dependente do 

financiamento estatal que privilegiava as áreas onde já existiam precondição de se 

consolidar o capitalismo industrial. Tal situação torna então compreensível o fato de 

as cidades mais bem estruturadas do Norte de Minas, como Pirapora e Montes 

Claros, receberem um maior nível de investimento (TELLES, 2006, p. 23). 

 

Cumpre assinalar que até o final da década de 1960, Pirapora não possuía nenhuma 

indústria de grande porte. Esse dado consta de uma pesquisa realizada pelo Serviço Social da 

Indústria – SESI, a pedido da SUDENE, nos anos de 1967 e 1968, conforme afirmam Silva e 

Mota (2012). Abaixo transcreve-se trecho da referida pesquisa, que trata do tema “Indústria” 

em Pirapora: 

Pirapora não possui sequer uma indústria de grande porte. Com exceção de 3 ou 4 

modestos estabelecimentos, a indústria local consiste em oficinas mecânicas, de 

bicicletas, conserto de eletrodomésticos, sapateiros ou padarias. Estas oficinas, por 

sua vez, compõem-se, em grande parte, apenas do proprietário, cujos rendimentos 

são baixíssimos. Contudo a crença generalizada é de que as coisas vão melhorar. E a 

comunidade se locomove, se entusiasma com tudo aquilo que acredita ser o início de 

uma possível transformação. Alguns projetos aprovados e em estudo (para Pirapora 

e Buritizeiro) parecem corresponder à expectativa local. (SILVA; MOTA, 2012, p. 

147). 

 

Acredita-se que muito desse otimismo, dessa crença de que as coisas iriam melhorar, 

advém de um importante evento que ocorreu na cidade de Pirapora. Segundo Neves (2012, p. 

105) “No período de 18 a 19 de agosto de 1967, Pirapora foi a sede do 1º Encontro de 

Investidores Industriais na Área Mineira do Polígono das Secas”. Silva e Mota (2012, p. 149) 

complementam informando que “participaram o governador do estado, Israel Pinheiro da 

Silva, o presidente do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, Hindemburgo 

Pereira Diniz [...]”, dentre outras autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo digital de Eduardo Hatem. Acesso em 20/10/2016. 

Figura 5 - Material publicitário do 1º Encontro de Investidores – SUDENE (1967) 
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Nesse cenário, o Norte de Minas iniciava de forma mais intensa a sua industrialização, 

a partir dos investimentos realizados, direta e indiretamente, pela SUDENE, e, especialmente 

Montes Claros e Pirapora destacavam-se no contexto industrial da região. Os investimentos 

apresentaram crescimento com o passar dos anos.  

De acordo com Oliveira (2000, p. 69), “[...] a Área Mineira da SUDENE tem 

aumentado sua participação nos recursos liberados pelo 34/18-Finor11. Partindo de percentual 

zero de 1960 a 1964, participou com 3,72% em 1965, 2,54% em 1970, atingindo um máximo 

de 15,7% em 1979”.  

No que se refere ao destaque dado aos municípios de Pirapora e Montes Claros, a 

Tabela 7 ilustra bem a quantidade de projetos industriais implantados. Nota-se que a cidade de 

Montes Claros encontra-se bem à frente das demais. 

 

Tabela 7 - Número de projetos implantados, por município e ramo industrial - 

1970/1977 

 

RAMOS INDUSTRIAIS 
MUNICÍPIO 

Montes Claros Pirapora Várzea da Palma Manga 

Alimentares 1    

Bebidas  1   

Madeiras e Móveis 1    

Vestuário e Calçados 1    

Couro e peles 1    

Têxtil 1 2  1 

Editorial e Gráfica 1    

Química 2    

Minerais não metálicos 2  1  

Metalúrgica 4 2 4  

Mecânica 1    

Material Elétrico 2    

Material de Transporte 2    
Fonte: ANDRADE (1980, p. 434) apud OLIVEIRA (2000, p72). 

 

Cumpre salientar que os investimentos realizados tanto na região Nordeste do país, 

como na região Norte de Minas, através da SUDENE, em sua maioria, ocorreram graças aos 

                                                           
11

 Os incentivos fiscais, inicialmente conhecidos como Sistema 34/18, foram assim designados por referirem-se 

ao Artigo 34 do Decreto nº. 3.995, de 14 de dezembro de 1961, e as alterações introduzidas pelo Artigo 18, do 

Decreto nº. 4.239, de 27 de junho de 1963, que criaram e regulamentaram os incentivos para as inversões no 

Nordeste. [...] visavam estimular a atividade privada e, de forma complementar, as inversões públicas em infra-

estrutura e em setores de base. Disponível em: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1244/impactos-sistema-

incentivos-fiscais-economia-sergipana.html. Acesso em 25/10/2016. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1244/impactos-sistema-incentivos-fiscais-economia-sergipana.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1244/impactos-sistema-incentivos-fiscais-economia-sergipana.html
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incentivos fiscais federais, que nas palavras de Oliveira (2000, p. 73) “[...] foram o fator 

determinante das empresas [...]” terem escolhido as referidas regiões pelo fator de localização. 

Tratando especificamente de Pirapora, torna-se cristalina, além de sua localização 

geográfica, sua condição de destaque na região, inicialmente pela navegação fluvial dos 

vapores e, depois pela ferrovia.  

De certa forma, pode-se inferir que, apesar da pouca infraestrutura presente no 

município àquela época, ainda assim, Pirapora conseguira estar em evidência em comparação 

com outras localidades, mormente graças às suas estruturas advindas tanto da navegação 

quanto da presença da ferrovia na cidade, o que facilitava a entrada do capital industrial. 

 

 

Após 1965, com o fornecimento adequado de energia para Montes Claros e 

Pirapora, com uma maior (se comparada aos anos iniciais) atuação do Governo do 

Estado junto à SUDENE, a industrialização, especialmente em Montes Claros, 

Pirapora e Várzea da Palma, e a modernização do campo começavam a deslanchar. 

(PEREIRA, 2007, p. 53). 

 

Nessa nova onda de progresso, a industrialização traz ao município de Pirapora 

acontecimentos relevantes, que, assim como ocorrido no tempo dos vapores e dos trilhos, 

demonstrados no Capítulo 1 deste trabalho, dinamizam a sociedade piraporense.  

No Quadro 4 pode-se vislumbrar o quão importante foi a SUDENE, bem como o 

processo de industrialização introduzido por aquele órgão no município de Pirapora.  

Quadro 4 - Acontecimentos em Pirapora nos tempos da SUDENE 

 

Ano Acontecimento 

1962 - Instalação da Biblioteca Pública Municipal 

1964 - Criada a Cidade Industrial de Pirapora 

1965 - Inauguração da Subestação da Cia. Energética de Minas Gerais – CEMIG  

1967 
- 1º Encontro de Investidores Industriais na Área Mineira do Polígono das 

Secas – SUDENE  

1972 
- Instalação da indústria Ligas de Alumínio S.A – LIASA 

- Inauguração da agência do Banco do Brasil S.A  

1973 

- Instalação da Cia. Itacolomy de cervejas (do Grupo Antarctica) 

- Inauguração da estação provisória de televisão 

- Inauguração do Fórum Euclydes Gonçalves de Mendonça 

1974 

- Inauguração oficial do Distrito Industrial de Pirapora 

- Concluída a BR-365, ligando Montes Claros-Pirapora-Uberlândia 

- Início das operações da Telecomunicações Minas Gerais S.A - TELEMIG 

1976 - Inaugurada a 69ª Companhia de Polícia Militar 

1977 - Inaugurada a BR-496, ligando Pirapora a Corinto 

1978 - Inauguração do Projeto-piloto de irrigação da CODEVASF 

1979 - Instalação da indústria Velonorte S.A 
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1980 

- Instalação da indústria Grisbi Nordeste S.A 

- Inauguração do Departamento de Estradas e Rodagem – DER 

- Inauguração do Terminal rodoviário  

1981 - Inauguração do novo porto do Distrito Industrial 

1982 

- Instalação da Cia. Ferroligas de Minas Gerais – MINASLIGAS  

- Concluída a ligação ferroviária da EFCB até o novo porto 

- Instalação da Rádio Pirapora, pertencente à Rede Itatiaia (BH) 

- Inauguração da agência do Banco do Nordeste do Brasil - BNB  

1983 
- Instalação da indústria Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileiros S.A – 

INONIBRAS 

1984 - Instalação da Cia. Fiação e Tecidos Cedronorte 

1986 - Inauguração da agência do Banco Bradesco 

1989 - Fundação do SESIMINAS 

 Fonte: Adaptado de SILVA; MOTA (2012, p. 149-151).  

 

Nota-se que o início dos anos 1960 alguns fatos importantes aconteceram, 

demonstrando que mudanças ocorreriam, dinamizando a vida econômica não só de Pirapora, 

mas também do Norte de Minas. 

 

É possível inferir que muitos dos eventos acima elencados possui algum tipo de 

ligação com a crescente industrialização. No decorrer da década de 1960, a expansão 

capitalista no Norte de Minas propiciou grandes transformações em sua estrutura 

sócio-econômica. Pode-se dizer, inclusive, que a década de 1960 foi, em grande 

medida, um período de transição no qual a Região foi preparada para uma nova 

realidade econômica e social. (CARDOSO, 2000, p. 261).  

 

Entretanto, é importante ressalvar que as maiores transformações econômicas 

vivenciadas por Pirapora e região somente ocorreriam nos anos 1970, onde muitas indústrias 

se instalaram no município. Nas palavras de Cardoso (2000, p. 261) “[...] foi só a partir dos 

anos de 1970, que essas transformações se tornaram mais intensas e evidentes, ou seja, foram 

nos anos de 1970 a 1980, que as transformações mais contundentes encontraram ambiente 

mais adequado para se processarem”. 

É válido contextualizar que os investimentos foram elevados a partir de 1969 em todo 

o país, no momento denominado “Milagre Econômico”, conforme assinala Fausto (2015, p. 

268): “O período chamado milagre estendeu-se de 1969 a 1973, combinando o extraordinário 

crescimento econômico com taxas relativamente baixas de inflação. O PIB cresceu na média 

anual de 11,2% no período, tendo seu pico em 1973, com uma variação de 13%”. 

Ademais, completa o autor, que aquele período advinha “[...] de uma situação da 

economia mundial caracterizada pela ampla disponibilidade de recursos”. Somente no Brasil, 

em 1973, “os ingressos de capital tinham alcançado o nível anual de 4,3 bilhões de dólares 

[...]”. (FAUSTO, 2015, p. 268). 
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Fonte: Arquivo digital de Eduardo Hatem. Acesso em 21/10/2016. 

 

Da mesma forma, ressalta-se que mesmo no período militar, a participação da 

SUDENE foi fundamental nessa fase de crescimento econômico da cidade de Pirapora. 

Lembra-se que, após o 1º Encontro de Investidores Industriais, conforme já mencionado, 

Pirapora recebeu em 1970 um novo encontro da SUDENE, que contou com a participação de 

diversas autoridades, dentre elas o governador do estado, Israel Pinheiro.  

E por fim, ratificando essa condição privilegiada, Silva e Mota (2012, p. 148) 

informam que, “Em 24 de novembro de 1978, reuniu-se em Pirapora o conselho deliberativo 

da SUDENE. [...] Foram aprovados projetos para a região”. O evento contou com a presença 

do então governador do estado, Levindo Ozanam Coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pirapora.mg.gov.br/. Acesso em 21/10/2016. 

 

Foto 8 - Obras de construção da LIASA 

Foto 9 - Inauguração da Cia. Itacolomy de Cerveja 

(Antárctica) 

http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/835/os-40-anos-de-inaugura-o-do-distrito-industrial-de-pirapora/
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Diante de todo o exposto, é possível crer que os cenários político e econômico da 

época retratavam a realidade de um município que via e sentia novamente o clima de 

desenvolvimento econômico, antes pelo progresso dos vapores e trens, agora pela 

industrialização. Contudo, Pirapora também vivenciava problemas, especialmente de 

infraestrutura, que caracterizavam negativamente o cenário social da cidade. 

 

2.7 O cenário social em Pirapora 
 

Conforme já pontuado neste trabalho, nos anos de 1967 e 1968, foi elaborada pelo 

Serviço Social da Indústria – SESI, uma pesquisa sobre diversos temas e áreas, como 

população, densidade demográfica, educação, saúde, saneamento, atividades econômicas, 

dentre outras. A seguir, alguns dados e informações relevantes sobre Pirapora. 

No item Base Morfológica, a pesquisa afirma que “Carecendo ainda de uma estrutura 

adequada e possuindo baixo índice de absorção de mão-de-obra, o município vê agravada a 

sua situação, pois para ali aflui considerável contingente humano originário das ribeirinhas do 

São Francisco (SESI, 1969, p. 05)”. 

Assim como já demonstrado neste trabalho, Pirapora foi considerada um centro 

polarizador, especialmente pela sua localização geográfica, às margens do rio São Francisco. 

Da mesma forma, vale lembrar dos períodos migratórios ocorridos através da navegação e dos 

trilhos.  

No item População, “E pelo visto Pirapora é essencialmente urbana. Tal taxa, 

confrontada à estrutura ocupacional, ou melhor, à capacidade empregatícia do município nos 

mostra que, sem uma mudança nas atividades produtivas, a situação tende a se agravar”. 

(SESI, 1969, p. 05-06). Torna-se perceptível que as atividades produtivas à época eram 

escassas, vindo a melhorar o cenário após a industrialização. 

No tocante à relação entre população e estrutura ocupacional, “observamos que a mão-

de-obra está concentrada no comércio e órgãos públicos”. (SESI, 1969, p. 6). Daí infere-se a 

importância que teve a industrialização para o município. 

Quanto à Educação, a pesquisa informa:  

 

[...] a taxa de analfabetismo em Pirapora é alta, porém, não assustadora. [...] O 

grande problema não é o da educação acadêmica, mas daquela ligada à 

profissionalização, pois, apesar da taxa de procura de emprego ser mais alta que a de 

oferta, esta mão-de-obra não é qualificada. (SESI, 1969, p. 9). 
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No que diz respeito à energia elétrica, cuja transmissão via CEMIG ocorreu a partir de 

1965, a pesquisa alerta que “Em 1967 eram ligados à rede elétrica 2.167 prédios, ou seja, 

64%”. (SESI, 1969, p. 11). Isso demonstra que nem toda a população tinha acesso a esse 

importante item. 

No que tange o fornecimento de água tratada, a pesquisa alerta que: 

 

Até 1955, quando começou a funcionar [o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 

SAAE], a taxa de mortalidade infantil (das crianças de 0 a 1 ano), ocasionada pela 

contaminação da água, era de 270 por mil. Em 1966, este índice decresceu para 85 por 

mil. [...] apesar da expansão da rede de abastecimento, a água do rio ainda é utilizada 

in natura. [...] apenas 38% da cidade é beneficiada pela rede. (SESI, 1969, p.  11-12). 

 

É interessante observar que a maioria da população de Pirapora não tinha acesso à 

água tratada, para ser mais exato 62% estavam excluídos dessa benesse. Da mesma forma, a 

taxa de mortalidade infantil era bastante alta. Para se ter uma dimensão dos valores, “A  

mortalidade infantil no município passou de 30,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 

15,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 33,3”. (PNUD, Ipea e 

FJP, disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pirapora_mg. Acesso em 

21/10/2016). 

Na questão do saneamento básico, a pesquisa foi enfática: “Pirapora não possui rede 

de esgoto. Soubemos, entretanto, na Prefeitura, que está em perspectiva a construção da rede 

de esgoto”. (SESI, 1969, p. 12). Cabe lembrar que a Estação de Tratamento de Esgotos – 

ETE, em Pirapora, foi inaugurada somente em 1º de junho de 2008, quase quarenta anos 

depois. 

