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RESUMO 
 

A pesquisa buscou realizar a história social da navegação a vapor no médio Rio São 

Francisco no período de 1957 a 1972. A região conheceu grandes transformações sociais, 

econômicas e ambientais ao se integrar aos projetos de desenvolvimento implementados pelo 

Governo Federal. Sobretudo as que tiveram início na gestão de Juscelino Kubistchek (1956- 

1961). Outro fator importante foi à construção da Barragem de Três Marias, no ano de 1957 e 

o avanço do transporte rodoviário (1972) que teve forte impacto na navegação do São 

Francisco. Contudo, o desenvolvimento econômico da região não foi um processo tranquilo, 

mas sim marcado por tensões e resistências frente às novas configurações sociais. 

Configurações essas exaltadas pela imprensa local que ansiava pelas ideias inovadoras do 

desenvolvimentismo e ao mesmo tempo, promovedora do rompimento das relações culturais e 

sociais que os ribeirinhos mantinham com o rio e com a navegação a vapor. 

 
Palavras-chave: Rio São Francisco, Minas Gerais, progresso, vapores e ribeirinhos. 



 

ABSTRACT 
 

The research sought to realize the social history of steam navigation in the middle of 

the São Francisco River from 1957 to 1972. The region experienced major social, economic 

and environmental changes when integrating into the development projects implemented by 

the Federal Government, especially those started under Juscelino Kubistchek (1956-1961). 

Another important factor, was the construction of the Três Marias Dam in 1957 and the 

advances in road transportation (1972) which had a strong impact on the navigation of the São 

Francisco. However, the region's economic development was not a smooth process, but was 

marked by resistance to the new social forms. These configurations are exalted by the local 

press, which yearned for innovative ideas of develop mentalism and, at the same time, 

promoted the rupture of cultural and social relations that the riverside people maintained with 

the river and steam navigation. 

 
Keywords: São Francisco River, progress, vapors, Minas Gerais and rivers. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Tal como o destino do rio é chegar a algum lugar, esses homens tinham um objetivo, 

precisavam trabalhar, ganhar o pão de cada dia, para as famílias que ficaram numa 

outra beira do rio. E para trabalhar era preciso viajar pelo rio afora, por longos e 

muitos dias, distantes de casa e da família 
1
. 

 
 

A hidrovia é um meio aquático utilizado para transportar algo ou se locomover. O Rio 

São Francisco é utilizado como uma hidrovia e, ao longo do tempo, o movimento de 

embarcações pelo rio fez surgir relações entre as pessoas, e, mesmo com o avançar dos anos e 

com o desenvolvimento tecnológico das embarcações, as relações entre os indivíduos 

permaneceram. As relações entre os indivíduos não funcionava apenas como uma relação de 

trabalho, mas, como uma troca de cultura e costumes. No século XX, o movimento de 

embarcações no médio Rio São Francisco marcou a vida dos ribeirinhos, pois existia uma 

forte relação sociocultural entre o Nordeste e o Norte de Minas através da navegação fluvial. 

A região do médio Rio São Francisco tem sido objeto de pesquisa histórica. Estudo 

sobre os vapores, pescadores, vazanteiros
2
 e as cheias se destacam nos estudos dos 

historiadores locais e mostrando, a partir de tema como as cheias e/ou as secas, o impacto que 

o rio e ribeirinhos e pescadores têm sofrido nas últimas décadas dos séculos XX e XXI. 

A pesquisa analisa o impacto e as transformações presentes na vida dos ribeirinhos do 

médio São Francisco a partir dos ideais desenvolvimentistas que chegou ao Brasil com maior 

força no governo de Juscelino Kubitscheck (1956/1961). O marco que utilizamos enquanto 

recorte espacial para o desenvolvimento da pesquisa compreende os anos de 1957 a 1972. O 

recorte cronológico inicial justifica-se porque, em 1957, estava em construção a represa de 

Três Marias, no alto São Francisco; anos depois, a interrupção das águas do rio modificaria a 

realidade dos grupos sociais que sobreviviam das atividades ribeirinhas e resultou no fim da 

navegação a vapor. Já o ano de 1972 é o recorte cronológico final porque tal ano ficou 

marcado nas páginas da imprensa regional como sendo o ano da finalização da primeira 

rodovia ligando Montes Claros a Belo Horizonte. 

As fontes que utilizamos para a coleta da informação empírica foram principalmente 

os jornais “Gazeta do Norte” e “SF- O Jornal de São Francisco”. Mas, também utilizamos os 

diários de bordo, mapas, fotografias, e as informações repassadas por ribeirinhos 
3
. 

 
1
 OLIVEIRA, Joycelaine Aparecida de. Ciclo de águas e vidas: O caminho do rio nas vozes dos antigos 

vaporzeiros e remeiros do São Francisco. Dissertação. UFU. Uberlândia, 2009. 
2
 Os vazanteiros são chamados assim porque praticam uma agricultura que está associada aos ciclos dos rios. Na 

regiões do Cerrado, eles estão localizados, principalmente, às margens do Rio São Francisco e seus afluentes. 
3
 Os jornais estão disponíveis no Centro de documentação histórica da Unimontes (Montes Claros/MG) e no 

Núcleo de pesquisa para preservação do patrimônio cultural de São Francisco (São Francisco/MG). Já o diário de 
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É importante explicar que, adentrar o espaço da memória foi o caminho viável para 

enxergar os desafios do povo do médio São Francisco. Compreender a expressão desse povo 

na história que não apareciam nos relatos dos jornais. Povo que rompeu laços enfrentou os 

desafios econômicos da falta de oportunidades para se encaixar no novo mercado que batia as 

portas. Isso nos motivou a exercer o papel próprio do historiador que é a compreensão da 

visão de mundo dessas pessoas e mostrar o quanto a expressão artística e cultural tem se 

mantido forte mesmo com o fim da navegação a vapor. 

Em tempo, a pesquisa teve como objetivo principal retratar o impacto e as 

transformações vivenciadas pelos ribeirinhos. Buscamos mostrar o processo de mudanças no 

que se refere à navegação a vapor e à vida social que girava ao seu redor. Além disso, 

analisamos como o grande número de moradores ribeirinhos “vivia o rio”, que deixou de ser 

local em que eram exercidas várias atividades em torno dos vapores e dos portos. 

Durante a pesquisa realizada para criar este trabalho, observamos os grupos sociais 

que estavam à beira do Rio São Francisco, e, com isso procuramos mostrar como o “Velho 

Chico” é uma referência na vida dos moradores locais. Na cidade de São Francisco (MG), por 

exemplo, ainda se preserva uma forte ligação das pessoas com o rio. A orla é usada para 

passeios, e muitas pessoas utilizam com frequência o rio para pescar; ademais, ele é utilizado 

como um sistema de travessia fluvial promovido por barqueiros e balsas
4
. Mesmo com a 

ausência de atividades de lazer, os ribeirinhos mantêm uma nostalgia com o rio. Além disso, é 

comum ouvir entre as pessoas as lembranças da navegação a vapor e tudo o que esse sistema 

representou na integração entre o Nordeste e o Norte de Minas. 

A história ambiental é um caminho importante neste estudo, pois, se interessa pelo rio 

e pelos acontecimentos sofridos nele durante o período de 1957 a 1972. Martinez (2006) 

enfatiza que uma das particularidades mais destacadas da História Ambiental “seria, assim, o 

exame das relações entre os seres humanos e, dentro e a partir delas, a análise das relações 

que se estabelecem com o mundo natural” 
5
. A partir das situações que mudam o processo 

natural do rio, é importante pensarmos o quanto essa linha de pesquisa norteia a nossa visão 

também para “as formas de uso e exploração da natureza ao longo do tempo e no espaço”. 

Nossa pesquisa, tendo como esteios os alicerces da História Ambiental, mostra a 

ligação dos moradores com o Rio São Francisco, a contribuição da navegação a vapor na 

bordo, os mapas e as fotografias foram conseguidos na Ong Preservar de São Francisco/MG e em arquivos da 

cidade de Pirapora/MG. 
4
 Balsas são embarcações de madeiras para a travessia no rio. Atualmente elas fazem a travessia de pessoas 

contando com o auxílio de rebocadores (barcos projetados para empurrar, puxar e rebocar balsas ou navios). 
5
 MARTINEZ, Paulo Henrique. História Ambiental no Brasil Pesquisa e ensino. Cortez. São Paulo, 2006, 

p.19 e 29. 
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construção de cidades, e a interação de culturas. Além disso, destacamos também que, ao 

longo dos anos, o Rio São Francisco, constantemente, tem sofrido impactos ambientais, isso 

devido à construção de hidrelétricas e outros meios poluentes. Assim, buscamos compreender 

a interação e permanência de costumes, e o impacto que sofreram os ribeirinhos e o rio a 

partir de um ideal de progresso, implantado na região e idealizado nas páginas da imprensa 

local. 

O governo de JK (1956/1961) recebeu notoriedade pelo seu matemático programa de 

Plano de Metas. Esse Plano foi dividido por setores e cada qual continha vários objetivos; 

com a priorização de cinco setores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. 

Nos números das metas a última estava à fundação de Brasília, entretanto, apesar da posição 

na classificação, a construção da capital tornou-se a primeira e a mais desejada pelo 

presidente. 

Entendemos que essa tentativa do desenvolvimentismo retirou completamente a 

atenção voltada para a realidade social. Uma vez que JK (1956/1961) preocupou 

exclusivamente com o desenvolvimentismo sem elevar as questões sociais para o debate. 

Evidentemente, propomos que havia resistência a essa ideia de progresso que passou a 

ser questionada pela História Social e abordada por esses grupos sociais ribeirinhos. Um 

exemplo de resistência desses grupos foi à greve dos fluviários em 1960. O não cumprimento 

de um acordo por melhorias ao transporte por parte da CVSF (Companhia do Vale do São 

Francisco) causou o acúmulo intensivo de mercadorias nos portos e apoio de diversos outros 

Sindicatos regionais. 

O dicionário Houaiss descreve o progresso como “Ação ou resultado de progredir, 

movimento para diante, avanço. Mudança de estado (de algo) que o move para um patamar 

superior; crescimento, desenvolvimento, aumento”. E era assim que os jornais “Gazeta do 

norte” e “SF” destacavam em suas páginas. Mostrando como o progresso poderia “civilizar” a 

sociedade local, elevando as obras realizadas e a relevância do Presidente Juscelino 

Kubitscheck (1956-1961) na contribuição do progresso e a construção de Brasília. 

Neste sentido, buscamos demonstrar os paradoxos do progresso que resultaram em um 

rompimento drástico no modo de vida de uma população. Progresso para quem? Uma vez que 

enquanto a imprensa defendia projetos desenvolvimentistas, moradores perdiam a sua fonte 

de trabalho e eram afastados do rio devido à interrupção da navegação a vapor. 

Este texto está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, mostramos que o ideal 

de progresso era destacado nas páginas dos jornais, e que ao mesmo tempo que mostravam a 

região Norte de Minas Gerais ou o médio São Francisco como lugar “preparado” para receber 
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os traços da modernidade manifestavam a necessidade de “apagar” a imagem de uma 

população sertaneja, analfabeta e incluí-la nos hábitos progressistas. 

No segundo capítulo, mostramos a trajetória de 45 vapores que navegaram no Rio São 

Francisco no século XX. Entre os anos de 1900 a 1950 o Rio São Francisco manteve maiores 

atividades dos navios a vapores. No trecho entre Juazeiro, na Bahia, e Pirapora, em Minas 

Gerais, o que se via era uma constante presença desses vapores, levando passageiros, 

correspondências e cargas das mais diversas mercadorias. 

Muito mais do que simples meios de transporte, os vapores dos ribeirinhos, chegaram 

para suprir a essencialidade de diversas pessoas que precisavam transportar comercializar e se 

locomoverem. 

Os vapores se tornaram responsáveis pelo desenvolvimento das pequenas cidades e 

portos e junto com ele, a construção de sonhos, nutrição de esperanças e melhorias de vida. 

Steven Topik (2009) 
6
 mostrou como se deram essas relações de otimismo entre os 

países e, a partir de então, teve início os estudos sobre a exploração dos rios; das Velhas e São 

Francisco para a navegação. 

No terceiro capítulo, foi feita a abordagem sobre a chegada da primeira rodovia a 

Montes Claros, em 1972. A BR 135 foi muito aclamada nas páginas da imprensa norte 

mineira, que idealizava o momento como um avanço devido aos meios de transportes velozes 

que promoveriam a ligação interior/capital. É nesse contexto que se insere o debate que 

doravante travamos. 

A aquisição do setor rodoviário incentivado por Juscelino Kubitscheck (1656/1961), 

dando máxima prioridade às rodovias provocou a redução das frotas fluviais no São Francisco 

devido à falta de investimentos e menor frequência no movimento desse modal entre o 

Nordeste e o Norte de Minas. Além disso, trabalhamos de forma mais intensa, nesta parte do 

texto, O paradoxo é resultado desse confronto, primeiramente interno, entre a própria elite, 

que ansiava pelo avanço; numa relação amigável e com um único objetivo, reuniram para 

atrair a atenção do governo na aplicação de projetos no Norte de Minas, no fim, apenas 

Montes Claros ficou com boa parte desses benefícios. Protestos de empresários ribeirinhos 

foram mostrados na imprensa local. A população enfrentou vários desafios com o fim da 

navegação que limitou a sua fonte de trabalho e contato com o rio. 

A construção da hidrelétrica de Três Marias a partir de 1957 descreve uma realidade 

muito presente na década de 60 que é o barramento do Rio São Francisco e as inovações que 

 

6
 TOPIK, C. STEVEN. Comércio e canhoneiras: Brasil e Estados Unidos na Era dos Impérios (1889/1897). 

Companhia das Letras, São Paulo, 2009. 
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atingia uma grande parcela da população que ali habitavam. A pesca foi o setor mais afetado 

que até os dias atuais enfrentam a escassez de peixes no rio. Numa visão geográfica da região 

Norte de Minas, da qual fazemos constante uso da expressão “Médio São Francisco” 

dialogamos essas duas realidades como sendo a participação dos ribeirinhos no conjunto 

desse Médio São Francisco. Portanto, no decorrer da pesquisa usamos a expressão “Médio 

São Francisco” associando à região Norte de Minas, sem, contudo, eliminar a extensão 

geográfica do Médio São Francisco. Optamos em manter essa relação pela força da expressão 

vulgarmente utilizada pelos ribeirinhos. Isso deve ser colocado dentro de um dos capítulos. 

O texto agrupa esse conjunto de elementos que associamos, e, busca mostrar as 

recordações presentes nas cidades e o novo cenário entre o moderno e os contrastes naturais 

de um rio que tem tanta relevância na vida do povo norte mineiro e nordestino. 
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CAPÍTULO 01 - NOVOS TEMPOS: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTISMO 

NAS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS 

 
Desde o processo de formação do Norte de Minas Gerais, no século XVII e XVIII o 

Rio São Francisco se tornou a principal fonte de comunicação entre os estados que fazem 

fronteira. Santos (2011) discorre sobre a formação da região mostrando que; 

As primeiras populações que habitaram a região Norte de Minas Gerais foram às 

nações indígenas Tapuias e Caiapós. Com seu modo de vida específico, 

desenvolviam atividades de caça, pesca, coleta e cultivo de algumas espécies 

vegetais para reprodução de sua existência (...). No século XVII dois grupos 

invasores simultâneos se instalaram no Norte de Minas. Um composto pelos 

vaqueiros que seguiram o curso do Rio São Francisco desde a Bahia e Pernambuco, 

e outro pelos bandeirantes paulistas que, movendo guerra ao gentio, fundaram 

povoados e se estabeleceram como grandes criadores. 
7
 

 

No processo de povoamento da região, já é possível notar a relevância do Rio São 

sendo a principal fonte de ligação no transporte de comércio e pessoas, como na criação de 

gado e lavouras. “A agricultura de subsistência emergiu associada à pecuária, servindo para a 

complementação alimentar dos moradores da região”. 

A água do rio que era a garantia das riquezas de produção das culturas de plantios, 

logo motivou e contribuiu com a construção de diversas cidades ribeirinhas ao longo de suas 

margens. Atuando de forma intensa em finais do século XIX e início do XX, os barcos a 

vapor possibilitaram o vai e vem de moradores e mercadores entre os estados da região 

Nordeste e o Norte de Minas Gerais. E dessa forma contribuiu em maiores proporções na 

formação das cidades. 

O Norte de Minas, que compõe o Médio São Francisco, hoje é considerado uma das 

12 mesorregiões do Estado de Minas, formado por 89 municípios, agrupados em sete 

microrregiões
8
. A região com fortes traços sertanejos tem como base econômica, a agricultura 

e a pecuária. De clima semiárido, o Rio São Francisco é garantia de água durante todo o ano. 

Isso, devido à intensidade de chuvas serem mais presentes entre os meses de outubro a 

janeiro, assim, a região passa a maior parte do ano pelo processo de estiagem e coberto por 

uma vegetação constituída pelo cerrado. 