Em relação à saúde, os dados e informações são alarmantes. No ano de 1967, a 

população de Pirapora era de 16.210 habitantes, segundo o IBGE (1967, p. 58) e 16.889 em 

1968 (IBGE, 1968, p. 56). De acordo com a pesquisa “Pirapora dispõe de 1 hospital com 

capacidade para 40 leitos (o hospital pertence ao SESP e em média são mantidos de 10 a 15 

doentes além da capacidade) [...]”. Além disso, ressalta-se que “Se levarmos em conta que 

municípios vizinhos, tais como São Romão, Aarão Reis, Santa Fé de Minas e Porto Faria, 

nem sequer dispõem de um médico, a situação se agrava”. (SESI, 1969, p. 10). 

Nesse cenário, torna-se cristalino que, mesmo com a importante ação da SUDENE na 

região, e especialmente em Pirapora, os problemas relacionados a áreas como da Saúde, 

Educação, Saneamento Básico, dentre outras, parecem não ter soluções adequadas, ou pelo 

menos, não se desenvolviam no mesmo ritmo que a industrialização, por exemplo. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pirapora_mg.%20Acesso%20em%2021/10/2016
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pirapora_mg.%20Acesso%20em%2021/10/2016
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Todavia, essa situação não era privilégio somente de Pirapora. O país como um todo 

apresentava certo abandono aos programas sociais, em detrimento aos pesados investimentos 

realizados na economia. Dessa forma, “O Brasil se notabilizaria no contexto mundial por uma 

posição relativamente destacada pelo seu potencial industrial e por indicadores muito baixos 

de saúde, educação, habitação, que medem a qualidade de vida de um povo”. (FAUSTO, 

2015, p. 269). 

Com o passar dos anos o ritmo de industrialização do país foi sendo reduzido. O 

cenário já na década de 1980 não era dos mais otimistas, afinal de contas, com a constante 

aquisição de empréstimos do Brasil, a dívida externa crescera assustadoramente. Já a inflação 

atingiu 223,8% em 1984 e 235,5% em 1985. 

 

O Brasil chegou ao início da década de 1990 como uma das economias mais 

fechadas do mundo capitalista. Estruturalmente, o fechamento da economia era fruto 

do modelo de industrialização forjado ainda nos anos 1950. A economia se fechara 

mais ainda, no início dos anos 1980, na esteira da chamada crise da dívida externa. 

(FAUSTO, 2015, p. 311). 

 

Sem recursos, a SUDENE perde a sua força de investimentos tanto na região Nordeste 

como no Norte de Minas. Em meio a denúncias de irregularidades encontradas em projetos 

daquela autarquia,  no dia 4 de maio de 2001, através da Medida Provisória n.º 2.146-1, o 

governo federal a extingue, criando a Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE. 

Cumpre informar que na década de 1990, o município de Pirapora foi aos poucos 

perdendo algumas de suas indústrias, que foram sendo desativadas. Empresas como a Grisbi 

Nordeste S.A, a Velonorte S.A, a Indústria Têxtil Luigi Ltda., Lilith Indústria e Comércio de 

Costméticos Ltda., DAVER Indústria, Comércio e Representações Ltda., a INCONFEP Ltda. 

Indústria e Confecções Pirapora, e a Companhia Itcolomy de Cervejas, do grupo Antárctica, 

que foi desativada em 1998. Esta última foi sem dúvida uma das principais perdas de 

Pirapora, sendo muito referenciada até os dias atuais por sua população. 

Ademais, inclui-se também a Companhia de Navegação do São Francisco – 

FRANAVE,  que em 1990 foi incluída no programa de desestatização do governo federal, 

sendo liquidada e extinta somente no ano de 2007, pelo Decreto n.º 6.020, de 22/01/2007. 

Pirapora, diante desse cenário, tomaria novos rumos em busca de uma nova vocação 

econômica. Vapores, trilhos e industrialização. Qual seria a próxima?  

 

  



98 
 

 
 

3 – O DESENVOLVIMENTO NO TEMPO ATUAL 

 

Como se pôde ver no capítulo anterior, as políticas desenvolvimentistas foram 

perdendo forças com o passar do tempo e com as mudanças de governos. O Brasil chegava 

assim à  década de 1990, buscando possíveis caminhos que o levassem a ter novamente uma 

economia forte, com altos investimentos. E um desses caminhos foi mais uma vez a abertura 

do país às empresas estrangeiras. Vivia-se num novo momento na história do país, um período 

de pós-redemocratização. 

 

O governo Collor foi um misto de aventuras políticas e rupturas fundamentais com o 

modelo de desenvolvimento que, com algumas modificações se mantinha desde os 

anos 1940-1950. Entre essas rupturas estão a abertura comercial e a privatização de 

empresas estatais do setor industrial. (FAUSTO, 2015, p. 314). 

 

Pirapora, que outrora vivera momentos de intenso crescimento, retratados pela 

navegação dos vapores, ferrovia e industrialização, via-se diante de um cenário preocupante: a 

dificuldade em encontrar uma nova via de desenvolvimento para o município. Após ver 

algumas de suas indústrias serem desativadas, esperava-se que novos acontecimentos 

pudessem mudar o ritmo de sua economia e que a cidade pudesse da mesma forma viver 

novos tempos de desenvolvimento. 

Nesse sentido, é necessário esclarecer que, mesmo com o fim do desenvolvimentismo 

e desativação de algumas de suas indústrias, a economia piraporense continuava sendo 

sustentada pelos pilares financeiros oriundos do seu distrito industrial. No entanto, outras 

atividades econômicas começavam a ganhar destaque na cidade, incrementando cada vez 

mais o setor terciário, destancando-se assim os serviços, especialmente os ligados à área de 

educação e saúde, bem como o turismo, que merece atenção especial no contexto atual de 

Pirapora. 

 

3.1 Os serviços no desenvolvimento atual de Pirapora 

 

Inicialmente é necessário esclarecer o que são serviços, suas principais características 

e quais atividades eles podem englobar. Dessa forma, ao conceituar serviços torna-se mais 

clara a compreensão acerca do seu crescimento nas últimas décadas. 

Para Kotler e Keller (2012, p. 382) serviço pode ser definido como “[...] qualquer ato 

ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não 

resulta na propriedade de nada”. Las Casas (2013, p. 284) concorda, reiterando que os 
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serviços “[...] podem ser considerados como atos, ações e desempenho. Como tal, os serviços 

são intangíveis e estão presentes em quaisquer ofertas comerciais”.  

Nota-se que a abrangência dos serviços é bastante extensa e que eles estão 

intimamente ligados ao comércio. Os serviços se destacam de outras atividades, porque 

apresentam características bastante distintas, que são: intangibilidade, inseparabilidade, 

perecebilidade e heterogeneidade.  

Na visão de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) entende-se a intangibilidade como 

algo que não pode ser tocado. Um produto é tangível, pois pode ser tocado. Já um serviço não. 

Uma consulta médica, por exemplo, é intangível, não se pode tocá-la, trata-se, portanto, de 

uma prestação de serviço.  No tocante à inseparabilidade, os autores afirmam que os serviços 

são produzidos e consumidos simultaneamente. Não há como estocar os serviços. Exemplo: 

um corte de cabelo é produzido no momento pelo cabeleireiro, não sendo possível guardá-lo 

ou estocá-lo como um produto. Já a perecebilidade trata da perda de uma oportunidade. 

Exemplo: quando um hotel preenche somente 50% de suas vagas disponíveis, a outra metade 

não foi aproveitada, perdendo-se uma oportunidade de prestar os serviços de hospedagem. Por 

fim, a heterogeneidade trata das diversas variáveis que existem na prestação de serviços. 

Exemplo: a duração e qualidade de um voo dependerá da companhia aérea; uma consulta 

médica com qualidade pode variar de acordo com o bom atendimento de cada médico. 

Mediante a apresentação desses conceitos, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014, p. 04) 

afirmam que: 

[...] o setor de serviços abrange todas as atividades econômicas cujo produto não é 

um bem físico ou fabricado; em geral, ele é consumido no momento em que é 

produzido e fornece um valor agregado em formas que representam essencialmente 

interesses intangíveis do seu comprador (como conveniência, diversão, 

oportunidade, conforto ou saúde).  

 

É válido pontuar que devido à sua abrangência e mobilidade os serviços podem ser 

vistos nas mais diversas atividades, sendo elas econômicas ou não. Para o IBGE12 “O setor de 

serviços é caracterizado por atividades bastante heterogêneas quanto ao porte das empresas, à 

remuneração média e à intensidade no uso de tecnologias”. 

Ainda segundo o IBGE, algumas atividades podem ser consideradas como serviços: 

alojamento (hotelaria), alimentação (restaurantes), informática, intermediação financeira, 

comunicação (agência de notícias), técnico-profissionais, pessoais e domésticos, 

administrativos, transportes, atividades imobiliárias, educação, saúde, dentre outros. 

                                                           
12

 Disponível em: http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html. Acesso em 28/01/2017. 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html
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Diante de todo o exposto, é possível compreender o quão importante foi e tem sido o 

crescimento do setor de serviços em todos os níveis.  

 

O setor de serviços é um dos mais prósperos da economia. Além de representar a 

maior parcela do PIB de quase todas as nações, é um dos setores que mais 

empregam funcionários. No Brasil, o faturamento do setor está por volta de 55% do 

PIB, enquanto em outros países do Primeiro Mundo o percentual chega a ser 67% 

[...]. O setor emprega 53% da mão-de-obra brasileira é responsável por 32% da 

arrecadação do governo (110 bilhões). Uma tendência é: quanto mais industrializada 

a nação, maior o percentual de participação dos serviços. (LAS CASAS, 2013, p. 

283). 

 

Nesse cenário, cabe ainda um relevante questionamento acerca dos serviços, para sua 

melhor compreensão. Por que os serviços cresceram tanto nas últimas décadas? De acordo 

com o que foi explanado, ressalta-se dois aspectos importantes que podem responder a 

pergunta. O primeiro deles trata da inter-relação que os serviços conseguem ter tanto no 

comércio quanto na indústria. Entende-se que os produtos, tanto em sua produção quanto na 

sua comercialização necessitam dos serviços.  O segundo aspecto acaba sendo consequência 

do primeiro, ou seja, como os serviços estão atrelados ao comércio e à industrialização, a 

tendência é que sua abrangência aumente cada vez mais.  

Na visão de Gianesi (1994), o crescimento da demanda pelos serviços pode ocorrer 

através de outros fatores, tanto individuais como coletivos: busca por maior qualidade de 

vida; maior tempo de lazer; maior urbanização, gerando, por exemplo, a necessidade de 

alguns serviços tais como segurança; mudanças demográficas na população (o aumento de 

idosos, por exemplo, geram novos serviços); mudanças socioeconômicas, como a maior 

participação das mulheres no mercado de trabalho; elevação do nível de exigência dos 

consumidores em relação a produtos e serviços; o avanço da tecnologia, criando novos 

serviços. 

Desse modo, torna-se perceptível que o setor de serviços assume uma posição de 

destaque no cenário econômico mundial e nacional. A partir dessa assertiva, é possível voltar 

o olhar para Pirapora e compreender que o seu desenvolvimento, em outros tempos, mais 

claro e definido, torna-se no momento atual mais impreciso e variado, tendo como possíveis 

fontes a indústria (desde à época da Sudene), os serviços e o turismo. 

Já no final da década de 1990 é possível notar que o setor de serviços, enquanto 

atividade econômica, demonstra sua crescente importância para o município de Pirapora, 

especialmente se comparado ao setor industrial.  
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O Gráfico 2 ilustra esse cenário e aponta que a participação dos serviços vêm 

apresentando um crescimento importante no período compreendido entre 1999 e 2013. 

Ressalta-se que nos anos de 2001, 2002, 2009 e 2012 os serviços ultrapassam a indústria no 

Produto Interno Bruto (PIB) de Pirapora. Nota-se também que a participação da agropecuária 

mostra-se bastante tímida no município, não ultrapassando em nenhum momento o valor de 

R$ 50 milhões, tendo seu ápice no ano de 2011.  

 

Gráfico 2 - Participação das atividades econômicas (em milhões R$) no PIB de Pirapora 
 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Já os impostos mantém o mesmo ritmo, apresentado quedas somente em 2009, 2012 e 

2013. Este gráfico confirma a afirmação anterior de Las Casas (2013), ao sugerir que o setor 

de serviços apresenta relação com o setor industrial. Em todos os anos que a indústria cresceu, 

o setor de serviços também apresentou crescimento e em alguns anos até o superou.  

Vale destacar que a Administração Pública, que inclui segmentos como a Educação, 

Saúde e Seguridade Social (serviços públicos), poderia também ser incluída no setor de 

serviços, pois apresenta as características dos serviços anteriormente expostas. A 

Administração Pública, como se pode ver, demonstra um crescimento uniforme no período 

estudado. 
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O Gráfico 3 apresenta os mesmos dados e período do gráfico 2, porém, ele traz os 

percentuais de cada atividade econômica, ilustrando melhor a situação das atividades em 

Pirapora.  

Cumpre assinalar que o setor das indústrias possui em Pirapora uma grande 

representatividade, mesmo com a redução de investimentos realizados pela antiga Sudene. A 

indústria apresenta uma média de 37,42% de participação nas atividades econômicas do 

município, tendo seu ápice, neste período, em 2004, com 44,09% de participação. 

 

Gráfico 3 - Participação das atividades econômicas (em %) no PIB de Pirapora 
 

 

 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

No tocante aos serviços, estes superam a indústria no ano de 2012 em quase 7%. Vale 

destacar que os serviços também apresentaram altos índices nos anos de 2001, 2002 e 2009, 

quando também foram superiores às atividades industriais. 

Se fossem somados aos serviços os valores percentuais da Administração Pública, por 

exemplo, em 2009, o setor de serviços alcançaria a margem de 50,32% de participação nas 

atividades econômicas de Pirapora. E mais, no período de quinze anos (1999 a 2013), seria 

responsável por mais de um terço do PIB do município. 

Já no Gráfico 4 apresenta-se o PIB com o valor adicionado de Pirapora, no ano de 

2014. Na representação aparecem somente as três principais atividades, constando os seus 

valores em milhões de reais.  
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Mais uma vez é possível notar que tanto a indústria quanto os serviços apresentam 

valores de destaque, especialmente se comparados com a agropecuária. O gráfico ratifica a 

condição de crescimento do setor de serviços e também deixa claro o papel ainda relevante do 

setor industrial para o município de Pirapora. 

 

Gráfico 4 - PIB (Valor adicionado) 13 de Pirapora – 2014 
 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

É preciso pontuar que nesse cenário, os serviços mostram crescimento não somente 

em valores ou percentuais econômicos, mas também em número de empresas, de pessoas 

ocupadas e massa salarial, como se pode ver a seguir. 

O Gráfico 5 mostra a quantidade de pessoas ocupadas por setor, em Pirapora. É 

notória a ascenção dos serviços, que apresentam crescimento constante no período de 2007 a 

2013, sem nenhuma redução ou queda nos números, diferentemente de todos os outros setores 

analisados.  

Nas últimas décadas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento o setor mais atingido pelas transformações econômicas foi o setor 

industrial. Neste ambiente de incertezas, acreditava-se que o setor de serviços seria 

aquele que absorveria a mão de obra desempregada do setor industrial. Para isso 

teria que crescer a taxas mais elevadas que os demais setores para que a absorção da 

mão de obra desempregada se confirmasse. (MENDONÇA et. al, 2006, p. 04). 

 

                                                           
13

 Valor adicionado: valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a 

contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor 

de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/pib_vol_val_200703_13.shtm. Acesso em 29/01/2017. 
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Observa-se ainda o crescimento do setor do comércio em Pirapora, havendo uma 

queda somente no ano de 2012, recuperando-se no ano seguinte. Pode-se inferir, a partir dessa 

análise, que o setor industrial, outrora protagonista único do desenvolvimento da cidade, 

divide o mercado de trabalho com o setor de comércio e principalmente com o setor de 

serviços.  

Gráfico 5 - Pessoas ocupadas por setor em Pirapora 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Se for analisada a média das quantidades no período de sete anos, os serviços 

apresentam o valor de 4.249 pessoas ocupadas. Esse valor é maior que as ocupações 

registradas na agricultura e no comércio juntos. Os dados também revelam que os serviços e a 

indústria caminham próximos na economia piraporense, tendo o setor de serviços maior 

destaque, sendo superado pelo setor industrial somente no ano de 2011. 

O Gráfico 6 mostra os dados coletados pela RAIS (2015) e confirmam a expansão dos 

serviços, especialmente se comparados à indústria. Nota-se que o comércio assume a primeira 

posição em número de estabelecimentos na cidade de Pirapora. Cabe neste momento um 

relevante questionamento: Como explicar que no gráfico 5 há mais pessoas ocupadas na 

indústria e serviços e o gráfico 6 apresenta maior número de estabelecimentos comerciais? A 

resposta é simples. A indústria, individualmente, emprega quantidades maiores de pessoas 

que o comércio. No que tange aos serviços a resposta é bastante semelhante, pois além de 

empregar tanto quanto o comércio, o setor possibilita ainda uma gama mais variada de 

atividades. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura 1.220 1.114 965 1.115 1.256 1.103 1.109 

Comércio 1.868 1.974 2.027 2.127 2.638 2.511 2.844 

Indústria 3.142 3.357 3.563 4.368 5.058 4.083 4.689 

Serviços 3.554 3.819 3.948 4.372 4.599 4.707 4.745 
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Gráfico 6 – Número de empresas por setor em Pirapora  
 

Fonte: RAIS, 2015. 

 

Para detalhar os dados referentes à quantidade de empresas por setor em Pirapora, 

utilizou-se o ano de 2015, visando apresentar a divisão desses empreendimentos pelo seu 

porte.  Essa representação pode ser acompanhada no Gráfico 7. 

Antes da análise do referido gráfico, torna-se necessário pontuar que o SEBRAE 

utiliza dois tipos de classificação das empresas quanto ao seu porte.  O primeiro deles é de 

acordo com o número de empregados, conforme apresenta-se no Quadro 5. E o segundo é 

conforme o faturamento bruto anual14. 

 

Quadro 5 - Classificação das empresas por porte, segundo número de empregados 
 

SETOR 

PORTE 

Micro Pequena Média Grande 

Indústria Até 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Mais de 499 

Construção Civil Até 19 De 20 a 99 De 100 a 499 Mais de 499 

Comércio Até 9 De 10 a 49 De 50 a 99 Mais de 99 

Serviços Até 9 De 10 a 49 De 50 a 99 Mais de 99 

Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

                                                           
14

 I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II – no caso das 

empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais). Fonte: SEBRAE, 2015. 
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O Gráfico 7, dentro de suas possíveis análises, expõe que o maior número de 

estabelecimentos no município é de microempresas, isso em todos os setores: indústria, 

construção civil, comércio e serviços. Os números mostram ainda que é mínima a quantidade 

de empresas de grande e médio portes, totalizando juntos somente dezenove 

empreendimentos. Já as empresas de pequeno porte destacam-se nos setores de comércio e 

serviços. 

 

Gráfico 7 - Número de empresas por porte em Pirapora - 2014 
 

Fonte: SEBRAE MINAS, 2015. 

 

Nessa perspectiva, torna-se interessante trazer também o número de empregados, 

primeiramente por setor e, em seguida por porte, ambos referentes ao ano de 2014. 

Anteriormente foram apresentados os dados de pessoas ocupadas por setor no período de 

2007 a 2013, fornecidos pelo IBGE. O Gráfico 8 se refere a dados coletados junto ao 

SEBRAE. 
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Gráfico 8 - Número de empregados por setor em Pirapora - 2014 

Fonte: SEBRAE MINAS, 2015. 

 

Os dados mais uma vez mostram que mesmo o município de Pirapora apresentando 

pequena quantidade de empreendimentos industriais, especialmente se comparados ao 

comércio e aos serviços, o setor industrial ainda detém a maior quantidade de vagas de 

trabalho. 

Contudo, cabe observar que a soma dos empregados do comércio e dos serviços 

totalizam 6.922. Esse número equivale a 53% de todos empregados formais de Pirapora. Já a 

participação das indústrias equivale a cerca de 35% das vagas ocupadas. Nota-se que, mesmo 

a indústria tendo papel relevante na economia piraporense, tanto o comércio quanto os 

serviços vem apresentando gradativo crescimento. 

O Gráfico 9, assim como o Gráfico 7, apresenta dados referentes ao porte das 

empresas que compõem os setores econômicos de Pirapora. Entretanto, mostra tais dados 

relacionados à quantidade de empregados, conforme o porte dos estabelecimentos. 
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Gráfico 9 - Número de empregados por porte das empresas em Pirapora – 2014 
 

Fonte: SEBRAE MINAS, 2015. 

 

Percebe-se novamente que a indústria de grande porte emprega a maior quantidade de 

trabalhadores, ou seja, 2.486 empregados. Em seguida, o maior número encontra-se nas 

microempresas presentes no comércio, com 1.713 empregados. E em terceiro lugar estão as 

médias indústrias, ocupando 1.510 postos de trabalho.  

Na faixa de 1.000 a 1.200 empregados encontram-se as pequenas empresas do 

comércio, a média construção civil e as pequenas empresas presentes no setor de serviços. 

Esses dados reforçam o crescimento dos serviços, bem como do comércio, 

especialmente se comparados à indústria. Demonstram também que a geração de postos de 

trabalho de uma indústria, individualmente, é maior que de muitas empresas juntas presentes 

tanto no comércio, quanto na construção civil ou mesmo nos serviços. 

A disponibilização de dados referentes à quantidade de empregados utilizados por 

cada setor é importante no tocante à geração de empregos que cada um deles fornece ao 

município de Pirapora. Da mesma forma, ter acesso aos valores salariais desses empregados é 

também interessante para se mensurar o quanto esses mesmos setores geram de renda na 

economia piraporense. Os próximos gráficos (10 a 14) demonstram isso claramente.  
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No Gráfico 10, os números são apresentados pela soma de todos os salários dos 

empregados de cada setor dentro de um mesmo ano. A esse indicador dá-se o nome de Massa 

Salarial.  

Gráfico 10 - Massa Salarial por setor em Pirapora - 2015 

Fonte: SEBRAE MINAS, 2015. 

 

É interessante notar que novamente a indústria apresenta valores superiores aos 

demais setores. A massa salarial do setor industrial é o dobro do segundo lugar, que é o setor 

do comércio. A somatória dos valores obtidos pelo comércio e serviços consegue ser menor 

que os valores alcançados pela indústria. 

Numa análise rápida é possível inferir que a indústria além de ofertar mais postos de 

trabalho por unidade, conforme já pontuado anteriormente, oferece salários maiores, 

especialmente aos empregados que ocupam os altos escalões dessas organizações.  

Vale ressaltar neste momento que, mesmo com essa participação maciça do setor 

industrial, os setores de serviços e comércio também são relevantes para a economia 

piraporense. É preciso lembrar que alguns prestadores de serviços e estabelecimentos 

comerciais surgem no município para atender demandas específicas das indústrias. São 

organizações que gravitam em torno do setor industrial, ofertando produtos e serviços que 

visam atender às necessidades do referido setor. Como exemplos podem ser citados: escolas, 

hospitais, creches, serviços de transportes, bares, restaurantes, cursos específicos, áreas de 

lazer, dentre outros. 
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Complementando e detalhando o indicador de Massa Salarial apresenta-se no Gráfico 

11 os valores obtidos de acordo com o porte de cada empresa nos quatro setores já 

verificados. 

 

Gráfico 11 - Massa Salarial por porte das empresas em Pirapora – 2014 

Fonte: SEBRAE MINAS, 2015. 

 

O Gráfico 11 deixa também cristalina a importância da indústria em Pirapora, 

principalmente àquela de porte grande, que gera os maiores números da massa salarial, ou 

seja, mais de três milhões no ano de 2014. Em seguida, aparecem novamente as empresas de 

médio porte, sendo a segunda uma indústria e a terceira uma empresa de construção civil. 

Ressalta-se que, mesmo em níveis inferiores ao industrial, os estabelecimentos 

comerciais e os serviços apresentam valores consideráveis para a economia de Pirapora, 

mormente quando se trata das micro e pequenas empresas. 
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Outra fonte de dados relevante para a análise deste trabalho  é o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED15. Através dos dados do CAGED pode-se também 

avaliar o quão é importante a participação de cada setor na economia do município. 

No Gráfico 12, apresenta-se a relação de admissões e desligamentos do setor de 

serviços em Pirapora, no período de 2007 a 2016. É possível notar que os números apontam 

certa linearidade no crescimento tanto das admissões quanto dos desligamentos e que a 

entrada de empregados é relativamente maior que a saída deles.  

 

Gráfico 12 – Número de admissões e desligamentos no setor de serviços em Pirapora 
 

Fonte: CAGED, 2017. 

 

O total de admissões no setor de serviços, no referido período, é de 11.493 pessoas, 

sendo 10.927 de desligamentos, obtendo-se um saldo de 566. Já a média anual de admissões é 

de 1.149, enquanto a de desligamentos é de 1.093. 

No Gráfico 13 são apresentados os dados referentes às admissões e desligamentos no 

setor de indústrias. Diferentemente do setor de serviços, o industrial aponta alguns desníveis 

no período estudado. Entre 2007 e 2009 demonstra queda tanto de admissões quanto de 

                                                           
15

 O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de 

admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Disponível 

em: http://trabalho.gov.br/trabalhador-caged. Acesso em 31/01/2017. 
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desligamentos. Em 2010 apresenta seu ápice, com 1.236 admissões. De 2012 a 2014, tem 

nova queda, voltando a elevar os números no ano de 2015. 

 

Gráfico 13 - Número de admissões e desligamentos no setor de indústrias em Pirapora 
 

Fonte: CAGED, 2017. 

 

Comparativamente o setor de serviços apresenta números mais elevados que o setor de 

indústrias, conforme mostram os gráficos 12 e 13, respectivamente. Além disso, a 

movimentação – admissões e desligamentos – é bem mais intensa, gerando da mesma forma 

um saldo maior em relação à indústria. O total de admissões no período analisado é de 9.078 e 

de desligamentos 8.603, enquanto a média anual de admissões é 908 e de desligamentos 860. 

Por fim, dentro das análises realizadas com a utilização dos dados do CAGED, é 

interessante situar o setor de comércio, pois assim como a indústria e os serviços, ele 

demonstra bastante relevância na economia piraporense. 

No Gráfico 14, os dados coletados apresentam o comércio numa posição de destaque. 

Superior ao setor de serviços e de indústrias, o comércio demonstra crescimentos lineares, 

com quedas menos acentuadas que a indústria. Comparado ao setor de serviços ele encontra-

se num patamar acima, porém, com tendência de “retração” nos anos de 2015 e 2016, o que 
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realça a posição de protagonismo dos serviços na economia do município, já que nesses dois 

últimos anos o setor apresentou crescimento constante. 

 

Gráfico 14 - Número de admissões e desligamentos no setor de comércio em Pirapora 
 

Fonte: CAGED, 2017. 

 

De acordo com o Gráfico 14, o setor de comércio totalizou no período analisado 

11.516 admissões, número superior aos serviços, bem como à indústria. Da mesma forma, o 

total de desligamentos foi superior aos outros dois setores, assinalando 11.370 desligamentos. 

Já sua média anual pontuou 1.152 entradas e 1.137 saídas.  

Diante de todos os gráficos expostos e analisados, torna-se possível realizar algumas 

inferências importantes. A primeira delas trata da divisão de protagonismo dos setores na 

economia piraporense, que outrora foi dos vapores, dos trilhos, das indústrias, e agora, 

pertence ao setor industrial, juntamente com o comércio e os serviços, que crescem 

sobremaneira a cada ano. 

No tocante ao setor de serviços, três tipos de atividades ganham destaque na economia 

piraporense: a educação, a saúde e o turismo. 
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3.2 Serviços de educação 

 

Os serviços de educação em Pirapora ganham destaque especialmente na última 

década, quando há o aumento de instituições de ensino, conforme é possível observar no 

Gráfico 15. O número de estabelecimentos apresentou um crescimento linear, exceto nos anos 

2010 e 2013. 

Gráfico 15 - Número de estabelecimentos de ensino em Pirapora 

Fonte: RAIS, 2015. 

 

Pode-se inferir que parte do aumento dos estabelecimentos de ensino em Pirapora está 

atrelada ao crescimento da indústria e do comércio, uma vez, como já foi explanado, os 

serviços compõem as atividades econômicas do município juntamente com os outros dois 

setores, numa relação de dependência.  

Para melhor compreensão, pode-se exemplificar. Se há a abertura de uma indústria que 

gera duzentos novos postos de trabalho no município, esse quantitativo de pessoas passam 

também a consumir no mercado de Pirapora, seja no comércio, através da aquisição de 

produtos, seja na utilização dos serviços, como creches e escolas para os filhos, capacitações 

profissionais como cursos técnicos etc., além de outros serviços como saúde, transporte, lazer, 

dentre outros. 

Vale salientar que os dados coletados tanto pelo IBGE, RAIS e SEBRAE consideram 

a quantidade de estabelecimentos, sem distingui-los entre ativos e inativos. Nesse sentido, é 

preciso pontuar que algumas empresas atuantes na área de educação podem ter encerrado suas 

atividades no município, mas não foram baixadas do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
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– CNPJ. Outro ponto a se destacar é que o levantamento de estabelecimentos é realizado de 

acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, ou seja, todas as 

empresas que constem como “Educação” estão presentes. 

Feitas essas observações, aponta-se no Gráfico 16 a quantidade de estabelecimentos de 

ensino, conforme o nível escolar.  

 

 Gráfico 16 - Número de estabelecimentos de ensino por nível escolar 

 
 

 

 

Fonte:IBGE, 2015. 

 

Nesses dados apresentados nos Gráficos 15 e 16, constam tanto os estabelecimentos 

públicos quanto privados, escolas de tempo integral, escolas de formação profissional, de 

treinamento, de ensino interativo, dentre outras. 

No ensino superior, Pirapora possui hoje cinco instituições que oferecem cursos, sendo 

três particulares e duas públicas. Dessas três particulares, duas delas atuam na modalidade à 

distância. 

Ressalta-se que há ainda um grande contingente de pessoas que se deslocam todos os 

dias através de ônibus para a cidade de Montes Claros, para realizar seus estudos em nível 

superior. Até o ano de 2016 eram cinco ônibus.  

Contudo, vale salientar que o destaque maior ainda é para a Educação Básica, sendo 

creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio os que absorvem maiores demandas. 
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Gráfico 17 - Número de matrículas por nível escolar - 2005 a 2015 
 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

O Gráfico 17 mostra o número de matrículas por nível escolar em Pirapora. A 

quantidade de matrículas no Ensino Médio apresentou uma queda, no período de 2005 a 2015, 

principalmente se forem comparados os anos extremos, passando de 3.522 alunos 

matriculados em 2005 para 2.226 matrículas em 2015.  