O clima da região, semiárido (quente e seco), nem sempre favorece ao sertanejo que se 

mantém a partir da agricultura. Mais: essa região contém um aspecto diferente das regiões de 

7
 SANTOS, Gilmar Ribeiro dos. SILVA, Ricardo dos Santos. Desenvolvimento regional no Norte de Minas. 

Artigo. Unimontes, Montes Claros, 2011, p.04 e 05. 
8
 A regionalização adotada neste trabalho é a mesma utilizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a partir de 1990. Nesta data, houve a divisão do Estado em mesorregiões e microrregiões 

geográficas. 
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Minas Gerais, primeiro por estar numa margem de transição fisiográfica (cerrado e caatinga) e 

por apresentar uma baixa nas questões socioeconômicas.
9
 Além disso, nessa região do médio 

São Francisco é comum ocorrer também à pluviosidade nos períodos de chuva, isso devido 

muitas vezes ocorrer abaixo das expectativas, tornando-se prejudicial ao plantio das colheitas. 

No entanto, é importante destacarmos que a pluviosidade irregular não designa somente a 

falta de chuvas, mas também quanto a sua distribuição desequilibrada durante o 

amadurecimento e a cultivação das lavouras 
10

. 

O período de destaque econômico brasileiro (1957 a 1972) foi visto pelos jornais 

locais como o auge positivo do “progresso” no contexto regional. Durante as análises dos 

periódicos é possível perceber a significativa relevância que essa palavra atribui para que a 

região fosse colocada no patamar de outros estados brasileiros, que nesse momento recebiam 

indústrias, rodovias, máquinas, etc. 

Em São Francisco, cidade ribeirinha do Norte de Minas e muito movimentada pelos 

vapores, a imprensa nasce nas primeiras décadas do século XX, por volta de 1910 e 1916. Já 

em Montes Claros
11

, segundo a historiadora Rejane Meireles A. Rodrigues (2013) 
12

: 

Essa nasce no século XIX, em 24 de fevereiro de 1884 com as primeiras edições do 

jornal “Correio do Norte”. Nasce 05 anos anterior a Proclamação da República, 

ainda no período da Monarquia. A imprensa na cidade era um fator que estava 

presente nos problemas sociais. 

 

O que é intrigante no jornal montesclarense é o espaço próximo entre a sua 

inauguração e a proclamação da República. Isso pode ter ocasionado na cidade uma proposta 

ou desejo de mudança na realidade local. Esse período do nascer da imprensa não é o foco da 

nossa pesquisa, mas é importante percebermos as ideias que já estavam sendo alimentadas 

como uma forma de trazer à tona novos investimentos para a região local. 

Em São Francisco/MG, a imprensa nasce no século XX, no âmbito da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1916). O Brasil já estava inserido no período republicano, todavia a realidade 

do Norte de Minas permanecia nos fortes traços sertanejos, ruralistas e baseados numa 

agricultura e pecuária de subsistência. Entre os desafios estavam à comunicação com os 

grandes centros econômicos. 

9
 PEREIRA, Anete Marília. Cidade média e região: O significado de Montes Claros no Norte de Minas Gerais. 

Tese. UFU, 2007, p.38. 
10

 PEREIRA, Adriana Rodrigues. “Navegar era preciso”: A vida e a economia ribeirinha através dos vapores no 

médio São Francisco mineiro na primeira metade do século XX. Trabalho de Conclusão de Curso. Unimontes, 

2013, p.26. 
11

 Montes Claros, apesar de não se localizar as margens de São Francisco, atuava como forte recebedora de 

produtos vindos da relação entre as regiões Norte de Minas e Nordeste. 
12

 RODRIGUES, Rejane Meireles Amaral. Resumo. Memórias em Disputa: Transformando Modos de Vida no 

Sertão e na Cidade. Uberlândia, Tese. 2011, p.06. 
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Segundo o memorialista Brasiliano Braz (1977) 
13

 uma forma que os residentes 

usavam para acompanhar os fatos e acontecimentos eram as reuniões juvenis num local de 

nome “Hag Life”. Nesse local, aconteciam às partilhas e através de jornais e revistas se 

informavam do que ocorria no Brasil e no mundo. Para o historiador Lucas Rocha (2018) A 

cidade estava criando um elo com os jornais e criou-se um ambiente de “troca de informação 

através da imprensa mesmo antes da fundação do primeiro jornal oficial: podemos pensar que 

havia consciência da importância de um jornal” 
14

. 

A influência da imprensa norte mineira era baseada em fazendeiros ou grupos políticos 

locais, no qual “cada jornal, naquela época, apresentava seu parecer sobre determinado 

acontecimento e defendia a causa que lhe convinha” 
15

. Assim como no caso do Jornal Gazeta 

do Norte, que era representado pelo grupo Camillo Prates (os liberais). Através do jornal a 

família buscava divulgar seus projetos de governo e propor uma imprensa mais moderna e 

atuante. Já o SF- O Jornal de São Francisco foi fundado pelo Ministro Clovis Salgado
16

, o 

Deputado Manoel de Almeida e o Dr. Heráclito Cunha Ortiga. “Esses foram os fundadores, 

isso não quer dizer que apenas os três decidiram a fundação do SF, o próprio Oscar Caetano 

Júnior, na época o prefeito da cidade, obteve participação” 
17

. 

Sobre o assunto, o impulsionador no desenvolvimento dessa pesquisa foram algumas 

páginas (em destaques) dos jornais, que mostrava como o progresso poderia “civilizar” a 

sociedade local, elevando as obras realizadas e a relevância do Presidente Juscelino 

Kubitscheck (1956-1961) na contribuição do progresso e a construção de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13
 BRAZ, Brasiliano. São Francisco nos Caminhos da História. Belo Horizonte: Lemi, 1977. 

14
 ROCHA, Lucas. RODRIGUES, Rejane. M. A. A imagem fotográfica e o discurso político da imprensa. 

Artigo. Unimontes, 2018, p.07. 
15

 RODRIGUES, Rejane. M. A. Memórias em disputas: Transformando modos de vida no sertão e na cidade. 

Jundiaí. Paco Editorial, 2013, p.23. 
16

 Clóvis Salgado da Gama foi Governador de Minas (1955-1956) e ministro da educação e cultura (1956). 
17

 SF- O Jornal de São Francisco, p.4, 03 de julho de 1960. 
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1.1 A expansão da ideia de progresso no Norte de Minas Gerais: uma abordagem dos 

conceitos pela imprensa. 

 
Figura 1 – Gazeta do Norte 

 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa- Unimontes
18

 

 

Em 1957 o Brasil vivenciava o período JK (1956-1961). O país estava efervescente, o 

processo de industrialização em curso e Brasília estava para ser edificada, era notável os 

ideais desenvolvimentistas que tomava conta do país. O Plano de Metas do Presidente da 

República prometia mudar o Brasil cinquenta anos em cinco. Investimentos nas áreas de 

indústria, energia e transporte tinham como intuito interligar as regiões brasileiras, 

principalmente aquelas mais afastadas. 

Na região Norte de Minas, esse otimismo também ganhava força. Através da 

imprensa, ondas progressistas tomavam as páginas dos jornais exaltando as novas 

prosperidades que chegavam à região como; a construção de hidrelétricas e a chegada de 

indústrias (Gazeta do Norte, 1960) 
19

. O termo “progresso” era o mais usado, tanto pelo “SF- 

O Jornal de São Francisco”, quanto pela “Gazeta do Norte”. Notamos que o principal objetivo 

da imprensa local era dar um sentido de avanço ao Norte de Minas, entendendo a 

 
18

Gazeta do Norte, Quinta feira, 08 de março de 1960. Ano XLI. Num, 2.732 
19

 Gazeta do norte, Domingo, 17 de Abril de 1960. Ano XLI. Num. 2. 744 
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transformação do local não apenas como parte de um processo, mas como um fim a ser 

alcançado. 

O Jornal montesclarense “Gazeta do Norte”, no ano 1960, trouxe como destaque os 

investimentos milionários que a Navegação do São Francisco receberia da CVSF- (Comissão 

do Vale do São Francisco) 
20

. A palavra “civilização” ganhou destaque na capa do jornal que, 

de uma forma crítica, mostra a mudança que a população teria que passar ao receber as 

inovações progressistas do período JK (1957-1961). 

Como foi dito anteriormente, o processo de formação do Norte de Minas, sobretudo 

das cidades ribeirinhas, esteve diretamente ligado ao caminho das águas, na maior parte pelo 

Rio São Francisco. As atividades econômicas, social e cultural encontraram no rio a principal 

fonte de locomoção e oportunidades. 

Assim, a capa do jornal mostrou possíveis investimentos para que o transporte fluvial 

atuasse de forma mais efetiva no rio, com percursos. Entretanto, a análise do jornal apresentou 

uma contradição. Quando estudamos os planos de metas de JK (1956-1961) entendemos que 

nesse período já estava em construção a Hidrelétrica de Três Marias no Alto São Francisco 

(1957-1962). A represa foi responsável por controlar as águas do rio, no intuito da geração de 

energia. A partir dessa questão, a navegação teria como forte impacto a sua continuidade, uma 

vez que com a construção da represa o rio sofre duas interferências; a diminuição das águas 

no período de estiagem e a maior proporção que este recebe nos períodos de cheias. 

A partir de 1957, constatamos que o São Francisco passou a ser pensado como meio 

de produção econômica para transformar a região num modelo de desenvolvimentismo e 

progresso. A positividade atingia a região e era compartilhada pelos redatores dos jornais. Um 

exemplo desse desejo ao anunciar o progresso foi à carta publicada na edição nº 05 de 10 de 

abril de 1960. A carta corresponde ao elogio do diretor do Jornal de Montes Claros, Décio 

Gonçalves de Queiroz, aos idealizadores do SF, em cultivar a mais “nobre” das profissões, 

“estando ligado aos anseios do povo de São Francisco e também do Norte de Minas: O 

Progresso” 
21

. 

O livro de Nicolau Sevcenko, “Literatura como Missão”, nos faz refletir sobre a ideia 

de Progresso. Ao abordar os traços de modernidade que chegava ao Rio de Janeiro no século 

 

20
 A Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) foi um órgão subordinado ao Governo Federal. A sua criação 

se deu baseado na lei nº 541 em 15 de dezembro de 1948. A CVSF, faz parte dos estudos para o 

desenvolvimento da região do rio São Francisco. Esse órgão remonta a Constituição brasileira de 1946. 

Algo interessante sobre o assunto é que CVSF- Comissão do Vale do São Francisco foi o primeiro órgão 

destinado a estudar o desenvolvimento da região a partir do rio, sendo substituída em 16 de julho de 1974, pela 

CODEVASF- Comissão Do Vale do São Francisco. https://www.codevasf.gov.br/. 
21

 SF- O Jornal de São Francisco nº5, Ano I, 1960. 

http://www.codevasf.gov.br/
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XX, o historiador mostra que após a Proclamação da República era preciso, pois, findar com a 

imagem de cidade insalubre, com uma enorme população de gente simples, vivendo no maior 

desconforto, imundice e promiscuidade. Para o autor: 

Acompanhar o progresso significava somente uma coisa: Alinhar-se com os padrões 

e o ritmo de desdobramento da economia europeia, onde nas indústrias e no 

comércio o progresso do século foi assombroso, e a rapidez desse progresso 

miraculosa
22

. 

 

O processo de transição moderna vivenciado pela cidade do Rio de Janeiro rompeu 

com os hábitos de vida dos moradores. Esses tiveram que se adaptar a uma nova realidade 

baseados nos moldes europeus. Realidade muito parecida aos ribeirinhos do médio São 

Francisco. Existia um ritmo de vida presente nas margens do Rio São Francisco e que eram 

rompidos através dos processos de investimentos do Governo Federal. Pessoas que ainda 

precisavam deste para comercializar e locomover. 

Segundo o memorialista ribeirinho João Botelho Neto (2005) 
23

 o São Francisco, até a 

década de 1950, conservava um valor histórico do ponto de vista social. Relações essas 

representadas nos diversos segmentos sociais ao longo do rio, através das lavadeiras, dos 

vapores, tropeiros e barcas de frete. Estes valores eram atingidos pelas transformações 

mostradas nas propagandas e que apontava o período JK (1956-1961) como o ponto alto do 

chamado desenvolvimentismo, no qual através da substituição das importações pretendia 

industrializar a nação. 

O Jornal SF- O Jornal de São Francisco (1960) 
24

 trouxe como destaque a construção 

de Brasília. Na página principal, a nova capital Federal construída através de um “Patriota de 

verdade” seria o maior investimento já feito por um governo republicano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22
 SEVCENKO, Nicolau. Literatura Como Missão; Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. 

Companhia das Letras. São Paulo, 2003, p.41. 
23

NETO, João Botelho. Fragmentos da História: A pecuária até a metade do século XX. 
24

O Jornal de São Francisco- SF de 1960 era dividido em partes- composto de apenas duas folhas em frente e 

verso, no total de 04 páginas: um formato de panfleto pela capacidade de informação direta com poucas páginas. 
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Figura 2 - Jornal de São Francisco 
 

Fonte: SF - O Jornal de São Francisco. Quinta-Feira, 21 de abril de 1960. 

 

 

O noticiário acima, mostra aos sãofranciscanos como a Nova Capital nasceu e se 

desenvolveu, além das novas metas que o Brasil estava vivenciando a partir da dessa 

construção. Isso é uma característica bem notória do jornal que buscava ser o “mensageiro do 

progresso” e possuía como objetivo mostrar a política e a transformação da cidade. 

A divulgação da construção de Brasília, pelo jornal SF- de São Francisco, foi 

transmitida aos seus leitores de forma positiva. Ressaltava os benefícios que a capital 

representaria para o Brasil. É importante evidenciar que a relação progresso e a nova capital 

estavam estritamente interligadas. Brasília, nas páginas dos jornais, era a concretização de um 

progresso idealizado. 

A sua atitude em construir a capital significava o acordo firmado nos interesses do 

jornal. Uma força impulsionadora é a região ser a única do estado a estar inserida na área de 

atuação, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (1959). 

O Norte de Minas foi inserido na segunda metade do século XX como parte da área do 

Polígono das Secas. A SUDENE proporcionaria investimentos nessas regiões, expandindo as 

relações capitalistas e propiciando o maior desenvolvimento econômico dessas áreas. A 

SUDENE foi criada na década de 1950 e tornou-se possível a partir de um planejamento 

construído pelo economista Celso Monteiro Furtado
25

, renomado nos estudos e discussões 

acerca do desenvolvimento nacional. A intervenção do governo buscou promover e coordenar 

o desenvolvimento da região Nordeste. 

 

25
 Celso Furtado foi um economista brasileiro. Foi Ministro do Planejamento no governo João Goulart e Ministro 

da Cultura no Governo José Sarney. Foi superintendente da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste), criada no governo de Juscelino Kubitscheck. 
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O projeto de desenvolvimento para a região a divide em dois processos: 1) uma 

realidade anterior, com traços sertanejos e de uma vida tranquila (no qual a concepção 

temporal se dava de acordo com as horas de chegada dos transportes fluviais aos portos) 2) 

para outra realidade, que surgiu através da SUDENE, por meio da Lei federal 3.692, de 15 de 

dezembro de 1959. Ação do Presidente da República, Juscelino Kubitscheck (1956/1961). 

Uma das causas para a criação da SUDENE
26

 foi a grande seca do Nordeste em 1958. 

A situação provocou uma reação dos governadores recém-eleitos, que adotaram o discurso 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck (1056-1961) e protestavam contra a falta de 

atenção do Governo Federal para com a região. Segundo o sociólogo Renan Cabral (2011); 

Os problemas da Região Nordeste faziam-na a mais atrasada do País e a construção 

de Brasília em nada remediava seus problemas. E, como contraponto, havia a 

imagem do Sul como espaço de progresso, da indústria, “do futuro” 
27

. 

 

O sociólogo Renan Cabral (2011) tece uma visão crítica ao governo 

desenvolvimentista, ao mostrar que uma das suas maiores preocupações era que a pressão 

pudesse atrapalhar sua grande obra: “a obsessiva construção de Brasília”. Além disso, um dos 

objetivos do presidente na época era ser reeleito. Assim, buscar uma solução para os 

investimentos na região nordestina tornou-se um dos focos do seu governo. 

A atuação do economista Celso Furtado foi importante para que este apresentasse 

novas políticas vigentes e tivesse as suas ideias aprovadas pelo presidente. Para Renan Cabral 

(2011), “a ação do governo deveria priorizar a criação das bases para a industrialização e o 

aumento da oferta de alimentos”. 

A imprensa local norte mineira repercutiu o assunto de forma positiva. Nas páginas do 

Gazeta do Norte (1959) é possível ver uma pressão do jornal para que o Norte de Minas 

entrasse na zona do polígono das secas. Nas páginas são destacados os trabalhos de alguns 

deputados na missão: 

Deputado Último de Carvalho encaixado uma emenda em favor da entrada de Minas 

na Operação Nordeste, que foi rejeitada. Postos os projetos das três comissões no 

Plenário ao elaborado pela Comissão de Orçamento, ofereci emenda que determina a 

inclusão da zona mineira no Polígono também na Operação Nordeste (...) o que 

interessa é que Minas, na zona do Polígono, está também na Operação Nordeste.
28

. 