Já no Pré-escolar houve uma queda de aproximadamente 5% nas matrículas, tendo 

como referência os anos de 2005 e 2015. O ápice se deu no ano de 2007, com o quantitativo 

de 1.639 matrículas.  

Por fim, o Ensino Fundamental apresentou uma baixa nas matrículas de quase 30,5%, 

considerando o primeiro e o último ano informados. O maior volume de matrículas ocorreu 

em 2005, com 10.132 alunos matriculados. 

Diante de todos os dados apresentados, torna-se necessário realçar algumas 

considerações no tocante aos serviços de educação. Esses serviços são consumidos por todos 

os membros da família, sendo a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior, 

além de escolas de idiomas, treinamento e capacitação profissional, cursos técnicos e outros.  

Outro ponto importante a ser considerado, é a obrigação que o município tem em 

oferecer a educação básica gratuita para a população, especialmente a partir da Emenda 

Constitucional 59/2009. 

Nesse sentido, Pirapora hoje conta com 11 (onze) escolas estaduais que oferecem o 

Ensino Médio gratuito, 8 (oito) escolas municipais que ofertam o ensino fundamental, 11 
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(onze) creches e 6 (seis) pré-escolas, além de 4 (quatro) instituições particulares que também 

atuam na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ressalta-se que no ano de 

2010 foi instalada no município de Pirapora uma unidade do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, escola federal que oferta cursos de 

ensino médio, cursos técnicos, superiores e, ainda, cursos na modalidade de Educação à 

Distância – EAD. 

 

3.3 Serviços de saúde 

 

De início é importante salientar que Pirapora ocupa posição de destaque na 

microrregião onde está localizada. Essa micrroregião abrange, além de Pirapora, os 

municípios de Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Lagoa dos Patos, Lassance, Riachinho, Santa Fé de 

Minas, São Romão e Várzea da Palma. De acordo com o Quadro 6, a microrregião possui 

uma população aproximada de 165 mil habitantes, área territorial de 23.006,88 km², com 

média de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M de 0,6428. 

 

Quadro 6 - Informações gerais da Microrregião de Pirapora 

Fonte: IBGE (2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano (2010). 

 

Microrregião População 

(habitantes) 
IDH-M  

Área Territorial 

(Km²) 

1. Pirapora 53.368 0,731 549,514 

2. Buritizeiro 26.922 0,624 7.218,401 

3. Ibiaí 7.839 0,614 874,760 

4. Jequitaí 8.005 0,643 1.268,443 

5. Lagoa dos Patos 4.225 0,634 600,547 

6. Lassance 6.484 0,629 3.204,217 

7. Riachinho 8.007 0,632 1.719,266 

8. Santa Fé de Minas 3.968 0,615 2.917,448 

9. São Romão 10.276 0,640 2.434,004 

10. Várzea da Palma 35.809 0,666 2.220,279 

Total 164.903 0,6428 23.006,88 
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Essa posição de destaque ocupada por Pirapora se deve em grande parte ao 

atendimento que o município oferta aos demais da microrregião, mormente no que tange aos 

serviços de saúde.  

Para melhor entendimento, serão expostos alguns dados e informações acerca dos 

investimentos realizados na área de saúde do município, nos últimos anos. No Quadro 7, estão 

evidenciados alguns acontecimentos relevantes em Pirapora, que tornaram os serviços de 

saúde mais eficientes e demandados por toda a microrregião. 

 

Quadro 7 - Acontecimentos relevantes na área da saúde em Pirapora 
 

Ano Acontecimento 

2005 - Inauguração do Centro de Atenção Psicossocial de Pirapora – CAPS.  

2006 - Inauguração do Centro de Referência da Mulher de Pirapora. 

2007 
- Inauguração do Centro Infanto-juvenil – CAPSI. 

- Inauguração da Farmácia Popular do Brasil. 

2008 

- Ampliação e Reinauguração da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães 

Freire. 

- Inauguração da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE.  

2009 
- Inauguração do Centro de Terapia Intensiva – CTI. 

- Inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.  

2010 

- Início dos serviços de cardiologia intervencionista – hemodinâmica. 

- Início dos serviços de tomografia computadorizada. 

- Início das atividades do Centro Regional da Visão – Hospital de Olhos. 

2011 

- Inauguração do Hospital Materno Infantil São Sebastião. 

- Início dos serviços de hemodiálise em Pirapora. 

- Inauguração do Centro de Referência Integrado Viva Vida e Hiperdia. 

2012 - Inauguração do Centro de Referência de Promoção à Saúde Sexual. 

Fonte: Adaptado de Silva; Mota (2012). 

 

É interessante observar que em menos de uma década os investimentos na área da 

saúde foram bastante evidentes. De todos esses acontecimentos expostos no Quadro 7, talvez 

o de maior importância tenha sido a ampliação e reinauguração do antigo hospital municipal 

da cidade, hoje Hospital da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire. 

De acordo com Silva e Mota (2012) o hospital recebeu investimentos da ordem de R$ 

13 milhões, com uma área construída de aproximadamente 5 mil m². Ainda segundo os 

mesmos autores: “Passou a dispor de 100 novos leitos, 5 salas de cirugias, maternidade, 

serviços de lavanderia, serviços de nutrição, cozinha climatizada e dietética, radiologia, 

clínicas e laboratórios modernos”. (SILVA; MOTA, 2012, p. 196). 
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Vale destacar que a reforma do referido hospital atendeu também aos anseios de toda a 

microrregião, que passou a se deslocar para Pirapora, a fim de utilizar os serviços de saúde do 

município. 

Antes da inauguração, os pacientes de Pirapora e microrregião em estado mais grave 

eram obrigatoriamente transferidos para Montes Claros. Com novo centro cirúrgico, 

o hospital adquiriu autonomia para fazer atendimentos mais complexos. 

Beneficando mais de 200 mil pessoas na região, pode ser considerado uma das 

maiores obras da cidade nos últimos 30 anos. (SILVA; MOTA, 2012, p. 196).  

 

Além do hospital e outros tantos novos serviços médicos, o município reformou, 

ampliou e até mesmo construiu novas instalações para o Programa de Saúde da Família – 

PSF, em praticamente todos os bairros da cidade. De acordo com Silva e Mota (2012, p. 197), 

Pirapora “já cadastrou mais de 10 mil famílias, o equivalente a 84% da população local”. 

É válido pontuar o quanto e como os serviços de saúde evoluíram no município de 

Pirapora. E isso pode ser expresso no Gráfico 18, que traz alguns dados interessantes. O 

número de estabelecimentos apresentou um acréscimo de seis unidades de saúde. Da mesma 

forma, esses estabelecimentos expandiram seus serviços – com internação e sem internação. 

Houve também elevação na capacidade de atendimentos de emergência. Além disso, Pirapora 

viu aumentar sua quantidade de leitos disponíveis, de 133 para 174, no referido período. 

 

Gráfico 18 – Estabelecimentos e Serviços de saúde em Pirapora - 2005 e 2009 
 

 

Fontes: IBGE, Assistência Médica Sanitária, 2005 e IBGE, 2006. 
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Já o Quadro 8 apresenta as principais especialidades médicas ofertadas em Pirapora, 

demonstrando algumas melhorias nos serviços de saúde presentes no município.  

 

Quadro 8 - Especialidades médicas ofertadas em Pirapora - 2005 e 2009 
 

Especialidade médica 2005 2009 

Cirurgia bucomaxilofacial 0 1 

Clínica médica 2 3 

Neurocirurgia 0 0 

Obstetrícia 1 3 

Pediatria 1 3 

Psiquiatria 0 1 

Traumato-ortopedia 2 3 

Outras especialidades cirúrgicas 1 1 

Outros 0 1 

TOTAL 7 16 
Fontes: IBGE, Assistência Médica Sanitária, 2005 e IBGE, 2006. 

 

Após a apresentação dos dados referentes aos serviços de educação e de saúde, torna-

se claro que os investimentos públicos no último foram maiores. Porém, há que se ressaltar 

que os investimentos privados também compõem uma boa parte desse crescimento do setor 

observado em Pirapora. Na saúde, por exemplo, foram implantadas novas clínicas 

particulares, como oferta de novos serviços, visando atender o público que reside não só no 

município, mas também na microrregião. No mesmo sentido, estão as escolas, creches e 

outras empresas que optaram por investir no mercado piraporense. 

Nesse cenário, nota-se que os serviços, de uma forma geral, compõem a economia do 

município com uma visão mais social e não tanto econômica, como ocorrera no tempo dos 

vapores, trilhos e Sudene (indústrias). Os serviços de educação e saúde se destacam e 

carregam consigo melhorias verificadas em outras áreas, como moradias, saneamento básico, 

trabalho, renda, todas elas impactando direta e positivamente na vulnerabilidade social. 

Em tempos “remotos”, como apresentado nos capítulos anteriores, a essas condições 

sociais não era dada tanto importância, pelo menos é o que demonstram os relatos de alguns 

viajantes e memorialistas. O que realmente importava era o desenvolvimento pelo prisma da 

economia e não pela perspectiva social. O Quadro 9 destaca bem o quão foi o 

desenvolvimento de Pirapora pelo viés dos serviços. Nota-se que em todos os itens elencados, 
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o município apresenta melhorias. É um novo lado do desenvolvimento, ou pelo menos, uma 

nova forma de pensar e agir pelo desenvolvimento. 

 

Quadro 9 - Vulnerabilidade Social16 no município de Pirapora 
 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 33,27 30,42 15,90 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 81,92 55,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 11,87 3,12 1,74 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa 
- 22,22 14,50 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 2,42 3,08 2,16 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 7,53 4,72 

Família 
   

% de mães chefes de família sem ensino fundamental e 

com filho menor, no total de mães chefes de família 
21,30 19,60 10,04 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 3,33 3,56 2,91 

% de crianças extremamente pobres 27,35 18,26 4,83 

Trabalho e Renda 
   

% de vulneráveis à pobreza 71,67 60,50 39,07 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 

completo e em ocupação informal 
- 44,91 29,87 

Condição de Moradia 
   

% da população em domicílios com banheiro e água 

encanada 
81,68 90,16 97,57 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2010). 

 

O Quadro 9 expõe dados referentes à vulnerabilidade social de Pirapora. No tocante às 

crianças e jovens, nota-se que nos três períodos coletados, os dados se mostram positivos. 

Merecem destaque a redução da mortalidade infantil e a diminuição do número de crianças e 

jovens fora da escola. No que tange à família, os números também são interessantes, 

especialmente a redução na porcentagem de crianças pobres. 

Quanto ao trabalho e renda, os dados apresentam melhorias. Em destaque, a 

diminuição percentual dos vulneráveis à pobreza, passando de 71,67% para 39,07%. Da 

mesma forma, apresentam-se os dados referentes à condição de moradia, elevando-se o 

número de domicílios com banheiro e água encanada em Pirapora. 

 

                                                           
16

 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pirapora_mg. Acesso em 02/02/2017. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pirapora_mg
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Aliado à essa nova perspectiva de desenvolvimento, demonstrado pelos dados 

referentes à educação e à saúde, surge também em Pirapora outra vertente dos serviços: o 

turismo. Diferentemente dos outros dois anteriores, o turismo emerge como uma forte 

possibilidade de ser o novo agente de desenvolvimento do município. Seria o turismo a nova 

vocação econômica para o desenvolvimento de Pirapora? 

 

3.4 Serviços de turismo: uma breve introdução 

 

Inicialmente, para melhor entendimento, torna-se importante conhecer o conceito de 

turismo, definindo quais são os seus aspectos principais, sejam eles sociais, econômicos, 

culturais ou pessoais. 

O turismo é uma combinação complexa de interrelacionamentos entre produção e 

serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com base cultural, com 

herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia natural, relações sociais 

de hospitalidade, troca de informações interculturais. (MOESCH, 2002, p. 09). 

 

A Organização Mundial do Turismo o definiu como sendo um “Fenômeno que ocorre 

quando um ou mais indivíduos se transladam a um ou mais locais diferentes de sua residência 

habitual por um período maior que 24 horas e menos que 180 dias, sem participar dos 

mercados de trabalho e capital dos locais visitados”. (OLIVEIRA, 2000, p.31). 

Nessa mesma visão, La Torre (1992, p. 19) assinala que 

 

O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 

temporário de indivíduos ou grupo de pessoas que, fundamentalmente por motivos 

de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual 

para outro, no qual não exercem atividade lucrativa nem remunerada, gerando 

múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural. 

 

 

Para o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, órgão responsável no Brasil 

pela promoção internacional do turismo,  

 

O Turismo é uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações, 

compra e venda de serviços turísticos efetuadas entre os agentes econômicos do 

turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora 

dos limites da área ou região em que têm residência fixa, por qualquer motivo, 

excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada no local que visita. 

(EMBRATUR, 2006). 

 

No tocante ao turismo no Brasil, sua história foi iniciada de forma mais enfática pelo 

Decreto-Lei n.º 55/66, de 18 de novembro de 1966, pelo então Presidente da República 
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Humberto Castelo Branco, que criou o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira 

de Turismo – EMBRATUR, hoje não mais empresa e sim instituto.  

No ano de 1991 foi promulgada a Lei n.º 8.181, que dava nova denominação à 

EMBRATUR, além de incluir novas finalidades para o instituto. Em 1992, já no governo de 

Fernando Collor, é publicado o Decreto-Lei n.º 448, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo – PNT. Em 1994, é institucionalizado o Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo – PNMT. 

 

O objetivo geral do PNMT era o fomento e o desenvolvimento do turismo 

sustentável nos municípios brasileiros, partindo da conscientização e sensibilização 

das comunidades para a importância do turismo; da descentralização das ações de 

gestão e do incentivo à cogestão local; do estímulo ao fortalecimento das relações 

entre o poder público local e os segmentos da sociedade civil organizada e da 

elevação dos níveis de qualidade, eficiência dos produtos e serviços turísticos locais. 

(TRENTIN; FRATUCCI, 2011, p. 841-842). 

 

O PNMT foi visto como um marco para o turismo brasileiro, pois além de 

descentralizar o poder acerca das decisões relacionadas ao turismo, incluía e compartilhava 

com os municípios e suas populações essa tomada de decisão. O PNMT seria o impulso 

necessário para que o desenvolvimento do turismo acontecesse e os autores da área eram 

otimistas. 

Para Pirapora o PNMT seria uma oportunidade de incrementar o turismo, já que o 

município possuía algumas características relevantes para o desenvolvimento dessa atividade. 

Estava localizada à margem direita do rio São Francisco, ofertando praias de água doce e sol, 

além de objetos relevantes para visitação dos turistas, como o Vapor Benjamin Guimarães, a 

Ponte Marechal Hermes e a Estação Ferroviária. 

O turismo estaria abrindo à Pirapora uma nova possibilidade de desenvolvimento? 

 

3.5 O turismo como agente de desenvolvimento 

 

Por estar intimamente ligado à economia, o turismo é por muitos autores associado ao 

pensamento de desenvolvimento, seja ele econômico, social ou sustentável. Nessa seara, é 

possível identificar algumas opiniões contrárias ao que seja desenvolvimento e como ele 

ocorre através do turismo. 

Para Rua (2006, p. 17), “Nos anos recentes a referência ao turismo como campo 

privilegiado para a promoção do desenvolvimento social, devido ao seu papel inclusivo e 

democratizante, tornou-se quase um lugar-comum”. 
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Na perspectiva da autora, o que se pode inferir é que o turismo pode atuar de forma 

incisiva na inclusão dos indivíduos na sociedade, visto que o mesmo possui dentre as suas 

principais concepções um olhar voltado à democracia.  

Nessa “promoção do desenvolvimento social”, apontada pela autora, Sen (2010, p. 16-

17) entende que: 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos.  

 

No tocante às oportunidades econômicas, certamente o turismo denota a sua 

importância no mercado, porém, há que se ressaltar se, no que tange à pobreza, exclusão 

social, intolerância, intereferência, dentre outras variáveis sociais, ele tem demonstrado ser 

um agente eficiente, cumprindo o seu papel de promotor de um desenvolvimento com 

perspectiva social. 

Para Santos Filho (2005, s/p.)  

 

[...] o turismo tem a função de desviar as contradições da sociedade, portanto 

funciona como elemento de exclusão social, alimentando a ideologia dominante e 

fixando a falsa idéia de que o problema não se encontra no sistema, mas, sim, no 

interior das pessoas. 

 

Em relação à economia, os números do turismo impressionam. Em matéria publicada 

no site da EMBRATUR17, “Os dados da Organização Mundial do Turismo mostram ainda que 

2014 foi o quinto ano consecutivo de aumento no número de viajantes. [...] o setor de turismo 

contribuiu com 9% para o resultado do PIB mundial, 30% das exportações de serviços e 6% 

do comércio internacional”. 

Nas palavras de Tomazzoni (2009, p. 56), “Os dados e números apresentados pela 

Organização Mundial do Turismo (OMT) poderiam justificar o interesse dos que apostam no 

turismo como alternativa para o desenvolvimento”.  

No entanto, Urry (2000, p. 64) questiona: “Desenvolvimento para quem?”. E 

complementa: 

 

 

 

                                                           
17

 Disponível em: http://www.embratur.gov.br/piembratur-

new/opencms/salaImprensa/artigos/arquivos/Turismo_contribui_com_9_do_PIB_mundial.html. Acesso em 

29/10/2016. 

 

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/artigos/arquivos/Turismo_contribui_com_9_do_PIB_mundial.html
http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/artigos/arquivos/Turismo_contribui_com_9_do_PIB_mundial.html
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Muitas das facilidades que resultam do crescimento do Turismo como atividade 

econômica [...] são de pouco benefício para a massa da população indigente. A 

maior parte da riqueza que é gerada é assimetricamente distribuída, e a maior parte 

da população dos países em desenvolvimento participa de uma pequena parcela dos 

benefícios.  

 

É oportuno destacar que a concepção de desenvolvimento não o associa somente ao 

crescimento econômico, ou mesmo aos números que demonstram a riqueza de um país ou 

município. Desse modo, é preciso entender que o desenvolvimento engloba outras 

características relevantes. 

 

O desenvolvimento implica a redução das desigualdades na distribuição de renda 

entre os segmentos, as regiões e as pessoas; a melhoria das condições sociais e 

culturais de toda a população; a redução dos índices de analfabetismo, a elevação 

dos padrões de escolarização, a ampliação das oportunidades de avanço social e 

melhoria das condições de saúde, nutrição e habitação (RODRIGUES, 2000, p. 75). 

 

 

Para Martoni (2006, p. 01), “No sistema capitalista, onde as atividades de lazer 

também são comercializadas, o turismo firma-se como alternativa lucrativa de aproveitamento 

e exploração de recursos, sejam naturais, históricos ou culturais”. Na mesma linha de 

pensamento, Santos Filho (2005, s/p.) acrescenta que “Com a manipulação ideológica, os 

lazeres e o turismo passam a se constituir num verdadeiro freio e ocultação da realidade vista 

dentro da concepção histórica”.  

Essa ocultação seria mais um dos inúmeros disfarces do capitalismo, com o objetivo 

de transformar toda e qualquer atividade em consumo. Esse é o pensamento de alguns autores 

sobre o turismo como fruto da racionalidade capitalista. 

 

Desta forma, o turismo de massa segue as mesmas regras do mercado e 

racionalidade capitalista, onde transporte, cultura, tudo vira mercadoria. Aliado a 

isto, fragmentam-se os lugares, afastando o turista do que é feio e pobre. Por estas 

razões, este modelo promove um desenvolvimento excludente e promotor de 

desigualdades e contradições sócio-espaciais, [...]. (ESPÍNOLA; ANDRADE, 2014, 

p. 127). 

 

Contudo, vale lembrar que essas ideias surgiram e já eram debatidas em épocas 

remotas:   

A história nada mais é do que a sucessão de diferentes gerações, cada uma das quais 

explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas 

gerações anteriores; ou seja, de um lado, prossegue em condições completamente 

diferentes a atividade precedente, enquanto, de outro lado, modifica as 

circunstâncias anteriores através de uma atividade totalmente diversa (MARX; 

ENGELS, 1996, p.70). 
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Nesse processo de modificação, é possível notar que as atividades econômicas vão 

ganhando novos contornos e denominações. Parece existir uma vontade em mascarar algumas 

situações, camuflando o ambiente, tornando assim, até certo ponto, confuso o entendimento 

sobre diversas questões. Um exemplo que aqui pode ser evidenciado é o chamado 

desenvolvimento sustentável. 

Nas palavras de Rua (2006, p. 17) “O turismo pode contribuir decisivamente para o 

desenvolvimento sustentável e para a inclusão social porque agrega um conjunto de 

dimensões favoráveis à solidariedade e à integração social”.  

Visando maior esclarecimento, torna-se útil definir o que vem a ser desenvolvimento 

sustentável: 

Desenvolvimento sustentável é uma noção fundadora das ciências humanas, que 

incorpora a preocupação com o meio ambiente como um desafio à continuidade e 

generalização das formas convencionais de produção e consumo na economia 

capitalista contemporânea. A preocupação com a sustentabilidade modificou a 

maneira de promover o desenvolvimento econômico. Trata-se, agora, de um 

paradigma que chama a atenção para os limites ambientais do crescimento 

econômico, excludente e predatório. (NASCIMENTO, 2013, p. 135). 

 

Entretanto, cabe observar que esse desenvolvimento sustentável não ocorrerá nem pelo 

turismo, nem por qualquer outra atividade econômica, se não houver a intervenção do Estado 

em dirimir políticas e normas que visem promover a integração social junto ao seu ambiente 

de convivência. 

 

É necessário [...] rever o conceito de desenvolvimento sustentável, cujos princípios 

norteadores são: eficiência econômica, conservação da natureza, princípios éticos 

que culminariam na justiça social e na equidade em se tratando de população 

anfitriã. Gostaria de receber informações de apenas um empreendimento onde estes 

paradigmas estão sendo respeitados (RODRIGUES, 2003, p.32). 

 

 

Na mesma direção, Krippendorf (2003, p. 179), em seu livro Sociologia do Turismo, 

analisa que “Seria tanto ingênuo como perigoso crer numa auto-regulamentação do sistema. 

Há necessidade de uma política de normatização. Se especialmente o Estado não impusesse 

condições de ordem geral, a liberdade do lazer e das viagens levaria ao caos e à anarquia”. 

Já Espínola e Andrade (2014, p. 137) parecem não confiar nessa nova tendência do 

desenvolvimento sustentável, ao afirmarem que “[...] a produção do turismo de massa 

apresenta ainda características do capitalismo moderno como a acumulação de riqueza e 

prioridade do lucro em detrimento dos impactos socioambientais”. 

Para Rodrigues (2000, p. 181), “[...] a atividade turística é incompatível com a idéia de 

sustentabilidade, já que sua sustentação econômica está atrelada à contínua descoberta de 
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paisagens naturais e históricas que são transformadas em mercadorias para serem 

comercializadas”. 

Segundo Nascimento (2013, p. 141) “O desafio do desenvolvimento sustentável hoje é 

mais o de convencer que há um futuro viável dentro da ordem econômica do capitalismo 

mundial, do que o de combater o passado desenvolvimentista altamente poluidor”. 

Outro fator preocupante nessa nova onda do turismo relaciona-se ao trabalho e nos 

seus reflexos nas comunidades onde o turismo é evidenciado. 

 

O turismo exibe forte potencial de criação e ampliação de oportunidades de trabalho 

e geração de renda. O amplo leque de atividades aberto pelo turismo permite acolher 

trabalhadores com diferenciados padrões e patamares de desenvolvimento, o que 

contribui para a redução dos conflitos pelo ângulo da oferta. Essa tendência 

inclusiva é fortalecida pelo fato de que a cadeia produtiva do turismo é intensiva em 

mão-de-obra. (RUA, 2006, p. 18). 

 

Discordando da autora citada, Urry (2000, p. 64) entende que “A maioria dos 

empregos gerados nos serviços relacionados ao Turismo é relativamente de baixa capacitação 

e pode reproduzir o servilismo característico dos regimes coloniais”.  

Com o mesmo discurso de Urry (2000), Ouriques (2012, p. 149) corrobora salientando 

que “[...] os postos de trabalho no turismo remuneram precariamente seus trabalhadores, com 

o agravante que há vários indícios de que os assalariados do turismo recebem remunerações 

inferiores a de outros setores da economia”. 

De forma geral, percebe-se que o turismo, assim como outras atividades econômicas, 

produz tanto aspectos positivos quanto negativos. No entanto, via de regra, ele escamoteia 

uma realidade na qual destacam-se problemas já evidenciados pela lógica capitalista, ou seja, 

precarização das condições de trabalho, exclusão social, danos ao meio ambiente, dentre 

outras. 

Nesse ponto, Ouriques (2012, p. 149) é contumaz ao observar que “[...] de modo geral, 

a maioria dos residentes das regiões periféricas não se beneficiou e não se beneficia com o 

‘progresso’prometido pelo turismo”. 

Para Ascher apud Cazes (1996, p. 80) “não é o turismo que permite o 

desenvolvimento, mas é o desenvolvimento geral de um país que torna o turismo rentável”. 

Nessa perspectiva, surge a indagação: Que desenvolvimento seria esse? Na opinião de 

alguns autores, seria o desenvolvimento local e/ou regional. 

Desse modo, Oliveira (2007 p. 10) destaca que “não há como promover o 

desenvolvimento sem estimular o protagonismo local” que “implica, em alguns casos, em 



128 
 

 
 

alterar as condições que possibilitaram a concentração do conhecimento, do poder e da 

riqueza”.  

Essa nova visão de desenvolvimento, a partir do local e não do global, permite utilizar-

se do turismo ou de qualquer outra atividade econômica, de modo a, efetivamente, incluir a 

população de determinado local, com o foco não na economia, e sim no social.  

Nesse prisma, Rodrigues (1997, p. 10) apresenta o desenvolvimento local: 

 

 

Sinalizamos que o desenvolvimento local o qual preferimos chamar de 

desenvolvimento com base local é uma bandeira com nítido viés ideológico, cujo 

maior escopo é a inclusão social através da melhoria das condições de vida de 

unidades familiares de comunidades desprovidas de condições dignas de existência. 

Visto desta forma o desenvolvimento com base local é antes de tudo social, não se 

vinculando necessariamente a um crescimento econômico significativo. 

 

Ratificando o pensamento da autora acima, Barbosa (2005, p. 111) destaca que “O 

desenvolvimento do turismo com base local representa uma saída às tendências de produção 

de uma imagem esteriotipada (destruição de suas singularidades). E ainda, “Evita que haja 

devoração da paisagem, degradação do meio ambiente e descaracterização de culturas 

tradicionais”. 

De acordo com Coriolano (2003, p. 25) “O desenvolvimento se dá quando todas as 

pessoas são beneficiadas, quando atinge a escala humana, e o turismo tanto pode se vincular 

ao crescimento econômico concentrado, como ao desenvolvimento social, o chamado 

desenvolvimento local”. 

Enfatiza-se que o desenvolvimento preconiza a promoção do bem-estar coletivo, 

buscando trabalhar as possibilidades do turismo de forma planejada, com objetivos bem claros 

e definidos. Torna-se relevante mencionar que são os interesses das comunidades locais que 

devem ser atendidos, bem como os dos turistas.  

Nesse sentido, Barbosa (2005, p. 111) sinaliza que o desenvolvimento local “alavanca 

a possibilidade de equalizar 5 objetivos: preservação/conservação ambiental, identidade 

cultural, geração de ocupações produtivas e de renda, desenvolvimento participativo e 

qualidade de vida”. 

Diante de todo o exposto, mormente no tocante ao turismo e suas possibilidades de 

desenvolvimento, é preciso contextualizar o município de Pirapora nessa atividade 

econômica, especialmente no que diz respeito às suas políticas públicas relacionadas ao 

turismo. É necessário ainda analisar se há, pelo poder público, uma gestão profissional dessa 
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atividade, com dados precisos e um planejamento adequado para se alcançar o 

desenvolvimento através do turismo.  

 

3.6 O turismo em Pirapora 
 
 

Inicialmente, é importante destacar que Pirapora não é considerada uma cidade 

turística, ainda que possua alguns atrativos turísticos. Essa ideologia presente na população 

piraporense e bastante disseminada, especialmente pela mídia do município, pode camuflar 

algo que não é verdadeiro. 

A Deliberação Normativa n.º 432, de 28 de novembro de 2002, documento emitido 

pela EMBRATUR, aponta e define as principais diferenças entre um Município Turístico 

(MT) e um Munícipio com Potencial Turístico (MPT). São elas: 

 

Municípios Turísticos (MT): São aqueles consolidados, determinantes de um 

turismo efetivo, capaz de gerar deslocamentos e estadas de fluxo permanente. 

Municípios com Potencial Turístico (MPT): São aqueles possuidores de recursos 

naturais e culturais expressivos, encontrando no turismo diretrizes para o 

desenvolvimento sócio-econômico do município. (BRASIL, 2002, p. 01). 

 

 

No referido documento, Pirapora é classificada como um município com potencial 

turístico e não como um município turístico. Desse modo, e para posterior entendimento deste 

trabalho, no tocante ao desenvolvimento de Pirapora pelo turismo, cumpre prestar tais 

esclarecimentos. 

No entanto, assim como já explanado no Capítulo 1, o município de Pirapora possui 

uma localização geográfica que pode ser considerada estratégica, por se encontrar no 

chamado entroncamento rodo-hidro-ferroviário. Vale lembrar que Pirapora está localizada a 

340 km de Belo Horizonte, capital do estado, e 480 km de Brasília, capital federal. Além 

disso, encontra-se a 160 km de Montes Claros, principal cidade da região Norte de Minas.  

De acordo com Silva e Mota (2012, p. 293) Pirapora merece destaque, pois 

“Estrategicamente localizada, pode ser considerada, dentre as cidades mineiras, uma das que 

possuem maior potencialidade turística”. 

Sendo assim, vale ressaltar que essa localização privilegiada se dá em função da sua 

proximidade ao rio São Francisco. Os recursos naturais, portanto, podem ser vistos como 

atrativos, em épocas remotas para a ocupação humana, mais recentemente como atração 

turística. 
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Para Barbosa (2005, p. 109) "A primeira componente da oferta turística é constituída 

pelos recursos naturais, considerando como tais, do ponto de vista econômico, os elementos 

do meio natural que satisfazem necessidades humanas". 

Em Pirapora, o rio São Francisco também passa a ser utilizado pela atividade do 

turismo. Além das praias e do Balneário das Duchas (Foto 10), ambos muito frequentados por 

turistas, alguns esportes e atividades de lazer também foram e ainda são praticados nas águas 

do Velho Chico, tais como canoagem, rafting, jet sky e a pesca esportiva. 

A Foto 11 mostra a prática do rafting, um esporte considerado radical, que é praticado 

nas corredeiras do Velho Chico. Geralmente os hoteis da cidade, em parceria com as 

empresas que ofertam esse tipo de serviço, oferecem aos turistas essa opção de atividade. 