 
 

26
 Para uma região ser englobada a SUDENE é necessário baseando-se nos critérios para delimitação do 

Semiárido pelas Resoluções do Conselho Deliberativo da Sudene de nº 107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 

23/11/2017: Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm, índice de Aridez de 

Thornthwaite igual ou inferior a 0,50, percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando 

todos os dias do ano. 
27

 CABRAL, Renan. 1959, das ideias à ação, a Sudene de Celso Furtado – Oportunidade Histórica e Resistência 

Conservadora. Artigo. Cadernos de Desenvolvimento vol. 6 (8)UFPE, Recife. 2011, p.21 e 22. 
28

 GAZETA DO NORTE, 15 de março de 1959, Ano XL, Nº 2.666. 
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Algo notório é que a grande influência local ocorria por meio de empresários das áreas 

agrícolas e rurais. Empresários que, inclusive, tinham participação na política local e na 

imprensa. Inserir a SUDENE aceleraria o processo industrial no Norte de Minas e 

possibilitaria que estes fossem beneficiados pelas técnicas de plantio, comercialização de 

produtos, através de transportes mais velozes e inclusão da região no patamar das demais 

regiões desenvolvidas no Brasil. A agência tinha uma boa influencia nas regiões de seca, 

incluindo com isso, projetos nas áreas beneficiadas pela navegação a vapor. 

A reportagem do SF- O Jornal de São Francisco (1970) destaca a SUDENE e os 

benefícios para agropecuária regional. O Norte de Minas, por exemplo, foi mais uma vez 

beneficiado na última reunião do “Conselho Deliberativo da SUDENE, quando foram 

assinados três convênios e assinado mais um projeto em favor do setor agropecuário da 

região” 
29

. 

A SUDENE, do ponto de vista estrutural, ficou representada como o divisor de águas
30

 

na história da região, voltando-se para a modernização dos campos e à industrialização. O 

documento de atuação do governo – I Plano Diretor – que trata propriamente da agência 

contém a visão geral do projeto de intervenção nas regiões do Nordeste e a preocupação com 

os gastos da União nessas regiões de secas extremas (DIV- DOCUMENTAÇÃO, 1966, p. 9- 

18). Os planos para o Norte de Minas eram guiados pelas teorias do desenvolvimento 

econômico de um Estado interveniente. A forma seria buscar condições que estruturassem a 

capacidade econômica local e com práticas mais modernas.
31

 Logo a baixo temos um quadro 

extraído do documento I Plano Diretor a qual representa os gastos do governo nos períodos de 

secas no Nordeste. 

Vejamos na (FIGURA 03) a Receita e Despesa da União Federal no Nordeste; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29

 SF -O Jornal de São Francisco, Domingo, 13 de Dezembro de 1970. 
30

 A expressão “divisor de águas” é muito usada pelo historiador Roberto M. R. Pereira, na sua Tese (2015). 
31

 I Plano Diretor – De Desenvolvimento Econômico – no nordeste – 1961-1963 – Recife, DIV – 

DOCUMENTAÇÃO, 1966, (p. 9-18). 
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Figura 3 – Receitas e despesas da União Federal do Nordeste 
 

Fonte: DIV –DOCUMENTAÇÃO, 1966. 

 

 

Esses gastos descritos no quadro acima demonstram a crescente participação do 

governo no Nordeste do Brasil. A preocupação do governo com os períodos intensos de secas 

elevou os investimentos na região, mais: buscavam diminuir as drásticas consequências da 

escassez. No entanto, como foi apresentado no quadro da Receita e Despesa da União 

Federal, os investimentos não tinham retorno para o governo. 

O que justifica a posterior organização da SUDENE como projeto de intervenção 

econômica e social. Além desse órgão, outros também contribuíram nas ações governamentais 

no Norte de Minas. O Departamento Nacional Contra a Seca (DNOCS), na década de 1950, 

atuou nos portos e na distribuição de águas nas cidades e povoados. Até a chegada da 

SUDENE, a DNOCS tinha relevância na vida da população, atuando principalmente nos 

períodos de seca que assolam a região. O DNOCS foi criado para combater a seca em todo o 

território brasileiro, porém o Nordeste, por apresentar maiores necessidades devido ao clima 

seco presente em boa parte do ano, o trouxe pelas “oligarquias rurais nordestinas, que 

direcionaram suas ações para aquela região” 
32

. 

Com isso, no processo de desenvolvimento regional, contamos com um tripé que 

foram o: 1) DNOCS (1945) - órgão responsável pelo combate à seca; 2) SUDENE (1959) - 

que tinha por finalidade promover o desenvolvimento na base produtiva; e 3) CODEVASF 

32
 MOREIRA, Hugo Fonseca. “SE FOR PRA MORRER DE FOME, EU PREFIRO MORRER DE TIRO”: O 

Norte de Minas e a Formação de Lideranças Rurais. UFRRJ. Rio de Janeiro. Dissertação. 2010, p.39. 
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(Comissão do Vale do São Francisco- 1974) - que se ocupava do desenvolvimento econômico 

da Bacia do Rio São Francisco, através de ações e projetos agroindustriais, tendo como 

alicerce básico a agricultura irrigada. Para o sociólogo Hugo Fonseca Moreira (2010) as ações 

combinadas destas agências Federais se distribuíram basicamente em quatro eixos: a) grandes 

projetos agropecuários; b) industrialização; c) reflorestamento; d) e projetos de irrigação. 

Como abordamos anteriormente, o Norte de Minas é beneficiado pelas águas do Rio 

São Francisco. O médio São Francisco contribui nas vazantes, na criação de gado, como 

sustento dos moradores, bem como no abastecimento dos mesmos. A intervenção 

governamental promoveu mudanças na região, mas ao mesmo tempo trouxe impactos nas 

relações sociais. Esse assunto é pouco citado pela imprensa, entretanto bem presente na vida 

dos ribeirinhos, por outro lado, a imprensa transmite, revela, uma realidade que estava sendo 

“construída” pelos novos projetos, o que nos garante uma fundamentação em paralelo as 

transformações concretas das relações sociais. 

As margens ribeirinhas não são apenas espaços de produção, mas espaços de vivencias 

e interação entre o meio físico e social, onde as tradições fazem parte da cultura do povo. 

Cultura essa que, segundo o geógrafo francês Paul Claval (2001), “é a herança transmitida de 

uma geração a outra” 
33

. 

Nas cidades mineiras de São Francisco e Montes Claros, locais sede dos jornais 

trabalhados nesta pesquisa, percebemos que havia uma grande população rural entre as 

décadas de 1940 a 1960. Eram nos campos que se encontravam a maior parte da população. 

Segundo Rita Tavares de Melo (2015) 
34

 nesse período a taxa de analfabetismo no Norte de 

Minas era altíssimo atingindo 74 % da população que não sabia ler e nem escrever. Parte 

dessa trajetória foi mudada a partir da década de 60. De acordo com a análise do historiador 

Roberto Mendes Ramos Pereira (2015), o perímetro urbano começou a se modificar de forma 

acelerada e recebendo pessoas de várias partes. O historiador destaca, até os dias atuais, “a 

presença forte dos traços rurais nas cidades, sejam estes presentes nas casas com a criação de 

animais ou até mesmo pela função econômica local” 
35

. 

No período em questão umas das promessas mais enfatizadas pelo Presidente JK 

(1956-1961) eram as melhorias da população rural. Vânia Maria Losada Moreira (1998) 

enfatiza que um dos pontos contribuintes seria a construção da nova capital, Brasília. A nova 

33
 CLAVAL, Paul. A geografia cultural. 2. Ed. Tradução: Luiz F. Pimenta e Margarita C. Pimenta. Florianópolis: 

UFSC, 2001, p.63. 
34

 MELO, Rita Tavares de. História, Memória e Vivências: A Eja no norte de Minas. Tese. UFU. Uberlândia, 

2015. 
35

 PEREIRA, R, M, R. Sobre (vivências): Modos de vida, Trabalho e Institucionalização dos Pescadores 

artesanais de São Francisco (1960-2014). T. Doutorado. Uberlândia, 2014, p.45. 
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capital ligaria o país, traria proximidades com as regiões mais pobres e proporcionaria maior 

ampliação comercial. Para a autora: 

As populações simples do campo teriam suas condições de vida substancialmente 

melhoradas com a transferência da capital. Juscelino utilizava o termo “interior” em 

vários sentidos. Por meio desta palavra, designava simultaneamente uma vasta 

região do país, representada pelas regiões não urbanizadas ou rurais. (MOREIRA, 

1998, p.32) 
36

. 

 

Esta posição de JK (1956-1961), em relação ao “interior” explica o interesse pela 

modernização do Brasil. E mais: o progresso era a chave de abertura desses novos tempos, 

não simplesmente como uma estrutura concreta do meio físico, mas também um rompimento 

com o pensar e a mentalidade do povo. O progresso foi uma das preocupações que avançou 

no Brasil desde o início da República, a exemplo do Rio de Janeiro (1910). Seguiu-se o 

modelo da Europa, especificamente a França. Tal questão foi explorada pelos jornais ao 

enfatizar a palavra progresso e civilização. 

Um dado interessante dos jornais foi à exploração das imagens fotográficas como um 

meio possível de contato mais direto com o leitor. O uso das fotografias representaram um 

dos meios mais acessíveis da comunicação, tanto para o leitor, quanto para o analfabeto, pois, 

a imagem transmite o todo da mensagem. Neste contexto era o testemunho verídico e ocular 

dos fatos. 

Através das imagens era possível aproximar o leitor dos fatos e indicar nomes a 

política local. Havia uma preocupação em ligar o progresso ao político e assim, transmitir 

essa relevância aos moradores da cidade. É notória essa necessidade no contexto do Brasil: 

manter os ideais de expansão e crescimento. 
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 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Nacionalismos e reforma agrária nos anos 50. Rev. bras. Hist. [online]. 

1998, vol.18, n.35, pp.329-360. 
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Figura 4 – Gazeta do Norte 
 

Fonte: Carta ao eleitor analfabeto. Centro de Documentação e Pesquisa- Unimontes 

 
 

A página do Jornal “Gazeta do Norte” (1957) tem como um dos destaques a carta 

dirigida aos analfabetos. Nessa carta os redatores escreveram de modo particular a um 

grupo específico de pessoas – os analfabetos da população – que no contexto do Brasil 

alcançavam níveis altíssimos! Eles apontam algumas situações: criticam a não 

participação efetiva dos analfabetos nas eleições, e propõe maiores igualdades 

democráticas e participação popular. A matéria do jornal denuncia o nível educacional da 

população norte mineira e a necessidade de incluir a população na vida política da nação. 

Destarte esse interesse político dos redatores, há uma preocupação voltada para o quesito 

econômico, passam a ligar o desenvolvimentismo a uma população mais letrada. Ou seja, 

a necessidade de “apagar” a imagem de uma população sertaneja, analfabeta e incluí-la 

nos hábitos progressistas. 

A título de exemplo dessa tentativa de eliminar uma imagem “negativa” da região 

norte e a sua abertura para receber “a chegada do progresso”, temos a imprensa 

montesclarense, que traçou um paralelo entre a modernização da capital e a cidade de 

Montes Claros. Enquanto a região centro oeste receberia os investimentos da nova 

Brasília, Montes Claros se destacava no Norte de Minas como cidade progressista. 

Na (FIGURA 04) a seguir, percebemos a presença de Juscelino Kubistchek, 

presidente do Brasil, na cidade de Montes Claros, em 1957. 
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Figura 5 - Juscelino Kubistchek, na cidade de Montes Claros em 1957. 
 

Fonte: Documento do Arquivo Regional de Montes Claros. 

 

 

A imagem representa a forte visita do presidente do Brasil, no Norte de Minas, na 

cidade de Montes Claros, três anos antes (1957) da inauguração da capital do Brasil, Brasília 

(1960). Para os jornais foi significativa a sua presença, além de estender a relação do norte no 

projeto de progresso do Brasil. Na imagem contém autoridades civis e religiosas, ao centro o 

presidente. 

Esse anseio expresso pelos jornais do Norte de Minas a respeito da construção de 

Brasília compreende a própria ideia inaugural do presidente JK (1956-1961) que buscava uma 

interligação das regiões afastadas do Brasil com o centro político e econômico, Brasília. 

Dessa forma, a tentativa era unificar e manter uma relação mais próxima. A imprensa de 

Montes Claros destacava a nova capital, Brasília, como a solução para os nordestinos. Entre 

os séculos XIX e XX, eram os transportes fluviais que promoviam o vai e vem de pessoas 

entre as regiões Nordeste e o Norte de Minas. Na busca por melhores oportunidades, 

encontrava no rio o caminho propício para chegar a capitais como: São Paulo, Belo Horizonte 

e o Rio de Janeiro. 

A partir da construção de Brasília, os jornais entenderam a nova cidade como uma 

“solução” para muitos desses viajantes, mostrando uma capital de oportunidades e atrativa: 
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Brasília foi a salvação para nordestinos em trânsito. Viagens quatro vezes por 

semana conduzindo média de 15 elementos – imigrantes europeus vieram em menor 

número – Um ano árduo para o Instituto Nacional de Imigração e Colonização e o 

CIME. 
37

 

 

Algo muito citado pelo jornal foi à nova possibilidade de emprego que Brasília 

poderia vir a oferecer a esses nordestinos. Ao mesmo tempo, isso traça uma visão crítica, uma 

vez que seria necessária, a substituição das estradas de água, pelas estradas de terra. O Rio 

São Francisco fornece o percurso de Minas Gerais ao Nordeste, por onde, através dos meios 

fluviais como os barcos a vapor, esses moradores de diversas localidades conseguiam se 

locomover em viagens de longa distância. Outra mudança bem notada se daria nas práticas 

culturais, sociais e econômicas dos nordestinos. Dedicados durante toda uma vida as lavouras 

e outras práticas agrícolas, chegar a capital teriam que se adaptar a uma nova realidade. Algo 

não citado pela imprensa local, mas propício para questionamentos quando discutimos os 

modos de vida desses moradores. 

Abaixo, podemos perceber o Mapa da navegação no Rio São Francisco. É possível 

observar a distância em quilômetros percorrida pelos vapores desde o porto de Pirapora (MG) 

a cidade de Juazeiro (BA). Ligação que os vapores promoviam entre as regiões Nordeste e o 

Norte de Minas. 
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 GAZETA DO NORTE, 15 de março de 1959, Nº 2.666. 
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Figura 6 - Mapa da navegação a vapor no Rio São Francisco 
 

Fonte: Arquivo público Municipal de Pirapora/MG. Aproximadamente entre 1960 e 1970. 

 

 

O médio São Francisco tem início abaixo da cachoeira de Pirapora (MG) até parte do 

estado da Bahia. Esse percurso na primeira década do século XX era o caminho de pessoas e 

escoamento de produtos. Podemos destacar no mapa acima (em destaque) os portos de 
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paradas dos vapores, em evidência maior estão os dois principais portos da navegação; as 

cidades de Pirapora e Juazeiro. Além disso, a outra cidade que nos chama a atenção no mapa, 

Bom Jesus da Lapa (BA). Apesar da ausência de uma explicação junto ao mapa, sabemos que 

a cidade de Bom Jesus era um dos principais portos dos vapores, devido à devoção dos 

ribeirinhos. O porto não funcionava apenas como embarque e desembarque, mas também 

como meio turístico religioso, servindo como ambiente para peregrinações. A prova da 

devoção do povo do médio São Francisco pode ser observada com a presença de inúmeras 

igrejas construídas as margens do Rio São Francisco. Destaque que será mostrado no mapa 

das próximas páginas da pesquisa. 

Nas barrancas do rio, cidades foram formadas e a mistura de culturas fortemente 

manifestadas. O rio era o portal das notícias do Brasil e do mundo. O percurso traçado pelos 

vapores, de aproximadamente 1.371 km, da região de Pirapora (MG) até Juazeiro (BA) 

demonstra o quanto essas navegações resultaram inevitavelmente numa construção cultural 

entre os moradores, o rio e os vapores. A manifestação cultural se expressou na organização 

de vendas e compras de produtos, da terra, do rio e dos artesanatos, além de viagens pelas 

belezas naturais dessa região, o rio e suas nascentes. 

O mapa da Bacia Hidrográfica do São Francisco 
38

 permite-nos ainda observar com 

clareza a atuação do estado em diversos pontos estratégicos do rio. A construção de 

barragens, as divisões por áreas, entre outros, traz a tona uma realidade que estava sendo 

modificada. As águas do Rio São Francisco já não circulavam livremente, o que mostra “a 

posição do estado como um agente segregador, capaz de regionalizar e classificar o rio por 

áreas e interesses sagazes de intervenção” 
39

. 

Diante desse contexto, percebemos a atuação do estado e a parceria dos veículos de 

informação como aliados dos ideais propagados pelos governos desenvolvimentistas. O 

cenário natural do rio aos poucos passou a ser substituído pelas rodovias ou DER 

(Departamento de Estradas de Rodagem). Quando se pensava o contexto da mídia, o São 

Francisco era pensando como meio para produção de energia elétrica e projetos de irrigação. 