É importante comentar que Pirapora faz parte do Circuito Turístico Guimarães Rosa, 

que inclui os municípios de Araçaí, Buritizeiro, Corinto, Curvelo, Inimutaba, Morro da 

Garça,  Presidente Juscelino e Santo Hipólito. 

 

O Circuito Turístico Guimarães Rosa é um circuito de cunho literário que nasceu de 

experiências realizadas por amantes da literatura, que percorrem o sertão de Minas 

pelo prazer “de tocar com a mão e ver com os próprios olhos” as paisagens e os 

lugares onde se passam as estórias de Guimarães Rosa. Neste circuito, inspirado na 

vida e na obra do escritor, são realizados expedições, caminhadas eco-literárias, 

momentos de contação de estórias e encontros culturais, no território iluminado 

pelas estórias de amor, de humor e de pura poesia.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital de Eduardo Hatem. Acesso em 02/11/2016. 

 

 

                                                           
18

 Disponível em: http://www.circuitoguimaraesrosa.com.br/. Acesso em 02/11/2016. 

 

Foto 10 - Área do Balneário das Duchas em Pirapora 

http://www.circuitoguimaraesrosa.com.br/novo/corinto/
http://www.circuitoguimaraesrosa.com.br/novo/curvelo/
http://www.circuitoguimaraesrosa.com.br/
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Fonte: Arquivo digital do próprio autor.  

 

Contudo, vale ressaltar que o turismo não é prioritariamente composto pelos recursos 

naturais. Além desses, há também os chamados atrativos culturais, que tratam das tradições, 

costumes, religião, das identidades e patrimônios históricos. Eles podem ser objetos, danças, 

festas, rituais, que traduzem o pensar de um povo. 

 

O turismo constitui-se em conjunto de produtos e benefícios altamente desejados 

pelas pessoas, tornando-se uma atividade propulsora da economia. Os contextos ou 

cenários de elementos ambientais (recursos naturais) e atrativos culturais 

(identidades e patrimônios históricos) favorecem e facilitam os investimentos do 

Estado, tornando-os mais compensadores em relação a investimentos em outras 

atividades econômicas. (TOMAZZONI, 2009, p. 68). 

 

Na dimensão cultural, Pirapora também ganha destaque por oferecer às pessoas que 

visitam à cidade, alguns objetos e manifestações culturais. No tocante ao artesanato, as 

carrancas
19

 marcam forte presença na cultura dos ribeirinhos, pois remontam à saudosa época 

da navegação fluvial feita pelos vapores. 

 

 

 

 

                                                           
19

 O termo “carranca”, cujo uso difundiu-se mais recentemente, refere-se também às antigas figuras de proa, mas 

diz respeito sobretudo ao artesanato, que, seguindo a tradição das esculturas em forma de monstro, serve na 

atualidade para decorar residências e escritórios. [...] As figuras de proa em forma de monstro possuíam algumas 

características humanas, como cabelo, bigodes e sobrancelhas. Elas identificavam as barcas onde trabalhavam os 

remeiros. (NEVES, 2004, p. 30).  

Foto 11 - Prática do rafting nas corredeiras do Velho Chico 



132 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557675.Acesso em 02/11/2016. 

 

 

Além das carrancas, merecem destaque no artesanato piraporense, as bordadeiras. “É 

um grupo de artistas integrantes do Instituto de Promoção Cultural Antônia Diniz Dumont – a 

ICAD, também chamado de grupo Matizes”. (SILVA; MOTA, 2012, p. 294-295). Ressalta-se 

que os bordados do grupo são conhecidos nacional e internacionalmente, recebendo alguns 

prêmios importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.icadbrasil.org/. Acesso em 03/11/2016. 

 

Como se pode notar, os atrativos turísticos em Pirapora são muitos e os mais variados. 

Ainda dentro da dimensão cultural, além da comercialização do artesanato, alguns eventos já 

Foto 12 - As carrancas como artesanato 
Foto 13 - Carranca como figura de proa 

Foto 14 - Bordado realizado pelo grupo ICAD 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557675
http://www.icadbrasil.org/
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fazem parte do calendário turístico da cidade, dentre eles, o mais importante é a festa de 

carnaval. 

Em matéria veiculada no Portal G1, em 10 de fevereiro de 2016, fica clara o quão este 

evento é evidenciado pelos turistas. O título da reportagem ratifica a dimensão do carnaval em 

Pirapora: “Carnaval de Pirapora, no Norte de Minas Gerais, reúne 150 mil foliões”. A Foto 

15 retrata a matéria e ratifica a opção turística pelo carnaval do município. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.connect.com.br/theo/wp/?p=11110. Acesso em 02/11/2016. 

 

Na visão de Lage e Milone (2000) os atrativos turísticos podem ser: o lugar, o 

acontecimento e o objeto. Até aqui Pirapora foi o lugar do turismo, principalmente pelos seus 

recursos naturais, em especial o rio São Francisco. Já o carnaval é o acontecimento também 

como atração turística. No que tange ao objeto, a cidade transformou alguns deles em 

atrativos, destancando-se o vapor Benjamin Guimarães, a Ponte Marechal Hermes e a antiga 

Estação Ferroviária. 

Nessa perspectiva, é interessante comentar que os objetos da arquitetura histórica ou 

monumentos existentes em Pirapora, e que, de certa forma, foram símbolos de um progresso 

tão almejado, transformaram-se em atração turística, remontando a um passado onde eles 

estiveram no cerne da economia piraporense. 

O primeiro deles é o vapor Benjamin Guimarães (Foto 16), que nos anos 1980 foi 

adaptado para realizar viagens turísticas.   

 

 

 

 

Foto 15 - Carnaval em Pirapora - 2016 

http://www.connect.com.br/theo/wp/?p=11110
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Ao longo dos anos 1980, o “Benjamim” fez também viagens de turismo contratadas 

pela operadora UNITOUR Turismo Universal Ltda., empresa sediada em Belo 

Horizonte, que sucedera a PANTOUR. Em geral, as viagens limitavam-se ao 

percurso de Pirapora a Januária (ou de Pirapora a São Francisco) com visitas às 

cidades intermediárias de Ibiaí, São Romão e São Francisco. Vide a seção “Turismo 

e passeios a bordo”. (NEVES, 2015, p. 459). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.pirapora.mg.gov.br. Acesso em 03/11/2016. 

 

A Ponte Marechal Hermes (Foto 17), que liga Pirapora à cidade de Buritizeiro, 

mencionado no Capítulo 1, como ponto de interligação nacional (Pirapora a Belém do Pará), 

acaba também se tornando atração turística. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital do próprio autor.  

 

Foto 16 - Vapor Benjamin Guimarães em Pirapora 

Foto 17 - Ponte Marechal Hermes 
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O terceiro ponto turístico trata da antiga Estação Ferroviária (Foto 18), que foi 

transformada em dois ambientes, onde funcionam atualmente a Biblioteca Municipal de 

Pirapora e a Secretria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer – SECTEL. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557675. Acesso em 03/11/2016. 

 

 

Diante do exposto, Pirapora passa a imagem de ser realmente uma cidade turística, 

ainda que não reconhecidamente o sendo pela legislação nacional. Vale lembrar que a 

diversidade de atrativos turísticos, por si só, não denotam que um município venha a ser 

turístico. É necessária também a intervenção do poder público para atuar de forma incisiva, 

planejando e viabilizando ações que possam transformar essa ideia em realidade. 

De acordo com Ruschmann (1997, p. 29) “[...] o Estado deve cumprir um série de 

obrigações a favor de um desenvolvimento ordenado dessa atividade, a fim de evitar seus 

impactos negativos nas comunidades e no meio natural”. A autora ainda complementa de 

forma enfática, afirmando que o Estado “[...] deve conceder ao turismo o lugar e a prioridade 

que merece no conjunto das atividades econômicas e sociais e, além de promulgar leis, deve 

elaborar previsões para as estruturas locais [...] facilitando um desenvolvimento ordenado”.  

Nesse prisma, é sancionada pela Prefeitura de Pirapora, a Lei n.º 1.973/2008,  que cria 

a Empresa Municipal de Turismo – EMUTUR, que dentre as suas competências, conforme 

Capítulo 1, Artigo 3º, destacam-se: 

 

 

 

 

 

Foto 18 - Biblioteca Municipal de Pirapora e SECTEL 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557675
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[...] III - manter sistema de informações e de publicações turísticas relativos à cidade 

de Pirapora. IV - administrar, planejar, implantar, supervisionar e fiscalizar as 

atividades turísticas no âmbito do Vapor Benjamin Guimarães, do Centro de 

Convenções, da Área de Eventos da Orla Fluvial, do Aeroporto, da Rodoviária de 

Pirapora e outros órgãos que venham a ser citados. V – praticar outras ações diretas 

ou indiretas relacionadas com o desenvolvimento turístico de Pirapora. (LEI 

MUNICIPAL N.º 1973/2008).  

 

 

A EMUTUR funciona atualmente no prédio do Centro de Convenções da cidade e de 

certa forma, organizou o turismo no município, uma vez que as demandas relacionadas à 

atividade do turismo foram todas convergidas para aquela entidade, retirando, ou pelo menos 

dividindo com a prefeitura, o papel de protagonista na referida área. 

Em 1º de dezembro de 2014, foi publicada uma matéria no site da Prefeitura de 

Pirapora (www.pirapora.mg.gov.br) cujo título destaca: “Pirapora contará com recursos do 

ICMS turístico em 2015”. Sobre o benefício a ser recebido, a matéria explica que: 

 

Pioneira no Brasil, a inclusão do critério Turismo no ICMS - resultado de esforço 

coletivo entre as Associações de Circuitos Turísticos e a Secretaria de Estado de 

Turismo e Esportes (SETES) - faz parte da estratégia de descentralização de 

recursos e incentivo à implementação de uma gestão municipal realmente voltada 

para o crescimento do turismo, com melhorias nos serviços e mais atrativos, 

estimulando os viajantes a permanecer por mais tempo nos destinos.[...] A inclusão 

do critério turismo no Imposto sobre Circulação de mercadorias e serviços (ICMS) 

em Minas Gerais ocorreu através da Lei n.º 18.030/2009, também conhecida como 

Lei “Robin Hood”.
20

  

 

No dia 1º de junho de 2015, a Prefeitura tomou mais uma medida em prol do turismo 

na cidade, criando o Centro de Apoio ao Turista – CAT, estando localizado na orla fluvial, 

cujas funções principais são: 

 

O Centro de Apoio ao Turista (CAT) visa atender a população e aos turistas com 

informações e esclarecimentos, por meio de equipe técnica e capacitada. O CAT 

funcionará também como espaço logístico para atender aos artesãos de Pirapora, que 

poderão expor e vender seus produtos no local.  Seu funcionamento será diário (de 

segunda à sexta-feira e também aos fins de semana)
21

. 

 

O CAT, além de prestar informações ao turista, possui em sua estrutura artigos 

artesanais para a venda, tais como carrancas em tamanhos menores; e ainda, livros, folders, 

cartões postais, panfletos e todo o tipo de material de divulgação da cidade. Além disso, há o 

projeto Pirabike, que disponibiliza bicicletas aos turistas, para passeio na orla do rio. 

 

 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/1007/pirapora-contara-. Acesso em 03/11/2016. 
21

 Disponível em: http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/1432/centro-de-apoio. Acesso em 03/11/2016. 

http://www.pirapora.mg.gov.br/
http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/1007/pirapora-contara-.%20Acesso%20em%2003/11/2016
http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/1432/centro-de-apoio
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Fonte: http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/1432/centro-de-apoio. Acesso em 03/11/2016. 

 

Ademais, outras ações e objetos foram incluídos nos serviços de turismo da cidade de 

Pirapora, especialmente na última década. Além dos já citados, houve a construção do Centro 

de Convenções, a instalação de orelhões temáticos no centro da cidade, com o formato dos 

principais peixes encontrados no rio São Francisco (Foto 20).  

No porto onde encontra-se o vapor Benjamin, foi criado o Museu dos Vapores; há 

também a Praça dos Cariris, onde acontecem todas as sextas-feiras a venda de produtos 

artesanais e comidas típicas. Além das festas religiosas, tradicionais na cidade, bem como os 

grupos folclóricos, destancando-se o Grupo Santa Cruz, Grupo de São Gonçalo e o Zabelê. Há 

ainda no calendário turístico as festas tradicionais como a Micareta do Sol, Encontro Nacional 

dos Motociclistas, Forrozando com Você, dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557675 . Acesso em 03/11/2016. 

 

Foto 19 - Centro de Apoio ao Turista - CAT 

Foto 20 - Orelhões temáticos em Pirapora 

http://www.pirapora.mg.gov.br/noticia/1432/centro-de-apoio.%20Acesso%20em%2003/11/2016
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557675
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Nesse momento, surge um questionamento importante. Pirapora, com tantos atrativos 

turísticos e com os investimentos realizados na última década para o desenvolvimento do 

turismo, por que não se torna um Município Turístico?  

Pode-se aqui elaborar algumas hipóteses como resposta. A primeira delas seria a 

ausência de um planejamento municipal do turismo. Mas, não um planejamento somente no 

papel e sim algo que, além de documentado fosse aberto à participação popular e que pudesse 

dessa forma nortear as ações do município, no caso específico de Pirapora, pela própria 

EMUTUR. 

Para Ruschmann (1997, p. 83) “O Planejamento é uma atividde que envolve a 

intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos propostos”.  

Nessa mesma seara do planejamento, Martoni (2006) aponta algumas ações que o 

Estado efetivamente poderia tomar, enaltecendo o planejamento participativo: 

 

[...] atuação efetiva do Estado, beneficiando investidores locais e pequenos 

empreendimentos condizentes com a história, cultura e aspectos naturais de uma 

região; formulação de políticas públicas de turismo que contemplem o planejamento 

participativo e equidade social; atuação de profissionais de turismo no planejamento 

de políticas locais, sendo que, pela participação da comunidade, devem ser refutadas 

as pessoas que ocupam cargos públicos com interesses privados [...].(MARTONI, 

2006, p. 13). 

 

No entanto, tendo uma visão mais crítica, Dias (2003, p. 112) é enfático ao afirmar 

que “[...] o planejamento participativo pode ser considerado como um dos grandes ‘mitos’ de 

todo e qualquer planejamento”.   

No entendimento de Furtado (2000) o problema da falta de planejamento não é uma 

questão específica de Pirapora e sim do país como um todo: 

 

Apesar de contar com um acervo de hábitos, culturas e tradições, além de possuir 

recursos naturais incomparáveis, qualidades capazes de transformar um potencial 

turístico em produto de qualidade a ser comercializado nas prateleiras das 

operadoras e agências de viagens, o Brasil até há pouco, jamais se preocupara em 

planejar, lapidar e embalar convenientemente a sua matéria-prima turística. 

(FURTADO, 2000, p. 78). 

 
 

Ainda no tema planejamento, Ruschmann (1997, p. 87) insiste que “Planejar e 

desenvolver os espaços e as atividades que atendam aos anseios das populações locais e dos 

turistas constitui a meta dos poderes públicos”. 

Nesse ponto é importante abordar dois aspectos relevantes para a discussão do turismo 

em Pirapora. O primeiro é o próprio planejamento do município visto pela população e o 
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segundo é analisar o turismo não somente pelo prisma do turista, mas também (e 

principalmente) dos residentes locais. Nesse sentido, tem-se uma segunda hipótese como 

resposta para o questionamento anterior: os residentes da cidade de Pirapora necessitam ter 

uma participação mais efetiva nas políticas que envolvem o turismo. 

Corroborando com o exposto, Cruz (2000, p. 270) aponta alguns problemas que os 

residentes enfrentam com o turismo, tais como “[...] a elevação do custo de vida das 

populações de localidades receptoras, o incremento do processo inflacionário, a segregação de 

turistas e residentes mediante a criação de territórios eminentemente turísticos [...]”.  