Nesse momento os ribeirinhos teriam em mãos os escritos e poderiam acompanhar os passos 

que o país estava dando em direção ao progresso e desenvolvimento. Algo diferente em 

38
 As instituições governamentais adotam atualmente quatro divisões; O Alto São Francisco, desde as suas 

nascentes até a cidade de Pirapora em Minas Gerais. O Médio São Francisco corresponde logo abaixo da 

cachoeira de Pirapora/MG, (onde se inicia o trecho propício à navegação) até a cidade de Remanso na Bahia. O 

Submédio São Francisco se estende em terras baianas e encerra o seu percurso no próprio estado, na cachoeira de 

Paulo Afonso/BA. Por fim, o Baixo São Francisco, de Paulo Afonso/BA até a sua foz, no Oceano Atlântico, 

entre os estados de Sergipe e Alagoas. 
39

 SOUZA, Angela Fagna Gomes de. Ser, Estar, Permanecer: vínculos territoriais das gentes que povoam as 

margens e ilhas do Rio São Francisco. Tese de Doutorado. Uberlândia, 2013, p.44. 
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relação aos meios fluviais, quando os noticiários eram trazidos pelos comandantes dos barcos 

a vapor e muitas vezes chegavam com certo atraso. Diante dessa situação, os portos viravam 

pontos de debates sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. 

Ao analisar a imprensa local sabemos que, a partir da década de 50, os acessos aos 

escritos são mais frequentes, inclusive, este ganha força a partir do Plano de Metas do 

governo JK (1956-1961). Para trabalhar o Norte de Minas, faz-se necessário mostrar os 

impressos como influenciador de uma ideia de “progresso” que estava surgindo, bem como 

esta chegava aos moradores e atingia as suas relações culturais e sociais. A fonte impressa 

atua como suporte para entendermos o contexto do fim da navegação dos vapores no São 

Francisco e como isso estava sendo recebido pelos moradores do médio São Francisco. 

Para o historiador Rafael Saraiva Lapuente (2015) 
40

, ao estudar as fontes de jornal, 

inserimo-nos em dois tempos: um objetivo, que interpreta o texto escrito efetivamente; outro 

subjetivo, que precisa compreender aquilo que não aparece escrito, mas é possível identificar 

a luz do contexto histórico. Para Simone da Silva Bezerril (2011): 

A imprensa, particularmente a impressa, tem propiciado não apenas o alargamento 

das fontes do historiador, mas principalmente a possibilidade de verificar e 

conhecer, dentre outros as transformações das práticas culturais, os comportamentos 

sociais de uma referida época, as manifestações ideológicas de certos grupos, a 

representação de determinadas classes e a visibilidade de gênero
41

. 

 
 

No médio São Francisco, a imprensa ribeirinha a partir do “SF” e do “Gazeta” tinham 

interesses no progresso da região Norte do estado de Minas Gerais. Era possível observar as 

manifestações ideológicas dos grupos políticos locais que expunham uma região em 

crescimento. Mostrava-se a transição do campo/cidade e do rio como promissor de produção 

elétrica. 

Através dos jornais locais entra em análise o confronto das relações dos moradores 

com o rio e a representatividade trazida pela imprensa como uma região que se voltava para o 

mercado e a exploração dos seus recursos – realizavam assim uma frente de batalha para 

comandar a implantação das mudanças referentes, sobretudo, à navegação. A legitimação da 

imprensa ao conceber os acontecimentos ocorridos na sociedade, “assim como de reconstruir 

os fenômenos culturais e os estereótipos sociais, fazem dos jornais um potencializado e 

guardador de memórias locais ou mesmo nacionais”. 

40
 LAPUENTE, Rafael Saraiva. O jornal impresso como fonte de pesquisa: delineamentos metodológicos. 

Encontro Nacional de História da Mídia. UFRGS, 2015. 
41

 BEZERRIL, Simone da Silva. Imprensa e Política. Jornais como fontes e objetos de pesquisa para estudos 

sobre abolição da escravidão. UEMA, 2011, p.03. 
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Compreender a história, a partir dos jornais, permite-nos conhecer a luta de uma 

sociedade local, bem como o conceito de cidade e o posicionamento político desta sociedade. 

É dessa história, construídas a partir das vidas de pessoas, sejam nordestinas, sejam mineiros, 

e suas fortes relações com os vapores e com o rio, que percebemos a importância de uma 

região, como a do Rio São Francisco, para integração de um país tão grande como é o Brasil. 

 
1.2 Sertão Norte Mineiro: do isolamento ao papel de integração nacional. 

 
 

Dentre tantos termos presentes na historiografia brasileira, o termo “sertão” é um dos 

que acreditamos ser mais complexo, dado sua riqueza de significados. Janaína Amado (1995) 

diz que este termo é uma categoria não somente de caráter espacial,  mas também uma 

categoria do pensamento social brasileiro. Sertão, nesse caso, é um conceito importante para 

se entender o Brasil na sua construção. Além disso, a autora trata o termo também como uma 

categoria cultural, presente na literatura e nas artes, e ainda, “como uma categoria construída 

durante a colonização do Brasil, designando quaisquer espaços longínquos, amplos, 

desconhecidos, desabitados ou pouco habitados”. 
42

 

No período colonial, todas as áreas que não correspondiam às regiões litorâneas eram 

delineadas pelos europeus como sertão. Termo designado pela ausência da modernização, da 

presença de uma população mestiça em meios aos cerrados ou até mesmo as áreas cobertas 

pela grande extensão da mata atlântica. É interessante notar que, ao analisarmos diversas 

obras relacionadas ao tema, encontramos inúmeras definições para o termo sertão. 

João Guimarães Rosa, na Obra “Grande Sertão Veredas” (1956) 
43

, traz o termo sertão 

para denominar o refugio dos que não se submetiam a dominação, que buscavam a liberdade. 

Daqueles que se apropriavam de um espaço temeroso e que regiam as suas próprias vidas, 

sem um código preciso para dizer o que é certo ou errado. Já para a autora Iara Soares França 

(2000) o sertão traz consigo um sentido bastante interessante, já que aponta para um projeto 

de dominação sofrido historicamente: 

O sentido de sertão enquanto delimitação geográfica; ser do sertão ou ser sertanejo 

resgatam o projeto de dominação da região, os impactos e violências decorrentes de 

tal processo, bem como, as tentativas de resistência dos povos sertanejos e índios 

que ali habitavam
44

. 

 
 

42
 AMADO, Janaína. Região, Sertão, Nação. Estudos Históricos. Rio de Janeiro. V.8, n.15, 1995, p.145-151. 

43
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Na análise percebemos que o sertão exerce um significado relevante para a 

compreensão do interior do Brasil. França (2000) procura abordar o sertão a partir dos 

primeiros habitantes, defensores do território, dizendo que não é um simples lugar, fazendo a 

partir de uma história de sertanejos e índios que ali residiam e resistiram às garras dos 

aventureiros. Quando especificamos o Sertão Norte Mineiro, resgatamos a história do 

sertanejo que longe do auxílio português, foi construindo aos poucos o seu habitat e 

procurando, através do comércio, participar nas atividades econômicas de outras regiões. 

Destacamos, sobre o sertão, as dificuldades em meio ao isolamento, as leis impostas 

pelos coronéis, além das secas frequentes em boa parte do ano. No entanto, vale dizer que 

essa associação entre condição climática e o sentido de sertão não é aplicada a todas as 

regiões entendidas como tal, pois, no Brasil, por exemplo, boa parte do centro-oeste é 

entendida como sertão, mesmo não sendo uma região de seca. 

Segundo França (2000) a descoberta do ouro na região central de Minas Gerais, fez 

com que todo o estado, antes visualizado como sertão na sua totalidade, se dividisse em duas 

regiões: uma modernizada, rica, mineradora e outra mais pobre, isolada, agropastoril e 

sertaneja. 

Com a descoberta do ouro, depois de um século de colonização, essa região se 

urbanizou e não era mais conhecida como sertão. Mas o que então passa a ser considerado 

sertão em Minas Gerais? A partir de então, Minas Gerais sofreu duas divisões: de um lado a 

área mineradora, região de concentração de riqueza e de poder político no século XVIII, e, 

que se estende até a Comarca de Sabará. De outro lado, o sertão de Minas. Hermann 

Burmeister (1980) passa a definir o sertão como aquelas áreas onde não se encontrava 

nenhuma cidade, “mas apenas fazendas esparsas e, raramente, aldeia ou povoação sem 

nenhuma importância” 
45

. Diante disso, o sertão mineiro se opunha não só ao litoral, mas 

também a região mineradora no estado. 

Sendo assim, a região norte mineira no século XIX manteve-se em meio aos poucos 

investimentos, com um comércio voltado para a economia de subsistência a partir da 

agricultura e pecuária. Nesse período, tal a região, que ainda continha as suas áreas compostas 

em grande parte por fazendas ou povoados, deparava-se com um dos desafios enfrentados 

 

 
 

45
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pelos sertanejos; à dinamização do comércio, principalmente no caso dos grandes períodos 

das secas, que inibiu o desenvolvimento da agricultura. 

João Botelho Neto (2005), memorialista regional, destaca que as secas do Norte de 

Minas compõem a trajetória de vida dos ribeirinhos que, em meio às lutas, batalhavam para 

garantir o seu sustento. 

A seca é o fator climático mais marcante na vida do sertão. Sertanejo quando 

começa a falar de seca é estória pra não acabar mais (...) desde o sertanejo do norte 

de Minas até o maranhense, todos mostram a coragem de enfrentar os problemas, 

criar e divulgar o produto da sua criação 
46

. 

 

João Botelho foi vereador, escritor, jornalista, técnico agrícola, Presidente e fundador 

da ONG Preservar, membro e um dos fundadores da Academia de Letras, Ciências e Artes do 

São Francisco (ACLECIA) 
47

, bem como membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico 

de Montes Claros (MG). Os escritos do autor são voltados para a cidade de São Francisco no 

Norte de Minas Gerais. Botelho buscava mostrar a cidade e o processo de transformação 

econômica vivenciada pelos ribeirinhos. Além disso, em toda a sua obra, percebemos os 

relatos sobre o sertanejo enquanto desbravador, pois sempre enfrentou dificuldades, 

principalmente no âmbito econômico, quanto à ação de desenvolvimento do comércio e, 

também, na conservação da garantia do seu sustento durante o ano. 

No Brasil, diversas regiões como o Norte de Minas, especificamente, faz parte do 

clima semiárido (quente e seco), o que nem sempre favorece ao sertanejo que se mantinha a 

partir da agricultura. Além disso, nestas regiões é comum ocorrer também à pluviosidade nos 

períodos de chuva, isso devido muitas vezes ocorrer abaixo das expectativas, tornando-se 

prejudicial ao plantio e as colheitas. 

No século XIX a maioria dos aglomerados populacionais do Norte de Minas não eram 

formados por cidades institucionalmente constituídas, no entanto, as mesmas já se 

encontravam em fase de expansão. Essas pequenas cidades eram responsáveis pela 

movimentação do comércio. Entre as primeiras podemos citar: São Romão, São Francisco, 

Matias Cardoso, Januária e Guaicuí. Esses locais eram os pontos de referência, para o qual os 

produtos eram enviados aos portos para em seguida serem exportados. 
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Para Joycelaine Oliveira (2009) 
48

, com o crescimento e a ampliação dessas regiões, as 

cidades fixadas às margens ribeirinhas do Velho Chico se apresentavam como o eixo 

econômico da região. Isso viria a ocorrer com maior vigor décadas depois, a partir das 

relações econômicas com outros estados do Brasil pelos meios fluviais. As cidades de 

Pirapora e Januária, por exemplo, foram dois dos centros comerciais da época. Os Municípios 

ganharam destaque pela dinamização econômica e pela movimentação de pessoas nesses 

locais, ambos às margens do Rio São Francisco. 

O que se percebe na trajetória de alguns desses lugares é que as fazendas e 

sucessivamente as vilas, bem como as cidades, foram sendo desenvolvidas a partir da 

economia de subsistência. Toda a cultura era voltada para o trabalho persistente, ou seja, 

desde a infância o norte mineiro, em uma tradição familiar, buscou como trajeto principal o 

trabalho, tanto na agricultura como na pecuária. 

Augusto Querino (2000) 
49

 também parte para a visão de que o sertão norte mineiro 

constituiu-se de uma cultura diferenciada em relação ao restante das regiões do Brasil. Tal 

incorporação foi, ao mesmo tempo, fundamental para que se efetivasse a conquista e a 

formação de uma cultura no sertão. Podemos perceber que o Norte de Minas, assim como 

outras regiões sertanejas do médio São Francisco, teve como componentes o gado, o ouro, o 

branco, os índios, entre outros. Esses fatores influenciaram na caracterização cultural da 

região, sendo que o Rio São Francisco foi o responsável por intensificar essas relações. 

No Sertão do São Francisco foi intenso o número de trabalhos regionais de aspectos 

culturais da região, como as plantações, o cultivo, a criação de diversos animais, além de uma 

produção voltada para a manufatura artesanal. Por aqui, também mantiveram uma próspera 

indústria de objetos de couro, barro, cerâmica, madeira e tantos outros. As inspirações vindas 

do rio trazem para o artesanato as cores e a criatividade, fazendo o ribeirinho criar a sua 

própria identidade na região. 

Para a geógrafa norte mineira, Anete Marília Pereira (2004) 
50

 as raízes do Norte de 

Minas sempre estiveram voltadas para o Nordeste, devido à relação íntima com o comércio. 

Assim, considera o Norte como parte nordestina das Minas Gerais pela semelhança 
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socioeconômica entre ambos. Oliveira (2000) 
51

 destaca que a relação do norte mineiro com o 

Nordeste vem acontecendo há muito tempo. O que comprova é a região ser a única do estado 

a estar inserida na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE. 

Sobre o assunto, ao analisarmos a questão política ou econômica, nos deparamos com 

um fator importante abordado por Botelho (2005) 
52

 quando se refere às tradições presentes 

no Norte de Minas no período coronelístico. Para o memorialista, no século XIX, os coronéis 

tornaram-se os mantenedores da autoridade política na região, esbanjando posse sobre terras e 

ampliando territórios ao longo das margens, ou seja, a região era movida pela ação 

coronelística. 

Iglesias (1993) aborda que o papel de coronel passou a ser usado a partir da criação da 

Guarda Nacional no século XIX. Isso aconteceu devido à necessidade de autoridades locais 

para o controle dos habitantes e encaminhar homens para a Guerra, quando necessário: 

Como era frágil o Exército quando o país se emancipava, o governo contrata 

mercenários, que, nas cidades, ociosos e sem pagamento, entregam-se as práticas 

condenáveis; o governo então cria no princípio da Regência, em 1831, a Guarda 

Nacional, que chama o particular, o civil, para o policiamento. Cabe o comando aos 

fazendeiros, proprietários de terras, que convocam dependentes ou agregados para 

formar os hostes militares ou paramilitares (...). E por Coronel passou a ser 

conhecido o cidadão interiorano, detentor de algum poder 
53

. 

 

É importante ressaltar que o termo coronel, apesar de ter sido resgatado no período da 

Guarda Nacional, não equivale ao utilizado na República Velha. O primeiro é estritamente 

relacionado a um cargo dentro da hierarquia militar, sendo que o segundo relaciona-se ao 

poder mandonista de uma figura de status exercido geralmente no interior do país. 

Sabemos que esses coronéis exerciam o seu poder na posse de grandes propriedades 

rurais, que seriam constantemente ampliadas pela tomada do poder local junto aos seus 

adversários. Havia também várias formas dos coronéis ampliar os seus domínios como 

conquistar o apoio dos grandes políticos ou até mesmo da população através de práticas como 

o clientelismo. O que se nota no contexto do sertão norte mineiro é que o isolamento dos 

municípios e o seu lento processo de desenvolvimento também foi um dos fatores que 

contribuíram na manutenção do poder dos coronéis. 

Para Diniz (2009) o coronel no contexto sertanejo se destaca como uma: 
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Figura rude, destemida, autoritária, leal para com os amigos. É o delegado de 

polícia, o conselheiro, o juiz de direito, a lei, o poder. Comerciante, dentista prático, 

fazendeiro dono de muitas terras. Possui centenas de afilhados de batismo e de 

casamento. Conservador defende com unhas e dentes a propriedade privada. Chefe 

de uma família feudal 
54

. 

 

Os coronéis cuidavam dos interesses de todos, eram os responsáveis pela segurança da 

população e ofereciam oportunidades de emprego nas fazendas. Além disso, se envolviam nas 

histórias e conflitos da sociedade sertaneja, além da questão política, no qual definiam 

partidos, indicavam os candidatos e manobravam os eleitores. 

A figura do coronel, na história do Brasil, representou a relação assistencialista da 

população com os poderes dos grandes proprietários de terras, mais: como a política era uma 

questão negligenciada em regiões interioranas. Essa ausência do poder político nessas regiões 

foi quem permitiu o fortalecimento desses “poderosos”, de tal forma que, com o processo de 

centralização no Brasil, do governo de Getúlio Vargas, assistiu-se o enfraquecimento dessa 

relação de dominação dos coronéis. 

Podemos analisar que o coronelismo aconteceu devido aos fatores de desigualdade 

social existentes no Brasil, assim como a ausência dos direitos dos cidadãos perante a falta de 

assistência do Estado. No Norte de Minas, assim como boa parte do Nordeste, não foi 

diferente, a resistência dos sertanejos em meio às imposições da Coroa e a distância com que 

se encontrava das zonas de desenvolvimento fortaleceu o poder dos grandes fazendeiros nas 

áreas regionais. A figura do coronel permaneceu ate a primeira metade do século XX. 