Para Costa, Bahia e Couto (2009, p. 61) “A relação turista versus residente é sempre 

uma instância conflituosa que pode gerar impactos positivos e/ou negativos para ambas as 

partes. Cabe, no entanto, aos administradores do turismo, atentar-se e mediar os possíveis 

impactos decorrentes dessa querela”. 

Já Santos (2010, p. 43) ressalta a importância da participação dos residentes no 

turismo local. 

 

É importante destacar também o papel da comunidade na atividade turística. Ela é 

parte integrante do produto turístico, deve desempenhar seu papel como um membro 

consciente que compõe a paisagem local. Caso não haja essa postura, a atividade 

turística corre sério risco de ficar comprometida, sem resultados positivos para a 

comunidade local. 

 

Visando maior compreensão e entendimento do turismo em Pirapora, mormente na sua 

relação com os moradores da cidade, bem como analisar o contexto turístico do município 

através de dados e informações, expõem-se a seguir alguns números verificados em dois 

estudos realizados na localidade, um em 2009 e outro em 2015. Ambos tiveram como foco a 

relação do turismo (e do turista) junto aos residentes locais. Além deles, apresenta-se também 

dois gráficos, com dados fornecidos pela EMUTUR, acerca do número de passageiros que 

realizaram passeio turístico a bordo do vapor Benjamin Guimarães, no perído de 2011 a 2014. 

 

3.6.1 Alguns dados do turismo em Pirapora 

 

Em pesquisa de opinião realizada Costa, Bahia e Couto (2009) constataram que a falta 

de planejamento do turismo e o fraco desempenho da administração pública são entraves para 

o pleno desenvolvimento do turismo em Pirapora. 

Essas constatações embasam, de certo modo, as informações anteriormente trazidas ao 

texto, comprovando a importância do papel do Estado na implementação de políticas, 

mormente àquelas ligadas ao turismo.  
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Ainda segundo os autores, verificou-se que o rio São Francisco é apontado como 

principal fator no desenvolvimento do turismo em Pirapora. Já no que diz respeito aos 

residentes locais, apurou-se que os mesmos reconhecem a importância do turismo para a 

cidade, contudo, não vêem relação entre o desenvolvimento do turismo e melhorias na sua 

própria condição de vida.  

É possível inferir que o turista não tem o sentimento de pertencimento, pois ele não se 

vê incluído nos planos e ações que referem-se ao turismo na cidade. Da mesma forma, 

percebe-se o residente distante do turista, ocupando territórios diferentes dentro da mesma 

cidade.  

Na visão de Haesbaert e Limonad (2007), o território apresenta três dimensões ou 

abordagens conceituais, que são: jurídico-administrativa, cultural e econômica. Na primeira 

delas “o conceito território está sendo utilizado, principalmente, para se referir aos espaços de 

governança em escala municipal, reunindo um conjunto de municípios que formam uma 

microrregião [...]”. (FERNANDES, 2005, s/p.). A segunda das abordagens é a cultural e diz 

respeito à identidade de um povo, seus costumes, tradições etc. Milton Santos retrata essa 

dimensão de modo simples e objetivo: 

 

O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 1999, 

p. 08). 

 

Por fim, a última abordagem trata do território econômico, que pode ser ilustrado pelo 

turismo, enquanto atividade econômica. Nas palavras de Santos e Pereira (2016, p. 10): 

 
O território jurídico-político de Pirapora permanece, o cultural modifica-se, perde 

forças, inova-se, ganha outros elementos, mas ainda mantém a identidade de um 

povo ribeirinho. Adentra-se então ao território econômico. As relações sociais se 

modificam, abrindo espaço para novas relações de produção. O capital passa a ter 

um papel fundamental e o viés econômico parece estar no centro de todas as 

decisões. 

 

Nesse sentido, é importante comparar e entender a importância que o território 

econômico passa a ter em Pirapora e a visão dos residentes em relação a essa situação. O 

residente local, como já dito, distancia-se do turista, uma vez que ambos ocupam territórios 

diferentes dentro do próprio município. 
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Por fim, Costa, Bahia e Couto (2009, p. 66), ratificam a (pouca) relação dos residentes 

com os turistas, desvelando que a prática de altos preços na região beira-rio de Pirapora, 

distancia o residente do turista, afetando uma possível convivência. 

Diante do exposto, essa relação entre turista e residente deve ser melhor trabalhada 

pelo poder público municipal, pois certamente se enquadra como uma relevante hipótese para 

o não desenvolvimento de Pirapora enquanto cidade turística.  

O Gráfico 19 apresenta o número de pessoas que realizaram o passeio turístico no 

Vapor Benjamin Guimarães no perído de 2011 a 2014. Salienta-se que a partir de 

Setembro/2014, foram detectadas avarias na referida embarcação, impossibilitando-a de 

realizar novas viagens. 

 

Gráfico 19 - Número de pessoas que realizaram passeio turístico no Vapor Benjamin 

Guimarães – 2011 a 2014 

 

Fonte: EMUTUR, 2015. 

 

Desse quantitativo de pessoas, não se sabe ao certo quantos eram turistas, quantos 

eram residentes, nem tampouco tem-se os valores que foram gastos nas viagens. Aliás, faz-se 

aqui a ressalva de que esses foram os únicos dados disponíveis na EMUTUR. Não há outros 

dados relativos ao turismo, tais como: quantidade de turistas que visitaram Pirapora nos 

últimos anos; valores médios gastos no município através do turismo; quais as atrações 

turísticas mais visitadas; número de pessoas que visitaram essas atrações.  

A partir dessa informação, nota-se que os serviços de turismo em Pirapora necessitam 

ser reavaliados, caso o município ainda anseie que essa atividade seja a mola propulsora do 
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desenvolvimento local. Para tanto, torna-se imprescindível a partipação dos residentes locais 

no planejamento, na gestão e execução das atividades turísticas, enaltecendo a sensação de 

pertencimento dos munícipes nesse projeto. 

Para Santos e Pereira (2016, p. 11) “Importante se faz esclarecer que o sentimento de 

pertencimento deve ser desenvolvido e instigado nas pessoas, pois só assim elas passarão a 

cuidar e se preocupar com tudo aquilo que diz respeito à ocupação daquele espaço e 

principalmente ao seu devido uso”. 

Torna-se claro que o turismo, assim como qualquer outra atividade econômica, traz às 

localidades impactos positivos e negativos. Assim como ocorrido nos tempos dos vapores, 

dos trilhos e da industrialização, o aspecto econômico toma uma forma mais robusta, onde as 

ações incidem diretamente sobre a população, mormente à dimensão sociocultural.  

É importante comentar que o turismo em Pirapora gera muitos debates, fazendo com 

que as discussões sejam cada vez mais frequentes. Nesse sentido, o SEBRAE de Minas 

Gerais, elaborou um Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo Cultural em 

Pirapora e Buritizeiro, no ano de 2015. O documento foi confeccionado a partir de um 

diagnóstico feito nos dois municípios, com a ocorrência de coleta de dados (entrevistas 

semiestruturadas) junto às principais lideranças de ambas as cidades, dentre elas, vereadores, 

prefeitos, empresários, comerciantes, proprietários de hoteis, estudantes, diretores de 

instituições públicas e outros, totalizando 49 entrevistados.  

Cumpre esclarecer que não serão aqui expostos todos os dados, informações, 

depoimentos ou resultados do referido estudo, porém, pontuar-se-ão apenas àqueles de 

interesse para o presente trabalho. A pesquisa elaborada pelo SEBRAE MINAS pontuou que: 

“No setor do turismo, em 2014, Pirapora possuía 28 empreendimentos formais de 

hospedagem (23 hotéis e similares e 05 outros), 62 de alimentação (restaurantes e similares) e 

03 agências de viagem”. 

Vale enfatizar que, de acordo com a pesquisa do SEBRAE MINAS, Pirapora possui 

07 meios de acesso ao município e 03 sistemas médico-hospitalares. Já os hoteis ofertam 859 

leitos, com ocupação média de 71%, e 128 funcionários permanentes. Os restaurantes ofertam 

a capacidade de 2.276 pessoas sentadas e 129 funcionários permanentes.  

No tocante às entrevistas, alguns dados e informações que foram coletados, merecem 

destaque. Perguntados sobre o por que o turismo é interessante para a região, a grande maioria 

respondeu pelo “desenvolvimento local”. Quanto aos atrativos turísticos, os mais 
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evidenciados foram: “rio São Francisco, Vapor Benjamin Guimarães e a Arquitetura 

histórica”. 

No que tange às características positivas do turismo na região, evidenciaram: 

“Hospitalidade do povo; O rio São Francisco e o acesso/localização dos municípios”. Já nos 

aspectos negativos foram apontados: “Atuação das políticas públicas; mentalidade da 

população e prática de preços elevados junto aos turistas”. 

Quanto à carcterização do turista que visita Pirapora, após as respostas montou-se um 

perfil: “Tipo: Família; Procedência: Nacional; Permanência: 3 a 5 dias; Transporte utilizado: 

Carro próprio”.  

No que diz respeito à Ocupação, os meses de Janeiro, Junho (dias finais), Julho e 

Dezembro se destacam, especialmente devido ao período de férias escolares. Em Fevereiro e 

Março também há um aumento. Acredita-se que o motivo seja o carnaval. Isso se evidencia 

pelos dados fornecidos pela EMUTUR, nos quais mostram a quantidade de pessoas que 

realizaram o passeio turístico no Vapor Benjamin Guimarães, mensalmente, conforme 

apresenta o Gráfico 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMUTUR, 2015. 

 

Dentre as principais motivações de viagem, destacam-se: Turismo de Sol e Praia (rio 

São Francisco) e Turismo Cultural. Quanto à qualidade de mão-de-obra atuante no turismo, 

evidenciou-se o atendimento nos estabelecimentos como oportunidade de melhoria. 

Perguntados sobre qual deveria ser o foco do turismo na região, foram respondidas: 1. 

Turismo Cultural; 2. Turismo de Sol e Praia e 3. Ecoturismo. Já no que se refere às 
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prioridades de investimentos, os entrevistados apontaram: 1. Infraestrutura (sinalização 

turística, restauração da Ponte Marechal Hermes e do vapor Benjamin Guimarães); 2. 

Qualidade no Atendimento e Formação de Preços (capacitação para empresários e 

funcionários); 3. Promoção e divulgação dos atrativos turísticos. 

No tocante à Qualidade no Atendimento, item bastante ressaltado na pesquisa, é 

preciso compreender que o turismo é considerado uma atividade de prestação de serviços e 

dessa forma, a relação entre o vendedor e o comprador, ou entre o atendente e o cliente, é 

sempre próxima. 

 

O setor de turismo, por se tratar de uma típica prestação de serviços, está bastante 

afeito aos recursos humanos que operam e comercializam seus produtos. O bom 

relacionamento com o cliente é estratégico também em função do produto turístico 

depender de indicações e propaganda positiva, ensejando um contínuo trabalho de 

fidelização. Pode-se afirmar que a qualidade do turismo é também a qualidade dos 

seus recursos humanos, notadamente nos aspectos educacionais presentes das 

pessoas que lidam com os diferentes públicos. (LAGE; MILONE, 2000, p. 67). 

 

Diante de todo o exposto, é possível fazer algumas considerações. A primeira delas diz 

respeito à falta de dados acerca do turismo que é praticado em Pirapora. Pela pesquisa do 

SEBRAE MINAS (2015) evidenciou-se que as lideranças do município não possuem dados 

ou informações que mostrem isso. Exemplos: qual a média de gastos de um turista em 

Pirapora? Qual ou quais os locais mais visitados pelo turista? Qual a frequência de visitas do 

turista? Quais os problemas e possíveis soluções encontrados em determinado atrativo 

turístico?  De acordo com Ruschmann (1997, p. 171) “[...] os órgãos públicos do turismo 

também necessitam de dados realistas sobre o comportamento futuro da demanda turística, a 

fim de determinar as políticas mais adequadas para a atividade”. 

A leitura que se faz, a partir dessa pesquisa, é que há suposições e achismos, que 

denotam que mudanças precisam ocorrer no turismo, porém, não se sabe ao certo qual ou 

quais os melhores caminhos a seguir. 

Na visão de Ruschmann (1997, p. 137) “Gerir uma atração turística é, efetivamente, 

prever sua evolução em relação ao número de visitantes, aos problemas causados pela sua 

presença e ao grau de autenticidade que se pretende para esse recurso”. Nota-se que o turismo 

necessita de uma gestão adequada, embasada em dados e desenvolvida a partir de um 

planejamento prévio. Para Ruschmann (1997, p. 137) “ Um planejamento eficaz deve analisar 

as atividades da localidade [...], os fluxos de circulação, os estacionamentos e os pontos de 

concentração”. 
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Outro tema relevante, que foi pontuado na pesquisa do SEBRAE MINAS (2015) e que 

merece ser enaltecido é a revitalização do rio São Francisco. Além de ser o principal recurso 

natural do município de Pirapora, apontado não só pelas lideranças entrevistadas, mas 

também evidenciado neste trabalho, a partir da navegação fluvial, da ferrovia e da 

industrialização, o Velho Chico necessita de atenção e precisa ser prioridade.  

Vale destacar que, praticamente todas os atrativos turísticos de Pirapora, estão 

relacionados ao rio São Francisco, a saber: o balneário das duchas, o Vapor Benjamin 

Guimarães, a Ponte Marechal Hermes, a prática de esportes radicais como o rafting e a 

canoagem, além de todos os eventos e festas que são realizados com grande frequência na orla 

fluvial, em frente ao Velho Chico. 

É oportuno destacar que não somente Pirapora, mas várias localidades ao longo do rio 

São Francisco sofrem com a erosão, o desmatamento, o assoreamento22
 e outras tantas ações 

do homem. O assoreamento pode ser visto no rio São Francisco, tanto a montante quanto a 

jusante da Ponte Marechal Hermes, como mostra a Foto 21. O acúmulo de terra, mato e até 

mesmo lixo tornam-se visíveis a ponto de obstruir a passagem das águas, especialmente 

abaixo da referida ponte. Para os turistas que visitaram a cidade há muitos anos, a paisagem 

impressiona, principalmente nos períodos de estiagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br. Acesso em 05/11/2016. 

                                                           
22

 O assoreamento é um fenômeno que ocorre em rios que sofrem processos erosivos causados pelo homem ou 

pela natureza. Os principais causadores são as chuvas, o vento, as mudanças químicas, as alterações na 

disposição do solo e das rochas e o acúmulo de lixo e de grandes quantidades de entulho e detritos, que, na falta 

das matas ciliares acabam indo parar no fundo do rio. (Disponível em: cbhsaofrancisco.org.br. Acesso em 

05/11/2016. 
 

Foto 21 - Assoreamento no rio São Francisco em Pirapora 

http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/
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Dessa forma, em alguns períodos do ano, a prefeitura de Pirapora disponibiliza os 

serviços do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, autarquia municipal, para realizar 

a limpeza e manutenção da área do balneário das duchas, a fim de que os turistas possam 

usufruir das águas das cachoeiras, conforme mostra a Foto 22.  

Essa limpeza visa desobstruir em vários pontos do rio São Francisco a passagem das 

águas, de modo que as mesmas desçam pelas cachoeiras, podendo dessa forma atender aos 

banhistas, boa parte deles sendo turistas.  

É interessante notar que, através da ação do homem, o rio São Francisco sofre as mais 

variadas degradações. E é também pela ação do homem que se tenta corrigir os erros outrora 

cometidos. Acredita-se que seria mais fácil e menos dispendioso se houvesse conscientização 

por parte das pessoas em não cometer o erro de degradar o Velho Chico. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.pirapora.mg.gov.br. Acesso em 05/11/2016.  