As discussões que abordamos acima acerca do sertão demonstraram como elemento de 

sua realidade, em relação às outras regiões, o isolamento. No entanto, é importante ressaltar 

que esse isolamento está mais para uma realidade política – de falta de contato com o centro 

de poder do país – do que uma posição geográfica. Pois, elas mantinham comércio com outras 

regiões através da agricultura e pecuária, sobretudo por meio do Rio São Francisco que 

rompia o distanciamento geográfico. A seguir, trataremos sobre essa integração que se deu a 

partir do sistema hidroviário e da ação dos tropeiros em toda a região. 

 
1.3 (1957-1972): As contradições de um tempo – o rompimento de um processo 

econômico e social 
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No decorrer dos estudos, analisamos a trajetória do comércio como propulsor no 

crescimento das áreas ribeirinhas mineiras a outras regiões do país. Neste sentido, o Rio São 

Francisco se mostrou continuamente a primeira grande via de comunicação do Brasil até 

meados da década de 50. A grande extensão da pecuária e agricultura possibilitou muitas 

oportunidades aqueles que o habitavam. As vantagens oferecidas pelo São Francisco, devido 

o seu trecho extenso e ligado a diversas regiões do Brasil, fizeram com que as autoridades 

investissem no transporte fluvial a partir do século XX. A navegação entrou em cena no 

panorama regional como estratégia de locomoção de pessoas e mercadorias. 

Antes dos transportes a vapores, outros meios estiveram em serviço. Buscaremos 

brevemente destaca-los aqui como parte dessa integração local e interestadual. É importante 

ressaltar que o transporte fluvial, por muito tempo, se impôs como a única opção para os 

sertanejos comercializarem com outras regiões. Os ajoujos, paquetes e as barcas de frete, por 

exemplo, exerceram grande importância para o transporte de animais e produtos, 

principalmente os mais valiosos. Os barcos a vapor vieram tempos depois, aproximadamente 

após 1900, fazendo a junção com as ferrovias e atuando como alternativa para a 

movimentação humana, torneando a situação vigente. 

O ajoujo, transporte essencial para a pecuária, não percorria longas distâncias, isso 

apenas passou a ocorrer quando apareceram as primeiras barcas no São Francisco. Porém, 

exercia uma função fundamental para o comércio dos fazendeiros, servindo no deslocamento 

do rebanho para o outro lado da margem. 
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Figura 8 – Ajoujo no Rio São Francisco- São Francisco/MG 
 

Fonte: Ajoujo no Rio São Francisco – ONG PRESERVAR, São Francisco/MG. 

 

 

A cena representada acima (FOTO 08) bem mostra como era o ajoujo do século XX. 

O transporte é semelhante aos currais das fazendas de gado, principalmente pelo formato com 

cercas feitas de madeira, também como uma forma de proteger o rebanho nas travessias. 

João Botelho (2005) memorialista regional destaca que a principal função do ajoujo 

era conduzir animais de montaria ou tropa e bovinos de alto valor. Além disso, era o meio 

mais confiável encomendado pelos fazendeiros para o transporte dessas espécies. Em casos 

extremos era usado também para transportar pessoas para o outro lado da margem: 

Esta embarcação era operada por três homens sendo: um piloto e dois que remavam 

ou empurravam andando na coxia. Nas margens onde era pouca a profundidade, 

eram usados os varejões que tinham um gancho na ponta que servia para fixá-los no 

fundo do rio. A outra extremidade era colocada no peito do remeiro que ia andando 

vagarosamente pela coxia em sentido contrário à marcha do ajoujo que era 

empurrado com os pés. Quando alcançavam a parte profunda, os homens passavam 

a trabalhar com dois remos até chegar à margem oposta 
55

. 

 

O ajoujo, transporte essencial para a pecuária, não percorria longas distâncias, isso 

apenas passou a ocorrer quando apareceram as primeiras barcas no São Francisco na primeira 

metade do século XX. Porém exercia uma função fundamental para o comércio dos 

fazendeiros, servindo como setor no deslocamento do rebanho para o outro lado da margem. 
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Com a expansão do comércio nas áreas ribeirinhas, as barcas entraram em cena, por 

oferecerem espaços maiores e percorrerem longas distâncias. O transporte de mercadorias 

para outros lugares se tornaria viável com o trabalho dos remeiros que iriam conduzir as 

barcas no processo de troca e compra de produtos. Zanone Neves (1998) 
56

 confirma que a 

introdução das barcas no São Francisco teve interesses fundamentalmente comerciais. 

O uso das barcas tornou-se essencial na história ribeirinha. Machado (2002) 
57

 destaca 

que, em fins dos séculos XIX e início do XX, “a região era movimentada por 

aproximadamente trezentas barcas” (p.270). O frete poderia ser pago em longo prazo e os 

donos das barcas eram os próprios carregadores. Abaixo, podemos observar algumas delas 

atracadas no porto do Rio São Francisco no Norte de Minas e a movimentação de pessoas as 

margens do rio. 

 
Figura 9 – Barcas atracadas no porto do Rio São Francisco 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco – PRESERVAR 

 
 

“Barca parada não ganha frete”. Esse ditado popular era dito por ribeirinhos ao ver 

remeiros parados nos portos. Diante da concorrência do comércio, a única saída era ser bom 

na “fala” e convencer os comerciantes das vantagens oferecidas por sua barca. As 

embarcações flutuavam, rio abaixo ou rio acima e de porto em porto realizavam o papel de 

comércio ambulante e transporte de mercadorias. 
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O Antropólogo Zanone Neves (1998) tem realizado boa parte de suas pesquisas no 

estudo desses trabalhadores do rio. Além da sua trajetória, ele destaca os desafios enfrentados 

por esses homens durante décadas até a chegada dos vapores. 

Estas traziam das províncias da Bahia e Pernambuco o chamado “sal da terra” e 

outros produtos de origem européia; da província de Minas Gerais, levavam couro, 

peles, rapadura e algodão, entre outros produtos. Vinculado a este sistema estariam 

figuras como os tropeiros e carreiros do sertão, com suas tropas e carros de boi, que 

faziam a ligação entre o campo e os pequenos núcleos urbanos.
58

. 

 

Ocasionados pelo processo migratório que o Rio São Francisco proporcionou, desde o 

período colonial, como um caminho viável para outros locais. A ligação cultural entre uma 

região e outra se manifesta fortemente na culinária, nas práticas artesanais e no sotaque dos 

habitantes. Para Souza (2008), tal influência com certeza se deve à expressiva “migração de 

baianos, pernambucanos e nordestinos em geral para Pirapora, como os grandes “mestres” e 

“comandantes” que vieram trabalhar nos barcos e gaiolas do Velho Chico” 
59

. Esse 

dinamismo econômico e sociocultural foi fortemente construído no “Velho Chico” por um 

tripé formado pelos: transportes fluviais, as vias férreas e as tropas. 

A primeira estação férrea chegou à cidade de Pirapora (MG) em 1911. Nesse período, 

a cidade passou a centralizar todo o comércio regional transformando, posteriormente, no 

grande centro econômico local. Entendemos que o trabalho das barcas atuou de forma 

expansiva na movimentação das relações entre as regiões fronteiriças, pois possibilitou maior 

proximidade dos ribeirinhos que residiam rio abaixo ou rio acima. Isso, tendo em vista que 

comercializavam entre si ou migravam entre os estados em meios às oportunidades que 

viessem a surgir. As ferrovias, nesse sentido, seria uma investida do Governo Republicano, 

possibilitando uma maior abertura entre os estados interioranos e os grandes centros 

econômicos. 

O crescimento de Pirapora (MG) foi seguido por um claro aumento populacional. Para 

Zanone Neves (1998), entre os anos de 1920 a 1930, houve uma expansão populacional de 

16.000 para 22.643 habitantes. A maior parte dos migrantes eram compostos por nordestinos, 

que nas fugas das secas encontravam na cidade “uma parada estratégica na sua função de 

entreposto comercial” 
60

. As ferrovias trouxeram um grande impulso para a cidade ribeirinha, 

dando continuidade ao percurso ofertado pelo rio. Deste modo, Pirapora (MG) desenvolveu-se 
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amparada em dois fatores determinantes: a navegação do rio São Francisco e a Estrada de 

Ferro Central do Brasil (1918). 

A estrada de ferro alcançou as corredeiras de Pirapora e desta cidade partem os 

vapores de várias empresas, distribuindo para o sertão manufaturas e recebendo 

produtos locais, especialmente mamona e o algodão (mais ou menos 85% do 

transporte). 
61

 

 

Essa ligação ampliou o transporte de produtos que passaria agora a atingir outras 

localidades, como a capital, Belo Horizonte. Lá a produção de charque, por exemplo, era uma 

das mercadorias mais pedidas para abastecer as regiões mineradoras. Sobre isso, desperta a 

nossa atenção o fato de grande parte desses produtos escoados pertencerem às comunidades 

locais, com a sua agricultura ou pecuária de subsistência. Morar a beira do rio não se fazia 

importante somente para os fazendeiros e os seus modos de produção, mas para todos que, de 

uma forma geral, poderiam exercer o trabalho de troca e venda do seu cultivo. 

Povo destemido, que encontrava nas águas o seu refúgio, o seu descanso. Nascer e 

viver as margens do rio fazia desses moradores agricultores da terra. As experiências do solo 

para aqueles que chegavam as barrancas do rio era a forma natural de homens que vivem 

“com poucas terras, mas muita fé” 
62

. O aprendizado para quem vivia as margens do rio era 

voltado para os saberes e a experiência. Nesses relatos sobre os meios de transportes, as 

barcas de frete eram uma das que mais exigiam a sabedoria daqueles que resolviam encarar 

esse serviço como profissão. Nas cidades em que vendiam as mercadorias, eram bastante 

conhecidos, se divertiam, sofriam chacotas e sempre respondiam através da criação de 

músicas ou algumas sátiras, como veremos a seguir: 

Juazeiro da lordeza 

Petrolina da riqueza 

Santana do cascalho 

Riacho da carestia 

Sento Sé da miséria 

Oliveira da precisão 

Remanso pra eleição 

Pilão Arcado da valentia 

Xique-Xique dos bundão 

Icatu cachaça podre 

Na Barra só tem ladrão 

Morro do fumo podre 

Boa Vista do Lagamar 

Bom Jardim da Rica Flor 

Urubu da Santa Cruz 

Triste do povo da lapa 

Se não fosse o Bom Jesus 
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Carinhanha é bonitinha 

Malhadinha também é 

Passo Manga e Morrinho 

Paga imposto em Jacaré 

Januária carreira inteira 

Pedra de Maria da Cruz 

São Francisco pai do rio 

São Romão pra feiticeiro 

Pirapora pra vadio. 

Januária carreira grande 

Corrente meia carreira 
63

. 

 

As barcas
64

 apresentavam um tamanho limitado. Feitas por uma cobertura de palha de 

carnaúba, os espaços eram divididos entre mercadorias e poucos tripulantes 

(aproximadamente 05 a 07 remeiros). Se observarmos a realidade da região, dependente dos 

trabalhos manuais, chegamos à convicção de que esses homens enfrentavam muitas 

dificuldades durante a atuação nas barcas. Para ser um barqueiro não se exigia apenas 

experiência, mas também força física e uma grande dedicação, afinal era uma forma para 

garantir o seu salário e o sustento da família. A jornada de trabalho podia durar 

aproximadamente 14 horas, pois, quanto maior a dedicação ao trabalho, mais rápidas eram as 

viagens. Entre as funções ao longo do rio: 

Havia barqueiros que se especializavam no comércio de tecidos; outros mantinham 

em suas embarcações um comércio variado como “um bazar”. Outros barqueiros 

operavam o transporte a frete: por exemplo; não era incomum um empresário de 

Januária, do setor agroindustrial, despachar uma carga de cachaça ou rapadura para 

um atacadista de Juazeiro, utilizando as “barcas de frete”. 
65

 

 

Entrar nesse ramo de trabalho poderia ter a influência de vários fatores, o historiador 

Paulo Michel Magalhães (2013) aborda que “pensar na tarefa dos remeiros, percebe-se que 

era uma profissão prazerosa para quem a assistisse e dava vontade de entrar no serviço” 
66

. 

Nesse caso, a profissão era passada de pai para filho, ou seja, era notando o trabalho realizado 

pelo pai e até mesmo o ajudando na manutenção das barcas que o jovem poderia ser 

influenciado a dar continuidade no setor. 

Outro fator importante era a necessidade financeira, sendo o pai o principal provedor 

“muitas vezes, o lazer pareceu-lhe o meio pelo qual conseguiria o primeiro emprego”. Sendo 
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assim, numa idade precoce, mais ou menos aos 16 anos, os moços entravam nos serviços das 

embarcações e realizavam as primeiras viagens. 

Costumes que até os dias atuais se tornam presentes, principalmente quando o 

historiador cita espaços nas casas dos antigos remeiros em que estes continuam a fazer 

reparos em motores de embarcações. As barcas de frete foram um caminho precursor dos 

barcos a vapor. Segundo Zanone Neves (2003) essa ligação permitiu com que alguns desses 

remeiros fossem também contratados para exercer os seus serviços nas embarcações maiores. 

O saber fazer atinente à navegação, o conhecimento das condições de 

navegabilidade, que eles internalizavam arrastando vara na coxia das barcas, 

tornavam possível essa mobilidade social, na medida em que podiam ser 

incorporados as empresas de navegação como tripulantes dos vapores 
67

. 

 

Optar pelos vapores, permitia ter um emprego melhor e menos cansativo. Além disso, 

permitia aos remeiros maior credibilidade, uma vez que ser remeiro não era tão atraente 

enquanto profissão nas cidades ribeirinhas. Primeiro pela dureza do trabalho, que diante da 

falta de oportunidades, muitos pais de família entravam nessa profissão para manter o 

sustento da casa. Como parte do salário era pago adiantado, esses podiam sustentar a família 

enquanto ficavam meses sobre o rio em viagem. 

Outro fator importante eram as relações entre remeiros e vaporzeiros. Devido às 

barcas serem consideradas mais inferiores, as afinidades entre os trabalhadores nem sempre 

eram cordiais. A grande causa das tensões entre remeiros e vaporzeiros eram os gracejos. 

Zanone Neves (2006) relata que dentre os fatores estavam as “expressões “pé pubo” e “piau” 

dirigidas pelos vaporzeiros contra os remeiros e os violentos conflitos nos cabarés quando 

ambos os grupos se encontravam” 
68

. 

O trabalho árduo dos remeiros também rendiam brincadeiras, já que ao passar pelos 

vapores sentiam-se incomodados por verem “marinheiros sentados sem ter o que fazer” 

enquanto eles trabalhavam intensamente com as varas sustentadas ao peito. “Um vaporzeiro 

perguntou, de troça: Esta ventando aí? O Evaristo respondeu: Pergunta a tua mãe, cachorro”. 

69 

 

De um fato marcante pelas “estradas de água”, surgiram também os primeiros homens 

dispostos a percorrerem longas distâncias pelas “estradas de terras”, motivados pelo comércio 
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e pela oportunidade econômica: os tropeiros. Eles atuaram nos transportes de mercadorias 

pelas regiões do Norte de Minas. Possibilitou uma maior abertura dessas estradas interioranas, 

mais: uma interligação do Norte com outros estados. As tropas foram os primeiros meio de 

transporte terrestre a comercializar no Norte, antes da chegada dos automóveis. Diniz (2009) 

vem relatar que: 

Em Minas Gerais, por suas condições topográficas, as tropas foram essenciais no 

transporte de carga. É importante destacar que os tropeiros teceram as teias de 

ligação do São Francisco às longínquas regiões do Piauí, Maranhão, Goiás e pelo 

próprio estado 
70

. 

 

Esses tropeiros eram considerados os grandes desbravadores de florestas e cerrados. 

Sabemos que no início do Brasil Republicano, as estradas brasileiras ainda eram precárias ou 

se encontravam em falta, isso levava os tropeiros a improvisarem em meio às matas para o 

transporte das mercadorias. Segundo Neves (1998) os tropeiros são descritos dessa forma: 

Os tropeiros são, em geral, camponeses que se dedicam ao trabalho de conduzir do 

campo para as cidades as tropas de mulas e burros carregados de buracas (ou 

“bruacas”), onde acondicionam cereais e outros produtos agrícolas. (...) os tropeiros 

são em geral agregados, camaradas, meeiros etc. trabalhando por conta do 

proprietário da terra que é também dono da tropa 
71

. 

 
 

O serviço dos tropeiros tornava-se frequente devido à falta de estradas adequadas ao 

transporte de mercadorias no Norte de Minas. O trabalho dos tropeiros se assemelhava aos 

barqueiros no que se refere às dificuldades enfrentadas na realização de seu ofício. Eles 

passavam meses distantes de suas famílias (muitos nem acompanhavam o crescimento dos 

filhos) e de sua propriedade, devido ao fato de percorrerem diferentes estados do Brasil. 

Também gastavam tempo nas viagens. A missão principal desses homens era a venda e a 

troca de mercadorias. 

Quando falamos em “estradas de água” e “estradas de terra”, queremos dar destaque 

ao trabalho conjunto e complementar dos meios de transportes. A partir da chegada das 

mercadorias através das barcas aos portos, os tropeiros tinham como missão levá-las ao seu 

destino. O processo de comercialização da região era realizado de forma tranquila, já que as 

barcas ofereciam preços baixos. Muitos agricultores não se preocupavam com as delimitações 

das distâncias que as barcas deveriam percorrer desde que as mercadorias fossem entregues 
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no período correto. Era intenso o movimento de pessoas, que vinham de todos os cantos das 

cidades e povoados, para se reunirem ou ofertarem os seus produtos e, assim, garantirem o 

sustento familiar. E essas mercadorias transportadas puderam, através dos meios de 

transportes, percorrer as regiões do Brasil, Nordeste e Sudeste. Na questão econômica, era um 

meio totalmente favorável, já que todos os ribeirinhos poderiam participar do comércio, seja 

os grandes ou pequenos comerciantes, através das suas plantações e da pecuária. 

A beleza do rio tornou-se poemas e cantigas, como sendo uma expressão cultural. 

A música “A lenda do Arco íris” do Grupo Agreste foi uma das composições que 

maior retratou essa ligação dos ribeirinhos com o rio. Na letra é perceptível, o destaque para 

as lendas, as paisagens e o sistema hidroviário; 

A Lenda do Arco Íris 

Grupo Agreste 

 

Veja morena que belo arco íris 

Bebendo água no meio do rio 

Chuva estiada, festival de cores 

Beleza igual aqui nunca se viu 

Veja morena que belo arco íris 

Bebendo água no meio do rio 

Chuva estiada, festival de cores 

Beleza igual aqui nunca se viu 

Ôi canoeiro não saia pra pesca 

Não enfrente o rio 

Conta a lenda que virou mulher 

Todo o pescador que ele engoliu 

Ôi canoeiro não saia pra pesca 

Não enfrente o rio 

Conta a lenda que virou mulher 

Todo o pescador que ele engoliu 

O São Francisco é sua morada 

Caboclo d'água foi quem descobriu 

Quando eu morrer me enterre 

Numa cova rasa 

Bem no meio dessa mata 

Lá na curva desse rio 

O São Francisco é sua morada 

Caboclo d'água foi quem descobriu 

Quando eu morrer me enterre 

Numa cova rasa 

Bem no meio dessa mata 

Lá na curva desse rio 

Ôi canoeiro não saia pra pesca 

Não enfrente o rio 

Conta a lenda que virou mulher 

Todo o pescador que ele engoliu 

Ôi canoeiro não saia pra pesca 

Não enfrente o rio 

Conta a lenda que virou mulher 

Todo o pescador que ele engoliu 

O São Francisco é sua morada 

Caboclo d'água foi quem descobriu 
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Quando eu morrer me enterre 

Numa cova rasa 

Bem no meio dessa mata 

Lá na curva desse rio 

O São Francisco é sua morada 

Caboclo d'água foi quem descobriu 

Quando eu morrer me enterre 

Numa cova rasa 

Bem no meio dessa mata 

Lá na curva desse rio 

Ôi canoeiro não saia pra pesca 

Não enfrente o rio 

Conta a lenda que virou mulher 

Todo o pescador que ele engoliu 

Ôi canoeiro não saia pra pesca 

Não enfrente o rio 

Conta a lenda que virou mulher 

Todo o pescador que ele engoliu 

 

O grupo Agreste surgiu na cidade de Montes Claros em 1977. Dedicados à música 

regional, buscavam mostrar nas letras e melodias o dia a dia dos norte mineiros a partir da sua 

própria cultura. Na atualidade, os ribeirinhos ainda manifestam fortemente o canto das 

músicas em festivais e eventos nas cidades. Citar a música nessa pesquisa tem um objetivo 

especial que é mostrar como a relação ribeirinho X Rio São Francisco. Afinal, encontramos 

nas lendas e canções uma forma de manifestação das maneiras como exerciam as suas vidas 

no rio. Modos esses que não foram registrados em livros e jornais, mas deixados por eles 

próprios como observamos nas músicas. Era ali no médio São Francisco que tudo acontecia, 

ou melhor, que acontecia a vida dessa gente de beira-rio. 

Nesse processo de povoamento do Vale do São Francisco percebemos, conforme 

Dumont (2007) 
72

, os diversos sujeitos sociais que foram se afixando às suas beiras. Bem 

como cada um, a partir de seu modo de vida e de suas experiências, foi se apropriando do 

espaço, modificando-o e construindo uma gama de vivências e saberes. Sendo assim, o Rio 

São Francisco apresenta-se como espaço com uma diversidade cultural dada as diversas 

experiências tecidas a partir do seu povoamento. Lugares que, por sua vez, fez surgir sujeitos 

históricos, tais como os remeiros, os vaporzeiros, os pescadores, dentre outros, cada qual se 

relacionando com o rio à sua forma. Visamos esses ribeirinhos (comerciantes, vaporzeiros, 

viajantes, vendedores ambulantes, músicos, etc) como grupos que se mantinham a partir da 

navegação fluvial no Rio São Francisco. 

Então, podemos pensar no rio São Francisco como um local em que os sujeitos 

adequam seus trabalhos e suas vidas. Seco ou cheio, calmo ou caudaloso, propício à pesca ou 

72
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não, o rio parece sempre se mostrar aos ribeirinhos com um sentido que vai além do 

meramente econômico, servindo como um espaço de trabalho, de lazer e de construção/ 

manutenção de uma cultura. O espaço natural dos ribeirinhos era passado por gerações ainda 

na infância: 

A vida dos futuros remeiros começava ainda na meninice do seu viver barranqueiro. 

Meninos arteiros, a correnteza do rio já os desafiava em braçadas e mergulhos. Essas 

peraltices de crianças possibilitavam-lhes conhecer as águas do rio, desde muito 

cedo. Seriam estas talvez as suas primeiras viagens pelo rio? Onde, como peixes 

dentro d‟água, já o conheciam por pequenos espaços, em águas de sonhos e fantasias 

que brincavam, em ciranda, nos seus imaginários infantis 
73

. 

 

Atualmente, ao observar as tardes no Rio São Francisco, assistimos um cenário festivo 

e alegre. As crianças fazem do rio o espaço para brincadeiras e diversões. Em meio às águas 

do rio há crianças nadando, jogando bola, pescando e compartilhando histórias. Olhar este 

panorama nos remete ao mesmo passado da navegação, confirmando a permanência dessas 

tradições, que são passadas de pai para filho e que torna a vida dos ribeirinhos inseparável do 

rio. 

Aos poucos, as regiões Nordeste do Brasil e o Norte de Minas passaram a se integrar. 

Ambas trocavam experiências de métodos econômicos e trocas de artigos. Do mesmo modo 

houve mudanças na vida das pessoas, sendo que o lugar não era constituído de pessoas de 

uma só localidade, mas pertencia a várias culturas que foram se apropriando e se estendendo 

por este vasto território. Neste contexto, os portos eram os pontos de conexão entre os povos, 

entre as culturas. Ali era intensa a espera pelos parentes, namorados (as) ou por aquela carta 

de alguém que há anos não se via ou com quem não se falava. 

O Rio São Francisco correndo entre o Sudeste e o Nordeste representou (com maior 

intensidade) um dos pontos mais importantes de ligação entre os povos do extremo sertão. 

Caso este, que ao trazermos para a atualidade permanece dando ao centro da nossa pesquisa 

(os ribeirinhos do Médio São Francisco), a regular permanência da produção. Ao analisar a 

realidade do rio com os ribeirinhos não podemos deixar de esclarecer o quanto toda essa 

realização cultural não se formou somente numa dinâmica positiva, ocorreu períodos de 

dificuldades, como as secas e a falta de produção para o comércio e a subsistência. 

Com a chegada dos vapores à região, a estrada das águas permitiu novas 

possibilidades ao Médio São Francisco, colocando os vapores como elemento central na 

mediação das relações tecidas entre as diversas cidades ribeirinhas aí existentes. A navegação 

 

73
 OLIVEIRA, Joycelaine Aparecida de. Ciclo de águas e vidas: O caminho do rio nas vozes dos antigos 

vaporzeiros e remeiros do São Francisco. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós- Graduação em Geografia/ 

Instituto de Geografia. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2009, p.81. 



46 
 

 

 

 

a vapor trouxe avanços na região do médio Rio São Francisco, aumentando o fluxo de 

mercadorias e as oportunidades de comércio, favorecendo a vida da população. 

A foto abaixo mostra a barca de frete e ao fundo, o vapor. Representando essa 

transição de transporte no médio São Francisco: 

 
Figura 10 – Barca de frete e ao fundo, o vapor. 

 

Fonte: Ong Preservar São Francisco/MG. 

 
 

Esse período de mudanças das barcas para os vapores é o que trabalharemos no 

próximo capítulo. A transição dos transportes surgiu a partir de uma necessidade de meios 

fluviais maiores para a condução pessoas e mercadorias, o que contribuiu para que o 

contasse entre as regiões; Nordeste e Norte de Minas se intensificasse. 
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CAPÍTULO 2 - VAPORES E VAPORES: A IMPORTÂNCIA SOCIAL E 

ECONÔMICA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX PARA AS CIDADES 

RIBEIRINHAS 

 
O século XX foi o período em que os 45 vapores incrementavam o desenvolvimento 

da economia e a movimentação de pessoas, especificamente entre as regiões Nordeste do 

Brasil e o Norte de Minas. Isso contribuiu para o surgimento do hibridismo, marca presente 

na população norte mineira, ocasionado pelas misturas das culturas e tradições entre as 

regiões. 

Entre os anos de 1900 a 1950 o Rio São Francisco manteve maiores atividades dos 

navios a vapores. No trecho entre Juazeiro, na Bahia, e Pirapora, em Minas Gerais, o que se 

via era uma constante presença desses vapores, levando passageiros, correspondências e 

cargas das mais diversas mercadorias. 

Muito mais do que simples meios de transporte, os vapores dos ribeirinhos, chegaram 

para suprir a essencialidade de diversas pessoas que precisavam transportar comercializar e se 

locomoverem. 

Os vapores se tornaram responsáveis pelo desenvolvimento das pequenas cidades e 

portos e junto com ele, a construção de sonhos, nutrição de esperanças e melhorias de vida. 

Podemos destacar a era vaporzeira como uma grande ligação entre culturas, seja de 

nordestinos, mineiros ou viajantes que ao longo do rio, foram traçando costumes, hábitos e 

tradições, aumentando o fluxo de movimento pelas ― estradas das águas. 

 
2.1 Embarcações a vapor: suas particularidades e funções. 

 
 

Cerca de 45 vapores navegaram nas águas do Velho Chico, que com os seus estilos e 

traços diferenciados, promoviam a integração regional e a união dos estados. Os nomes dos 

vapores homenageavam “políticos, governadores de províncias, (especificamente dos Estados 

da Bahia e Minas Gerais), ministros, deputados, presidentes e empresários ao longo do século 

XX” 
74

. Construídos grande parte nos Estados Unidos, esses vapores tiveram aqui no Brasil 

soberana relevância tanto para a sua história como o do povo ribeirinho do São Francisco. 

A chegada dos vapores ao Brasil teve como influência a ligação comercial com os 

Estados Unidos intensificada no final do império e início da república. No ano de 1889, o 
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Brasil encerra um regime monárquico de 67 anos e enquanto República umas das prioridades 

seria redefinir o seu relacionamento com a economia mundial. O historiador Steven Topik 

(2009) mostra que o país buscou redefinir o seu elo econômico com outros países, e isso o 

aproximava dos Estados Unidos, uma vez que o país “projetavam-se no cenário internacional 

esperando limitar uma esfera de influência na América Latina”
75

. 

Steven Topik (2009) destaca que por volta de 1870, às exportações brasileiras para os 

Estados Unidos triplicaram e isso muito tinha haver devido à simpatia de D. Pedro II com o 

ideal de expansão americano; 

A amizade entre os dois países mais populosos do hemisfério ocidental consolidou- 

se quando o imperador Pedro II viajou a Filadélfia, em 1876, para a exposição 

comemorativa do centenário da Independência americana, por cuja abertura oficial 

foi responsável ao lado do Presidente Grant 
76

. 

 

Steven traz na sua obra “comércio e canhoneiras” uma visão positiva do Imperador 

dom Pedro II à modernização. Isso ficou claro ao mostrar as declarações do imperador em sua 

visita a Filadélfia. Dom Pedro II se mostrava favorável a um país mais industrializado e 

moderno. Tanto que ao retornar ao Brasil, fez com que os primeiros telefones do país fossem 

instalados em seus palácios. 

Interessante notarmos que esse desejo de tornar o Brasil mais ligado entre si era um 

projeto já examinado pelo imperador algumas décadas antes da nova República. Em 29 de 

Janeiro de 1852, o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld (Engenheiro 

Halfeld), firmou contrato com o governo imperial para fins de exploração do Rio São 

Francisco. O intuito seria estudar
77

 os trechos navegáveis tanto no Rio das Velhas como no 

São Francisco. A primeira embarcação a navegar no São Francisco ocorreu apenas em 1871, 

no entanto, percebemos que trechos dos rios já vinham sendo testados como parte de um 

conjunto de iniciativas para a implantação da navegação e assim, unir uma região a outra do 

país. 

As particularidades e os interesses de ambos os países pode ter tornado favorável ao 

imperador para executar um plano já idealizado. Dom Pedro II buscou ligar as regiões de duas 

formas; através das ferrovias e da navegação fluvial. Para El Kareh (2012), além da circulação 

de mercadorias, “havia o interesse em integrar politicamente e administrativamente as 
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províncias em um momento conflituoso sob a égide do governo central” 
78

. Segundo 

Fernando da Mata Machado (2002) para que a questão econômica se concretizasse era 

necessário que os produtos do vale do São Francisco chegassem com facilidade aos portos do 

litoral e assim atingirem os grandes centros consumidores do país e do exterior. 

Em 1869 foi inaugurado o primeiro sistema ferroviário brasileiro construído no Jardim 

Botânico, no Rio de Janeiro, por uma empresa dos Estados Unidos. A partir disso “o campo 

ressoava com o estrépito dos trilhos sendo assentados, à medida que as estradas de ferro 

construídas ao ritmo frenético do século XX” 
79

. 

Os trilhos tiveram contribuição na chegada dos vapores ao São Francisco. Para 

Domingos Diniz (2009) os vapores vinham de navios e logo após eram conduzidos por via 

férreas, mas também carros de bois até o destino final. O Saldanha Marinho, por exemplo, 

“Henrique Dumont, adquiriu um navio, no Rio de Janeiro, que havia chegado da Europa, 

construído alguns anos antes, e que chegou a Sabará em 06 de Março de 1869” 
80

. O vapor 

Presidente Dantas, segundo a navegar no Rio São Francisco, foi adquirido pelo governo da 

Bahia e também foi transportado a bordo de um navio até Salvador. “Desarmado, foi 

conduzido, por via férrea, a lagoinhas (BA) e de lá em carros de bois até Juazeiro (BA)”. 

Os vapores pertenciam às Capitanias de Navegação, que os administravam, 

organizavam as viagens e mantinham o controle sobre as viagens. As principais empresas 

foram; Navegação Mineira do Rio São Francisco, com sede em Pirapora, a Viação Baiana do 

São Francisco (ex- Viação do São Francisco) Juazeiro/BA, e a Companhia Indústria e Viação 

de Pirapora
81

. 

Nos anos de 1935 a 1950, os relatos do Comandante Fontes no Diário de Bordo do 

Vapor Wenceslau Braz (1966) mostram que foi o tempo bom da navegação. Época em que 

quase não havia asfalto e esse era conhecido como o tempo da migração. Os vapores viajavam 

repletos de passageiros e em todos os portos tinha uma novidade. Variadas pessoas vindas de 

lugares longínquos, ajudaram a compor cenário típico da região do Rio São Francisco, nas 

suas tradições, músicas, produção artesanal, e no cultivo da terra. Reforçaram também a 

identidade de pertencer às margens de uma das fontes que atravessa diversas regiões do 

Brasil: O São Francisco. 

78
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FRANAVE
81

, consolidada pela junção dessas empresas. 



50 
 

 

 

 

A seguir, mostraremos uma planta do Vapor Benjamim Guimarães realizada em 2011. 

O intuito é observarmos como eram os vapores em tamanho e espaço. 

 
 

Projeto do Vapor Benjamim Guimarães 
 

Fonte: Administração Hidroviária do São Francisco- AHSFRA, Pirapora (MG). 

 

 

O vapor Benjamim Guimarães enquanto patrimônio histórico mantém toda a estrutura 

do tempo da navegação, o que nos permite através do desenho compreender como os vapores 

eram de fato. A diferença entre eles se dava no tamanho já que algumas embarcações eram 

menores e outras (como o Benjamim) maiores. 

O projeto total possui 44 metros. Na parte da frente do vapor fica a cabine de 

comando. Local em que fica o comandante e prático. Na parte inferior se encontra a caldeira. 

O centro do vapor é composto pela acomodação da tripulação e os camarotes para passageiros 

e abaixo, a cozinha, os banheiros e o local onde antigamente se instalavam redes para os 

passageiros de segunda classe. 

A parte de trás fica a parte técnica com a roda de pás (sistema propulsivo) e o braço de 

acionamento. 
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Ademais, ao demonstrar essa configuração cultural que se formou na realidade do São 

Francisco com os movimentos dos vapores servindo como elo entre as diversas culturas, há 

um aspecto que evidencia a importância do Rio em outros setores. A título de exemplo, 

Renato Modernell (2002) 
82

, na sua reportagem sobre o destino do Velho Chico mostra que o 

Rio também foi interpretado como meio geográfico para as instâncias militares e civis, muito 

além de uma composição cultural dinâmica que era frequente. 