 

 

Por fim, como última consideração acerca dos dados coletados nos dois estudos 

evidenciados, volta-se à relação dos residentes locais com a atividade do turismo em Pirapora. 

Na pesquisa do SEBRAE MG também torna-se nítida a não participação dos residentes em 

muitas ações do turismo. Nas conclusões do estudo, aponta-se: 

 

  

Foto 22 - Limpeza do Balneário das Duchas 

http://www.pirapora.mg.gov.br/
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A discussão sobre o turismo no Brasil aponta para um modelo de desenvolvimento 

que está pautado na economia e na sociedade como um todo. Essa discussão envolve 

ainda outras questões como a cidadania, o meio ambiente, a sustentabilidade e a 

necessidade de uma inclusão maciça de pessoas. E neste contexto, a 

responsabilidade dessas questões não é exclusiva dos governos, mas da sociedade 

em geral: cidadãos, profissionais, empresários, organizações, sindicatos, 

comunidade organizada, enfim, todos os atores da sociedade devem participar e se 

comprometer com as ações e resultados decorrentes do planejamento turístico. 

(SEBRAE MINAS, 2015, p. 82-83). 

 

 
Nessa perspectiva, é imprescindível que haja um esforço tanto do poder público, 

quanto dos empresários e da população como um todo, em definir se o turismo é ou será o 

carro-chefe da economia piraporense. 

Na visão dos autores locais, Silva e Mota (2012, p. 297), essa definição está clara 

quando dizem que Pirapora tem se destacado “pelo seu crescente desenvolvimento 

econômico, industrial, social e turístico, o que gera a certeza de que em breve será o portal de 

entrada do turismo para outras regiões do país”. 

Contudo, pela ausência de dados detectada nesta pesquisa, pode-se afirmar que os 

serviços de turismo em Pirapora, mormente no que concerne ao seu papel de agente de 

desenvolvimento municipal, são inexistentes. Ressalta-se mais uma vez que existe o 

potencial, principalmente pelas atrações turísticas existentes no município. No entanto, se não 

há dados, como medir o desenvolvimento da cidade pela atividade do turismo? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento é tema fascinante, pois carrega consigo conceitos e debates que 

trazem à discussão assuntos que envolvem o cotidiano das pessoas, referenciando o passado, 

problematizando o presente, buscando visualizar as perspectivas do futuro. 

Nesse sentido, o presente trabalho procurou contextualizar o desenvolvimento do 

município de Pirapora em alguns dos seus diversos tempos, sendo eles: o tempo dos vapores, 

o tempo dos trilhos, o tempo da Sudene e por fim, o tempo atual, que apresenta um contexto 

mais heterogêneo, tendo o setor de serviços como destaque em seu desenvolvimento, 

incluindo-se a educação, a saúde e o turismo. 

Nessa lógica de pensamento, alguns obstáculos foram encontrados pelo caminho da 

pesquisa. O primeiro deles trata da cronologia. Definir datas do desenvolvimento de Pirapora 

dentro de um pensar cronológico tornou-se impossível, pois os tempos se misturam, assim 

como o pensamento econômico, que transforma riqueza em progresso, progresso em 

crescimento, crescimento em desenvolvimento. 

Nesse cenário, foi possível descortinar algumas nuances que, talvez para a História, 

passaram despercebidas, mas, para este estudo foram fundamentais para compreender como 

se deu o desenvolvimento de Pirapora, especificar o município, sua população e 

principalmente entender como os fatos ocorreram nos cenários econômico e social. 

Desse modo, alguns pontos puderam ser concluídos, outros merecem estudos mais 

aprofundados, mas certamente clarificou-se o pensamento sobre o desenvolvimento desse 

importante município ribeirinho, que foi agraciado, antes mesmo de se tornar Pirapora, pela 

presença do rio São Francisco. 

A partir dessa lógica, torna-se cristalino que o desenvolvimento de Pirapora se dá a 

partir de sua localização, e só acontece pelas águas do Velho Chico. Essa primeira conclusão 

pode parecer óbvia, mas quando se remonta ao final do século XIX, todo o século XX, 

chegando até os dias atuais, percebe-se o quão Pirapora foi dependente do rio São Francisco e 

ainda o é. 

Vale destacar que, no tempo da industrialização via Sudene, no tempo da navegação 

fluvial, no tempo da ferrovia e mesmo no tempo atual, todo o desenvolvimento de Pirapora 

perpassa pelo rio São Francisco, e é ele o principal agente de desenvolvimento do município, 

ainda que algumas lideranças políticas tenham tido destaque durante toda a história da cidade.  
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Isto exposto, foi também possível compreender que a navegação fluvial foi um 

importante marco na história do desenvolvimento de Pirapora. Contudo, alguns tópicos 

merecem destaque.  O primeiro deles diz respeito à invenção do barco a vapor, ocorrida no 

início do século XIX e que de certa forma, provocou algumas transformações no mundo, uma 

vez que o invento propiciou a redução do tempo de viagem, consequentemente a diminuição 

entre as distâncias. Esse fato proporcionou ainda um gradativo aumento da intensidade das 

relações, especialmente no tocante ao comércio, que se tornou mais dinâmico. 

Da mesma forma, visto pelo viés econômico, os inventos precisavam ser produzidos e, 

principalmente, vendidos. Onde seriam vendidos? Quem os compraria? Certamente países, 

governos ou empresas que pudessem utilizar os vapores em seus territórios, dando 

continuidade à lógica econômica de comprar para revender ou para de alguma forma obter 

algum tipo de retorno financeiro. Qual a conclusão disso? 

O desenvolvimento em Pirapora, no tempo dos vapores, ocorreu de fora para dentro, 

ou seja, graças aos investimentos externos realizados pelo capital estrangeiro. Ainda que a 

História apresente um cenário onde o rio São Francisco era objeto de estudos, visando ser 

desbravado como uma iniciativa de expansão do Império, torna-se bastante claro que a 

intenção era utilizá-lo estrategicamente para a comercialização de produtos, onde o objetivo 

maior era o de escoar a produção, especialmente até o litoral.   

É importante esclarecer que não foi finalidade deste trabalho julgar se o 

desenvolvimento ocorrido por vias externas, e não pelo querer e luta de uma população é bom 

ou ruim, e sim demonstrar os fatos a partir de uma visão crítica, tendo como centro do debate 

as condições que propiciaram o desenvolvimento de Pirapora. 

Ainda nessa linha de pensamento de desenvolvimento a partir dos vapores e logo em 

seguida pela ferrovia, ocorreu um fenômeno comum a muitas outras localidades como 

Pirapora, a migração de pessoas. Vindas dos mais variados locais, mas de forma mais intensa 

da região nordeste do país, mormente da então Província da Bahia, essas pessoas, em muitas 

obras referenciadas depreciativamente como "flagelados da seca", chegaram a Pirapora, seja 

como destino final, seja apenas como passagem para outros locais, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, de forma provisória e temporária, tornava-se residente permanente. 

O trem de ferro, mais que o vapor, surgia também como um símbolo do progresso e 

criava a esperança no povo de Pirapora que as mudanças viriam. Elas ocorreram, 

principalmente no que tange ao aumento populacional, à intensidade do comércio na cidade, 
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afinal de contas, o desenvolvimento parecia bem próximo, revestido pela propagação do 

progresso como possibilidade de um futuro mais promissor. 

Atrelado ao progresso, o efeito das migrações trouxe um outro fenômeno importante, a 

urbanização. Com o desenvolvimento do município, o campo foi aos poucos sendo deixado de 

lado, em detrimento de uma ótica onde a vida parecia mais promissora na cidade. A pesca, a 

criação de gado e outras atividades extrativistas anteriormente preponderantes, cedia espaço 

para a comercialização de mercadorias, o trabalho nas barcas e vapores, e a esperança de uma 

vida melhor. 

Certamente essa "vida melhor" não seria conquistada por uma grande parte dos 

trabalhadores, especialmente à classe dos remeiros. Em condições precárias de trabalho, 

chegavam a trabalhar até quatorze horas por dia, sem nenhum tipo de segurança e muitas 

vezes até mesmo sem alimentação. como se não bastasse, os remeiros eram discriminados de 

todas as formas, seja pelo trabalho, seja por sua condição social, seja por sua cor de pele, uma 

vez que a maioria deles eram negros. Que desenvolvimento era esse, que excluía parte de sua 

população?  

Outrossim, torna-se relevante informar que o desenvolvimento em Pirapora, tanto no 

tempo dos vapores quanto dos trilhos, não trouxe aos habitantes da cidade condições mínimas 

de infraestrutura, tais como saneamento básico, segurança, calçamento das ruas, qualidade das 

moradias, dentre outras. Reforça-se aqui as palavras de Manuel Cavalcanti Proença, em visita 

a Pirapora, numa breve conclusão acerca da população que ali residia: "4% de abastados, 8% 

de remediados e 88% de pobres". 

Esses e outros dados, informações e depoimentos presentes neste trabalho apontam 

duas vertentes importantes sobre o desenvolvimento em Pirapora no tempo dos vapores e dos 

trilhos: Primeiro, que ele não aconteceu de forma ampla, atingindo toda as classes sociais; 

segundo, os planos, estratégias, objetivos e ações foram evidenciados à revelia dos interesses 

dos moradores da cidade, afinal de contas, o Brasil precisava se expandir e para tal 

necessitava investir em transportes, que representavam o progresso de uma nação. 

Primeiramente os vapores, em seguida a ferrovia. 

Vale enfatizar que essa lógica de desenvolvimento ocorrida no tempo dos trilhos e dos 

vapores, foi a mesma utilizada nos tempos da industrialização, com uma única ressalva, as 

importantes presenças da Sudene, em nível regional, e da Cepal, em nível internacional. 

Numa perspectiva cada vez maior de desenvolvimento, promoveu-se a elevação dos 

investimentos na indústria, quando os países buscavam novos caminhos para a economia, 
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diante de uma nova ordem mundial no pós Segunda Guerra, onde os Estados Unidos e a então 

União Soviética dividiam os olhares e as atenções.  

Nesse cenário surge a Cepal, que promovia estudos e defendia, para os países 

periféricos, um desenvolvimento de dentro para fora, enquanto os países centrais, liderados 

pelos Estados Unidos, desejavam o desenvolvimento de fora para dentro, uma vez que era 

interessante "desenvolver" novos mercados, promovendo novas relações de dependência 

econômica. Resumindo, o que se pode concluir é que a história mais uma vez se repete: 

imergem os vapores e os trilhos, emergem as indústrias.  

Influenciado pelas ideias positivistas, surge então no Brasil o desenvolvimentismo, 

que visa promover políticas voltadas especialmente para a industrialização, atividade 

essencial para o crescimento econômico da nação. Nessa ótica, o país como um todo recebe 

novos investimentos, bem como, e especialmente, o Norte de Minas e Pirapora, através da 

intervenção da Sudene. 

Nesse sentido, Pirapora se vê novamente envolta num ambiente de crescimento 

econômico, assim como ocorrera no recente passado de progresso dos vapores e trilhos. 

Voltando o olhar para o social, é preciso destacar que as obras de infraestrutura não 

aconteceram, como por exemplo, o saneamento básico. A taxa de analfabetismo era bastante 

elevada. Água tratada e energia elétrica não era para todos e a saúde mostrava um aspecto 

precário, com poucas condições de atendimento ao público. 

Cumpre informar que algumas das indústrias advindas da política desenvolvimentista 

do país, assim como chegaram em Pirapora, também se foram. Exemplo maior foi o da 

Companhia Itacolomy de Cervejas (antiga fábrica da Antárctica). O que parecia sólido, de 

repente se torna líquido, como defende o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Assim se 

foram os vapores, se foi a ferrovia e algumas indústrias. O que não é mais interessante, é 

descartável, e Pirapora se viu mais uma vez órfã de novos planos e ações que pudessem 

mudar o cenário econômico da cidade e por consequência o cenário social. 

Hoje Pirapora é considerada um Município Potencialmente Turístico, ou seja, que 

pode um dia vir a ser Turística, mas ainda não o é. Como visto no texto, a cidade alterna entre 

a indústria e os serviços, como principal atividade econômica. O que se pode notar é que 

Pirapora ainda não tem uma vocação econômica, como muitos podem querer denominar, 

tornando-se cristalino que essa definição parece cada vez mais ser independente da vontade de 

sua população.  
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No desenvolvimento da cidade através do turismo, torna-se bem nítido que Pirapora 

busca ter nessa atividade econômica sua "nova onda de progresso", tentado captar recursos e 

investimentos que possam trazer novas perspectivas para o município. Todavia, o que se 

percebe é que o turismo ainda ocorre de forma desorganizada e sem planejamento. E o que é 

pior, com pouca participação dos residentes locais.    

Assim como nos outros tempos estudados neste trabalho, parte da população ou a sua 

maioria, parece estar alheia ou é deixada à margem das discussões sobre as políticas públicas 

implantadas no município. O desenvolvimento de fora para dentro fica mais nítido e a cidade 

vai buscando se desenvolver através dessa lógica. 

Pesquisas realizadas por outros autores mostram a visão dos residentes locais sobre o 

turismo em Pirapora, deixando claro que a participação deles é mínima nessa atividade. 

Grande parte deles não usufruiu ou usufrui das atrações turísticas do município, tais como o 

passeio no vapor Benjamin Guimarães, a prática de esportes radicais no rio São Francisco, ou 

até mesmo consumir a culinária local. E o motivo é simples: os altos preços praticados no 

"território do turismo".  

A ótica do turismo como possibilidade de desenvolvimento da cidade, transforma 

aquilo que foi símbolo do progresso num passado remoto em atração turística. O vapor 

Benjamin Guimarães que foi utilizado no tempo dos vapores como meio de transporte de 

passageiros e de cargas é adaptado ao turismo e serve hoje para realizar passeios turísticos.  

A Estação Ferroviária transformou-se em Biblioteca Municipal e Secretaria de 

Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, também visitada por turistas. Os trilhos retornam de forma 

tímida, exclusivamente pelo viés econômico e bancados pela iniciativa privada, através do 

Terminal Intermodal, onde atua a Ferrovia Centro-Atlântica – FCA.  

A Ponte Marechal Hermes, planejada como passagem estratégica de ligação entre 

Pirapora e Belém do Pará, para em Buritizeiro e hoje também é cartão postal, visitada por 

turistas. 

A indústria, apesar do pouco investimento (se comparada ao período da Sudene), ainda 

apresenta forte influência na economia piraporense. O comércio também demonstra certo 

poder econômico. Os serviços crescem e ganham destaque no cenário político-economico da 

cidade, mormente àqueles ligados à área de Educação, Saúde e Turismo.  

No tocante à educação e saúde, o desenvolvimento que outrora apresentara-se pelo 

viés econômico, agora ganha novos contornos, desnudando uma perspectiva mais social, 



153 
 

 
 

buscando-se melhorias em áreas que antes eram negligenciadas pelo poder público. Não há 

mais um único caminho e sim novas opções, possíveis escolhas. 

Diante de todo o exposto, foi possível compreender, durante os diversos tempos de 

Pirapora aqui propostos, como ocorreu o desenvolvimento do município, especialmente na 

sua relação com o rio São Francisco.   

Cabe então neste momento uma pergunta instigante e que pode ser tema de trabalhos 

futuros. Qual será o próximo tempo de desenvolvimento em Pirapora? É válido lembrar que 

no início da década de 2010 foi amplamente divulgada a existência de gás natural na Bacia do 

São Francisco, no estado de Minas Gerais.  
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