Modernell (2002) mostra ainda que os soldados passaram a utilizar o rio como 

alternativa às rotas costeiras, ameaçadas por submarinos alemães durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). Além disso, os vapores atuaram como suporte seguro para o transporte 

de soldados brasileiros que se dirigiam ao litoral nordestino. O objetivo no transporte das 

tropas seria leva-los ao patrulhamento das costas ou casual transporte aos campos de batalha 

da Europa. 

Sabendo da importância do movimento dos vapores para os ribeirinhos, como para 

outras instâncias, fizemos uma análise de algumas das principais embarcações do século. 

Esses vapores ganharam destaque por ganharem maior velocidade, comodidades e também 

eram os mais procurados. Esses vapores ofertavam ainda espaço apropriado para os grandes 

eventos, como festas (havia pistas de dança, comidas típicas etc.) e grandes reuniões políticas. 

Isso fez dos vapores uma opção privilegiada dos turistas no período de férias. 

Muitos vapores, se assemelhavam aos navios pela grande comodidade, apesar de 

muitos destes não permanecerem por muito tempo em serviço. Outras embarcações tornavam- 

se reconhecidas por terem sido cenários de gravações de filmes e documentários. 

Pereira (2013) ressalta que: 

 
Esses vapores foram os veteranos durante a trajetória vaporzeira. Os que 

naufragaram ou se tornaram ferro-velho em pouco espaço de tempo, não 

desandaram na história, pois continuam sendo lembrados como os destaques da 

navegação. Sendo conhecidos, todos os viajantes, de alguma forma, deixaram ali um 

pouco das suas histórias de vida. Fator importante em relação a estes vapores são as 

recordações que até os dias atuais se fazem presentes na memória dos ribeirinhos, 

seja pelas viagens, pelo comércio ou pelas curiosidades referentes a cada um 

deles.
83

. 

 

O Saldanha Marinho foi o primeiro vapor a navegar no São Francisco em 03 de 

fevereiro de 1871. O nome do vapor fez homenagem ao conselheiro Joaquim Saldanha 

Marinho, político brasileiro, nascido em Olinda (PE) em 1816. O Saldanha Marinho esteve a 

82
 MODERNELL, Renato. O destino do Velho Chico: O horizonte é incerto, mas a vida ainda pulsa cheia de 

cores ao longo do lendário Rio São Francisco. Revista Os Caminhos da Terra, Maio 2002, Ano 11. Nº5, edição 

121. 
83

 PEREIRA, Adriana Rodrigues. “Navegar Era Preciso”: A vida e a economia ribeirinha através dos vapores no 

médio São Francisco mineiro na primeira metade do século XX. TCC. Unimontes, 2013, p.40. 
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serviço da empresa por vários anos. Durante o período o vapor trabalhou com um intuito 

comercial transportando cargas ao longo do rio até a cidade de Juazeiro-BA. O vapor era um 

dos menores a navegar no Rio São Francisco, porém bastante conhecido pela sua história e 

atuação. A relevância do vapor fez com que mesmo após o fim da navegação este se tornasse 

restaurante na praça da cidade de Juazeiro/BA. 

 
Figura 11 - O vapor Saldanha Marinho navegando nas águas do São Francisco - atualmente 

como réplica no porto de Juazeiro/BA. 

 
Fonte: Rio São Francisco, Vapores e Vaporzeiros, p. 204. 

 

 

O vapor Saldanha Marinho
84

 tinha sido destinado a uma viagem experimental no Rio 

das Velhas, mas se consolidou no Rio São Francisco por oferecer condições mais favoráveis a 

navegação. “O vapor foi o motivador dos investimentos nas hidrovias, pois se tornou o 

precursor da integração entre as regiões, no qual aos poucos foi motivando o Governo na 

compra e investimentos em novos vapores” 
85

. 

O vapor São Francisco e o Benjamim Guimarães, por exemplo, eram semelhantes 

entre si e considerados vapores de luxo. De origem americana, foram construídos pelo 

armador James Rees Sons em 1913, nos Estados Unidos. Os vapores tiveram como função o 

 

 

 
84

 O Engenheiro Henrique Dumont no ano de 1967, sob licença do Presidente da Província, adquiriu a 

embarcação a vapor para a primeira viagem experimental. 
85

 PEREIRA, Adriana Rodrigues. “Navegar Era Preciso”: A vida e a economia ribeirinha através dos vapores no 

médio São Francisco mineiro na primeira metade do século XX. TCC. Unimontes, 2013, p.42. 
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transporte de cargas e passageiros na linha Pirapora/Juazeiro até o ano de 1963, quando a 

Franave especificou-o apenas para viagens turísticas. 

Sobre o vapor São Francisco destacamos ainda a “pista de dança para diversão das 

pessoas, além de cenários para as filmagens ―Dôra, Doralina, baseado num livro de autoria 

de Rachel de Queiroz, e ―Sol dos Amantes, de Geraldo dos Santos Pereira” 
86

. O Sol dos 

Amantes foi gravado em 1960 na cidade de Pirapora (MG). Já o Benjamim Guimarães ganhou 

uma pista de dança no ano 1985. Em 1997 a embarcação foi doada à Prefeitura Municipal de 

Pirapora (MG). Entre os anos de 2003 e 2006 sua caldeira foi substituída e ainda neste ano, 

durante o carnaval, a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro, 

homenageou o vapor com um carro alegórico no sambódromo da Avenida Sapucaí. 

Muitas músicas, poesias e relatos descrevem o Benjamim como o autor de diversos 

encontros e momentos marcantes ao longo das subidas e descidas do rio. Vejamos, abaixo, a 

imagem do vapor São Francisco quando esse navegava no Rio e o vapor Benjamim 

Guimarães, atualmente, numa de suas viagens com turistas nas redondezas da cidade de 

Pirapora (MG). 

 
Figura 12 - Vapor Benjamim Guimarães Navegando O Velho Chico 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa para Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco- Preservar 

 

 

 

 

 

 
 

86
 DINIZ, Domingos. Rio São Francisco: Vapores e Vapozeiro, 2009, p.133. 
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O vapor Wenceslau Braz foi um dos requisitados vapores na carreira do Rio São 

Francisco. Construído nos Estados Unidos, o nome faz referência ao mineiro político de 

Brasópolis, Wenceslau Pereira Gomes Braz (1868- 1966). 

Durante o período da navegação realizou inúmeras viagens, transportando cargas e 

passageiros. Um dos marcos do vapor ocorreu no período da marcha da Coluna Prestes, 

quando o vapor foi usado como quartel-general da Polícia Militar de Minas, no patrulhamento 

das margens do Rio São Francisco (1924- 1926). Como um dos maiores e mais destacado 

vapor da navegação, vejamos abaixo o vapor em um das suas inúmeras viagens pelo médio 

São Francisco. 

 
Figura 13 - O Wenceslau Braz no Rio São Francisco 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa para Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco- Preservar 

 

 

O vapor era um espaço bem requisitado para grandes reuniões políticas e recebeu o 

apelido de - o paraíso das damas - pela preferência das mulheres nas viagens. O acesso ao 

Diário de bordo de vapor Wenceslau Braz permitiu nos entender mais sobre as rotas da 

navegação e a relação das pessoas com o rio nessa fase intensa da navegação. 

Num desses relatos escritos pelo Comandante Vieira Fontes (1966). Numa delas, 

temos a seguinte viagem: 

Bordo do navio ―Wenceslau Braz em viagem com destino a Pirapora e escala em 

15 de Julho de 1966. (...) pelas 00h10minh atracamos no porto da Fazenda Castela, e 

ás 00, 15 iniciamos o carregamento de minério Magnesita calcinada ensacada e ás 

02, 00 hs tive conhecimento por intermédio do Contra Mestre Antonio Nunes 

Borges, que o Marinheiro Américo Pereira de Barros havia quebrado a perna pelo 

motivo de uma pilha de sacos de minério ter caído a atingido a sua perna, 
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incontinente tomei as medidas necessárias, inclusive de chamar ou melhor acordar o 

passageiro turista Dr. Raul Costa médico, que atendeu-me prontamente e verificou 

constatando que o Marinheiro Américo Pereira de Barros estava com fratura no 

tornozelo do pé direito, de acôrdo com os recursos de bordo, o referido médico 

enfaixou o pé e a perna do Marinheiro Américo, aplicou injeção Baralgim e 

comprimidos de Noralgim, em seguida mandei o Marinheiro Peonilio Borges dos 

Santos ir ao local da Sede da Fazenda, cerca de uns 400 metros de distancia do porto 

de embarque para o residencial e procurar o gerente da Cominag, Companhia de 

Mineração e Agricultura se era possível engessar o pé do Marinheiro acidentado e 

arranjar transporte para transportá-lo até Juazeiro ou Remanso e ás 03,30 o 

Marinheiro Peonilio, voltou ao navio informando que não tinha material para 

engessar e quanto a condução para Juazeiro não era possível por falta de gasolina e 

para Remanso dispunha da lanchinha, porém a mesma estava com o leme avariado e 

que pela manhã seria providenciado o reparo. (...). Declaro em tempo as 07, 20 

passei para o navio São Francisco, o Marinheiro acidentado Américo Ferreira de 

Barros e fiz entrega da documentação ao Capitão Joaquim Borges das Neves e 

solicitei ao mesmo, quando chegasse a Juazeiro, tomasse as medidas necessárias 

para levar ao conhecimento da IAPM e da Agencia da Capitania dos Portos para ser 

desembarcado e solicitasse ao Sr. Agente da Capitania que comunicasse a Capitania 

dos Portos que o Marinheiro Américo Pereira de Barros havia sido desembarcado; 

este meu pedido é somente para regularizar o rol de equipagem e também solicitei 

ao Capitão do São Francisco, que comunicasse a Representação da Companhia de 

Navegação do São Francisco em Juazeiro a ocorrência havida com o Marinheiro 

Américo e que no caso do mesmo fosse precisar de dinheiro para regressar a 

Pirapora por via aérea que pudesse fornecer mandando tudo para a Direção da CNFS 

em Pirapora. 
87

 

 

O vapor atuava regularmente e tudo o que era vivenciado ali, ficava registrado pelo 

comandante. Isso permite nos explorarmos um pouco mais as historias diárias que ali estão 

escritas. Percebemos as relações que foram sendo construídas e também interrompidas com o 

fim da navegação. Geralmente ao chegar ao seu destino final, o vapor ficava cerca de três dias 

no porto para manutenção e aberto a visitações. 

No quadro seguir, destaquei a partir da obra “Rio São Francisco: Vapores e 

vapozeiros” alguns outros vapores que navegaram no São Francisco; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

87
 Diário de bordo escrito pelo Comandante Fontes. 1966, p. 20,21 e 22. 
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Quadro 01 – Aspectos históricos dos vapores e da navegação 
 

VAPORES Vapor 

Baependi 

Vapor 

Fernão 

Dias 

Vapor Barão de 

Cotegipe 

Vapor 

Engenheiro 

Halfeld 

Vapor 

Matta 

Machado 

Fernande 

s da 

Cunha 

 
 

INFLUÊNCIA 

S 

HISTÓRICAS 

DA 

NAVEGAÇÃO 

O nome do 

vapor presta 

homenagem 

ao marquês 

de Baependi, 

Manuel 

Jacinto 

Nogueira da 

Gama. 

Manuel foi 

estadista do 

primeiro 

império e 

presidente do 

Senado. 

O nome 

fazia 

referência 

ao 

bandeirant 

e Fernão 

Dias Pais, 

paulista 

nascido em 

1608 que 

viveu boa 

parte da 

sua vida 

em Minas 

Gerais 

O nome do vapor 

faz referência ao 

político baiano, da 

cidade da Barra, 

João Maurício 

Wanderley (Barão 

de Cotegipe). 

O nome do vapor 

prestou 

homenagem ao 

responsável 

pelos estudos da 

bacia do São 

Francisco no 

século XIX, o 

engenheiro 

Henrique 

Guilherme 

Fernando 

Halfeld, alemão 

naturalizado 

brasileiro. 

O vapor 

prestou 

homenage 

m a João 

da Mata 

Machado, 

que foi 

médico, 

deputado, 

ministro, 

industrial, 

considerad 

o o 

fundador 

da 

navegação 

no São 
Francisco 

Pertenceu à 

Viação 

Baiana do 

São 

Francisco e 

funcionava 

à hélice, 

mas teve o 

seu sistema 

substituído 

pelo de roda 

à popa em 

1943. 

 

 

ASPECTOS 

HISTÓRICOS 

DA 

NAVEGAÇÃO 

Era um vapor 

a rebocador, 

com motor a 

diesel e 

movido à 

hélice com 

túnel.Segund 

o Domingos 

Diniz (2009), 

esse foi um 

navio 

brasileiro, 

afundado 

pelo 

submarino 

alemão U- 

507, em 

1942. 

Em 1945 

sofreu um 

naufrágio, 

mas foi 

restaurado 

e 

continuou 

a serviço. 

O fim do 

vapor teria 

sido 

causado 

por um 

incêndio 

em 1970, 

próximo à 

cidade de 

Pilão 

Arcado 
(BA). 

IMAGEM: 

 
 

 
VAPOR 

Barão de Cotegipe 

O vapor possuía 

grande 

relevância no 

Rio São 

Francisco e 

acomodou os 

participantes 

locais da 

Revolução 

Constitucionalist 

a de 1932 que 

ficaram detidos 

no navio, 

aguardando 

condução por via 

férrea para o Rio 

de Janeiro. 

Pertenceu 

em seguida 

à Viação 

Baiana do 

São 

Francisco, 

sendo que a 

sua 

inauguraçã 

o oficial só 

veio a 

ocorrer em 

1894. 

Um dos 

destaques 

do vapor 

era as duas 

chatas88 que 

chegavam a 

carregar 60 

toneladas de 

mercadorias 

. 

Elaborado por Adriana Rodrigues a partir da obra “Rio São Francisco: Vapores e vapozeiros”, 2009. 

 
 

Alguns desses vapores citados acima representam os 45 que fizeram historia no Rio 

São Francisco. Construídos em diversos países da Europa, mas também no Brasil (tempos 

depois), os vapores tiveram grande acuidade na vida dos moradores ribeirinhos e interioranos. 

Aos poucos os sertões foram se abrindo aos novos ares de desenvolvimento, promovendo um 

grande vai e vêm de pessoas no percurso Pirapora/Juazeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

88
 Chata; A Chata era um espaço no formato de duas canoas que fixados ao lado dos vapores, servia para o 

transporte de automóveis ou até mesmo mercadorias. 
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2.2 Entre idas e vindas: a movimentação humana entre as regiões Sudeste e Nordeste do 

país através da navegação dos vapores. 

 
Figura 14 - A movimentação no Porto da cidade de São Francisco-MG. 

 

Fonte: Entre idas e vindas. Núcleo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco – 

PRESERVAR 

 

A (FOTO 14) mostra a chegada do vapor as margens do São Francisco. Viajantes, 

comerciantes, turistas e curiosos se dirigem aos portos em meio ao barulho do apito que soa 

avisando a proximidade do gaiola ao porto. A expectativa era pra saber quem estava 

chegando, ou uma oportunidade para vender os seus produtos. As mulheres com cestos 

enormes ou balaios levavam os seus produtos e assim, as barrancas apinhadas de gente 

constituía um espetáculo para os habitantes locais. 

A senhora Epídia, em entrevista concedida para o meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (2013) relata que, durante as suas idas aos portos para a venda de mercadorias, era 

comum voltar para casa com os cestos vazios e os vapores foram fundamentais para o 

escoamento dos produtos; 

Não, ele não, (o marido) nem em vapor ele ia, eu é que ia, agora eu vendia, eu ia no 

rio naquelas bancas. Quando tinha requeijão, é a coisa que eles gosta mais, e mais 

procurado né? Não é porque gosta, é porque e mais difícil pra eles, aí a gente descia 

pra levar, as vez um doce, uma coisa assim, levava aqueles balaio de coisa pra 

vender pra eles. Tanto eu ia como vendia também, aproveitava pra levar as minhas 

coisas, porque as vez você tem uma mercadoria, ela ta parada, que não ta tendo 

saída, tem um lugar que ce sabe que ali tem saída, todo mundo juntava e levava 

aquelas vaziada, todo mundo queria levar... (...), nunca voltou requeijão do vapor, 

porque ia muita gente no vapor né? Eles compra pra comer e pra vender, eu 
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aproveitava, da onde eu morava na beira do rio era perto, eu vendia pro pessoal do 

vapor, de todo lugar que eles passa, eles param pra comprar, tomar uma cerveja, eles 

desce, poucas horas, e todo mundo já sabe quando da o primeiro apito tinha que 

voltar. Vendiam doce, requeijão, vasilha de pau, petinha, pratinhos, essas coisas. A 

gente esperava o vapor, quando ele dava o primeiro apito, só via gente descendo 

com cesta, trem pra vender no vapor. 
89

. 

 

Nos relatos da Senhora Epídia, entendemos que os vapores eram a esperança dos 

ribeirinhos norte-mineiros, pois eles significavam a saída para as mercadorias daquela gente 

que aguardava ansiosamente o primeiro apito para induzirem das suas casas os seus 

mantimentos ou aquelas mercadorias que há tempos não vendiam. O terceiro apito era o aviso 

para começar as compras e trocas de mercadorias. Comerciantes com seus cestos faziam 

propagandas, ofertavam os seus produtos, muitos realizavam bons negócios em meio à 

concorrência. 

No Norte de Minas, era produzida uma variedade de mercadorias, do leite, por 

exemplo, era feito o requeijão, o bolo, o queijo entre outros. A agricultura também contribuía 

com as vendas, como a mandioca, a mamona e o milho verde, procurado com frequência nos 

portos. Pelos caminhos das águas, eram intensas as buscas dos ribeirinhos por um lugar nos 

vapores. Os diversos motivos como: passeios, visitas familiares, novos empregos e transporte 

de mercadorias eram os influenciadores dessa transição. 

Nos minutos em que o vapor se encontrava parado no porto, idosos e jovens 

aguardavam; a chegada de algum parente, uma carta, as notícias trazidas pelos comandantes e 

os novos visitantes. As crianças descalças ofereciam frutas, artesanatos e doces. O soar do 

apito significa a alegria da chegada, mas também as saudades da partida. Junto com o vapor 

iriam os parentes, os sonhos e os objetivos dos moradores que buscavam outras oportunidades 

em novas cidades. 

Entendemos que o ritmado movimento dos vapores, trouxe também um grande vai e 

vêm de pessoas entre as regiões Norte de Minas e o Nordeste do Brasil. Pelos caminhos das 

águas, eram intensas as buscas dos ribeirinhos por um lugar nos vapores. Os diversos motivos 

como passeios, visitas familiares, novos empregos e transporte de mercadorias eram os 

influenciadores dessa transição. A incidência entre as pessoas que frequentemente se 

encontravam nesses vapores provocou profundas ligações entre os estados, surgindo o 

hibridismo. A expressão se manifestou através do encontro das culturas, da comida e dos 

sotaques. O hibridismo foi o responsável pela figura do ―baianeiro, expressão referente ao 

 
 

89
 Entrevista concedida pela Senhora Epídia, no dia 04/09/2012 .PEREIRA, Adriana R. “Navegar Era Preciso”: 

A vida e a economia ribeirinha através dos vapores do médio São Francisco mineiro na primeira metade do 

século XX. TCC, Unimontes, 2013, p.64. 
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homem que era “metade baiano”, “metade mineiro”, figura pensada pelo antropólogo João 

Batista de Almeida Costa: 

Para melhor esclarecer o signo “baianeiro”, transcrevo um diálogo recorrentemente 

estabelecido quando qualquer norte mineiro e qualquer mineiro estabelecem 

conversação pela primeira vez. Este pergunta àquele: “você é baiano de onde?” e 

recebe como resposta, “sou norte mineiro”. Imediatamente exclama: “ah... 

baianeiro!”. Este termo carrega sentidos pejorativos e discriminatórios, mas o utilizo 

para poder identificar os significados que permitem explicar a posição subalterna 

desta região de Minas Gerais. 
90

 

 

Costa (2002) define que os mineiros e baianeiros se distinguem por um conjunto de 

traços diacríticos contrastivos. Esses contrastes são destacados na culinária baseada na carne 

de sol e “nas frutas típicas do cerrado, como o pequi, e da caatinga, como o umbu” 
91

. Além 

disso, possui uma região geográfica onde se articulam o cerrado, a caatinga e a mata atlântica, 

constituindo-se num espaço de transição entre essas diversas formações ambientais. 

Ao abordar sobre essa expressão o antropólogo apesar da análise explicativa do termo, 

tece ao mesmo tempo uma visão crítica sobre o assunto. “baianeiro”, segundo Costa (2002), 

pode também demonstrar um status inferior de um grupo devido ao seu carisma distinto e 

singular. 

Diferentemente, os mineiros das fronteiras com o Rio de Janeiro e com São Paulo, 

mesmo sendo considerados menos mineiros que os mineiros da gema, são valorados 

com alguma positividade. A nenhum outro mineiro vivendo nos limites estaduais é 

construído como um sujeito fronteiriço e nem ocorre identificação hifenada, os 

outros não são carioqueiro, paulisteiro, goianeiro ou capixabeiro, eles continuam 

mineiros. Essa é uma condição particular dos baianeiros, que são considerados 

menos mineiros, enquanto para os mineiros do sul, da mata, do noroeste, do 

triangulo e etc 
92

. 

 

Essa influencia pode ter ganhado força desde o período colonial, quando os interesses 

da Coroa portuguesa se voltaram para a região central do estado devido ao ciclo do ouro. A 

região Norte de Minas com uma produção mais pecuarista fornecia a carne como fonte de 

alimentação para a região das minas. Com uma cultura diferenciada e pouco beneficiada de 

recursos políticos, toda a área que compõe essa terra, passou a ser referenciada como 

sertaneja. Fato que aproximou esse contexto regional do Nordeste e através do rio, se 

relacionavam. 

Para Costa (2002) essa imagem construída sobre os ribeirinhos “fixam o olhar em algo 

que é periférico para desviar o olhar do que é central na configuração mineiros e baianeiros” 

 
90

 COSTA, João Batista de Almeida. Mineiros e Baianeiros: Engobamento, Exclusão e Resistência. Tese. UNB, 

Brasília, 2002, p.12. 
91

 2002, p.13. 
92

 2002, p.295. 
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93

. Imagem essa que pode aos poucos esta perdendo o seu valor simbólico na visão das 

pessoas que compõe o estado. Em entrevistas com moradores da região central, segundo o 

antropólogo, a simbologia permanece comum entre mineiros com mais de 30 anos, mas entre 

os jovens a região é agraciada por uma grandeza cultural e atrativa para visitações. 

Parte dessa influência inseriu no morador da região um sentimento forte de 

regionalidade, principalmente quando envolve as relações culturais das pessoas que coexistem 

com o Rio São Francisco. “Identidade que os qualifica, por meio de uma adjetivação 

diferenciada, com distintos dos mineiros” 
94

. 

A reação positiva dos mais jovens do estado em relação ao Norte de Minas demonstra 

um passo positivo em relação ao que essa e outras tantas pesquisas sobre esse contexto local 

buscam demostrar ao longo do tempo. Mostrar uma história pouco falada, mas tão importante 

na construção de uma cultura de uma relação econômica e social. 

Pensar que o rio despertou sérios interesses do Governo imperial em explorar as suas 

aguas por meio do transporte fluvial, nos leva ao questionamento de um projeto que mesmo 

sendo executado, tempos depois foi esquecido, uma vez que a região pouco recebia de 

investimentos comparada a outras do Brasil. Fato que não diminui a sua importância, quando 

mostramos o processo migratório que construído pelos moradores desse importante recurso 

hídrico. 

Esse processo migratório entre os povos dessas regiões foi discutido pelo Jornalista 

Carlos Lacerda 
95

. Na sua obra “Desafio e Promessa: O Rio São Francisco” o autor mostra 

que o vai e vem de pessoas surgiu ainda no período colonial, originando no que ele chama de 

“arremedo da civilização”. A expansão da pecuária e a criação dos currais de gado trouxeram 

novos desbravadores para as áreas ribeirinhas. 

No capítulo anterior destacamos o sertão norte-mineiro e todas as suas dificuldades. A 

região tinha poucas estradas de terra, fazendo com que os ribeirinhos se sustentassem e ou 

locomovessem pelo rio. Era também o caminho mais viável para ter acesso a outras regiões. 

Com a chegada dos vapores (intensificando-se na primeira metade do século XX), essas 

dificuldades foram diminuídas, tornando-se mais fácil a vida dos ribeirinhos. O que era 

considerado sertão, foi se abrindo às novas oportunidades, novos métodos de produção, 

crescimento das cidades e maior desenvolvimento. 
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Os vapores se tornaram um meio de procurar oportunidades, e ao mesmo tempo à 

esperança das pessoas por uma vida melhor, através do novo emprego. Nas subidas e descidas 

do rio, os vapores passavam carregados de pessoas com destino às mais diferentes regiões. O 

lugar não era constituído de pessoas de uma só localidade, mas pertencia a várias culturas que 

foram se apropriando e se estendendo por este vasto território. O Norte de Minas, por 

exemplo, de sertão, deu lugar ao crescimento regional, sendo necessário que os ribeirinhos 

voltassem para o rio e ali se aglomerassem. 

Neste contexto, os portos eram os pontos de conexão entre os povos, entre as culturas. 

Ali era intensa a espera pelos turistas, parentes, ou por aquela carta de alguém que há anos 

não se via ou com quem não se falava. Oliveira (2009) 
96

 aborda que não havia um tempo 

certo dos vapores chegarem aos portos, o primeiro apito era a garantia da sua chegada. 

 
Figura 15 - Vapor Djalma Dutra aguardando o embarque de pessoas e mercadorias 

 

Fonte: Ong Preservar- São Francisco/MG 

 

 

A imagem do vapor mostra um grande aglomerado de pessoas no porto. Alguns 

embarcando, outros realizando o seu comércio e é possível também ver pessoas sentadas 

apreciando o momento. O rio representava muito para essas pessoas devido à força do seu 

sistema de conexão. Era por onde chegavam todas as informações e possibilidades. Não 

importava qual horário do dia iriam chegar, os vapores atraíam as pessoas aos portos. Tinham 

sempre passageiros e produtos a espera. 
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Os vapores foram articuladores de muitas histórias no São Francisco. Percebemos que 

a hidrovia era o único percurso viável para viajar, trabalhar e buscar novos recursos. Muitos 

faziam dos vapores a sua casa, como os tripulantes, por exemplo, que sobreviviam do rio. 

Para os viajantes, os vapores ofereciam boas vantagens, afinal, o preço das passagens era 

acessível à forma de pagamento. 

Ver os vapores causava diversas reações naqueles que se aglomeravam nas margens 

do São Francisco. Para alguns era motivo de alegria, esperança e surpresas. Para outros, era o 

momento das despedidas, pois ali outros passageiros tomavam os lugares daqueles que 

desembarcavam. Os vapores foram articuladores de muitas histórias no São Francisco. 

Percebemos que a hidrovia era o único percurso viável para viajar, trabalhar e buscar novos 

recursos. Muitos faziam dos vapores a sua casa, como os tripulantes, por exemplo, que 

sobreviviam do rio. Para os viajantes, os vapores ofereciam boas vantagens, afinal, o preço 

das passagens era acessível à forma de pagamento. 

As águas dos rios funcionavam mais precisamente como as rodovias. Durante o 

percurso havia muitas sinalizações. As maiorias das placas de sinalização ficavam as margens 

do rio. As placas amarelas indicavam o tipo de manobra que o gaiola deveria fazer: (H), 

navegar pelo meio do rio, (X), atravessar de uma margem até a outra e (O) fazer o percurso 

pela margem em que este vapor se encontra. 

Aproximar se das histórias dos vapores e observar as aglomerações nos portos, nos 

remete a análise feita por Edward P. Thompson ao estudar os costumes dos ingleses no século 

XVIII e as regras da nova economia política inglesa. Em meio à revolução industrial, surge 

também uma reforma dos costumes das camadas populares. Fator que o historiador inglês 

determina como parte de uma “cultura”. 

Thompson (1998) define o costume da seguinte forma: 

 
Quando um ato razoável, uma vez praticado, é considerado bom, benéfico ao povo e 

agradável à natureza e à índole das pessoas, elas o usam e praticam repetidas vezes, 

e assim, pela frequente interação e multiplicação do ato, ela se torna costume; e se 

praticado sem interrupção desde tempos imemoriais, adquire força de lei
97

. 

 

Observar as transformações do século XVIII na vida dos trabalhadores ingleses traz 

semelhanças aos mostramos o dinamismo presente nos portos pelos ribeirinhos. Estes eram o 

ponto de encontro das pessoas. Local onde teciam os seus modos de vida, e sendo frequentado 

varias vezes ao dia, tornava-se parte da vida dos moradores. Analisar o fim da navegação nos 
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faz compreender a perda dos laços afetivos construídos pelos ribeirinhos. Vender os seus 

produtos, receber parentes, turistas era uma relação costumeira que fortemente se reforçava 

ano após ano. 

Estamos abordando a segunda metade do século XX, mas percebemos que o Brasil 

vivenciava algo parecido. As novas políticas a partir do governo JK (1956-1961) promoveu 

uma transformação nos modos de vida dos ribeirinhos devido às ações desenvolvimentistas. 

Rodovias, hidrelétricas, nova capital, tudo isso em um patamar de 50 anos em 05. Se adaptar a 

uma nova realidade no qual o rio deixa de ser o foco principal para transporte de cargas e 

pessoas não reagiu bem aos moradores. 

Segundo o historiador Pereira (2014) a construção da Hidrelétrica de Três Marias 

(1957/1962), uma das principais obras responsáveis pelo barramento das águas do São 

Francisco, provocou conflitos entre as populações locais e o Governo Federal: 

Com o alagamento de áreas antes habitadas pelos ribeirinhos, o espaço onde suas 

histórias foram construídas, onde o seu trabalho era desenvolvido, onde suas 

famílias articularam seus modos de vida foi retirado dessas pessoas, expulsando-as 

para outros lugares onde tiveram que reconstruir outras formas de viver 
98

. 

 

Para Thompson (1998) é mais notável a inovação na camada superior da sociedade, 

mas como ela não é “um processo tecnológico/social neutro e sem normas 

(modernização/racionalização), mas sim a inovação do processo capitalista, esta passa a ser 

sentida pela plebe” 
99

. A partir dessa experiência, esses passam a enfrentar a perda dos seus 

costumes e os moldes valorizados de trabalho e lazer. Para Thompson (1998), isso justifica a 

rebeldia da cultura popular, mas em defesa dos costumes. 

Na história dos vapores, entendemos que o termo central passa pela materialidade 

humana, é dali que se constroem as histórias, o movimento, a integração entre regiões e de 

diferentes culturas. São vidas concebidas no extenso São Francisco, que se encarregou de 

amparar tantos ribeirinhos, mantendo o elo entre diversas regiões, seja sobre as águas ou nos 

diversos portos espalhados pelas margens. 

Quando pensamos nos vapores, pensamos também nas pessoas que se dedicaram ao 

trabalho do rio, ao crescimento do transporte como meio de desenvolvimento. Percebendo-os 

não apenas como meros transportes, mais geradores de vida ao longo do São Francisco. Os 

vapores, contudo, não teriam a força e a vida que tiveram, não teriam desempenhado o papel 
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histórico, “se não contassem a bordo com o material humano, os vapozeiros, que eram e são 

as almas daquelas embarcações” 
100

. 

Os vapores se dividiam em duas classes: a primeira e a segunda. Os passageiros 

tinham a opção de delimitar a mais cabível à sua situação econômica. A primeira classe era 

destinada a figuras importantes ou aos que possuíam condições para pagar pelo conforto. 

Geralmente nesta, os viajantes recebiam maior comodidade, pois, sendo as viagens longas, 

recebiam quartos individuais (camarotes) e as melhores comidas. Era comum também 

encontrar outras mordomias, como pistas de dança, bares, sala de refeições, área de lazer, 

mesas de truco e outros. Era como uma espécie de um pequeno hotel, no qual se encontrava 

todas as funções necessárias para suprir as necessidades durante os dias de viagem. 

Na primeira classe, era comum ver os turistas com as suas câmeras fotográficas 

aproveitando o pôr do sol no fim de tarde e desfrutando dos melhores momentos sobre as 

águas. No movimentar de pessoas, a primeira classe foi responsável por momentos marcantes 

nos vapores. Abrigava grandes políticos e empresários, e era um ponto atrativo dos vapores. A 

chegada aos portos provocava um grande alvoroço, afinal todos queriam ver os turistas e seus 

trajes. 

Sonhos, lutas e desafios, seriam as palavras ideais para definirmos a segunda classe. 

Nesta, viajavam em maioria as pessoas de baixa renda que não tinha condições de pagar pelo 

conforto da primeira. Grande parte desses viajantes não tinha a oportunidade de ouvir sobre o 

sertão ou os mistérios do rio. Esses assuntos eram contados com frequência pelos 

Comandantes no acesso à primeira classe. Assim, conversavam sobre a vida, as dificuldades, 

os planos e os modos de sobrevivências. Mas, sabemos também que para falar do rio, não 

faltam histórias. Ser ribeirinho traz viva a sabedoria das águas através das práticas 

vivenciadas pela maior parte dos viajantes. Sendo a principal atração e fonte de sustento para 

os moradores, enxerga-se no rio uma forma de vida e a narrativa desse povo vapozeiros. Em 

meio aos dias sobre as águas, a sanfona, o violão ou pandeiro faziam a alegria dos viajantes. 

A FOTO retrata bem o aglomerado de pessoas na segunda classe do vapor. 
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Figura 16 - Passageiros em viagem na segunda classe. 
 

Imagem 14: Passageiros em viagem na segunda classe. Núcleo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Cultural 

de São Francisco – PRESERVAR 

 

Se na primeira classe os turistas se divertiam com as pistas de danças, na segunda os 

viajantes sertanejos buscavam improvisar os extensos dias sobre as águas, ao som de alguns 

instrumentos. O maior objetivo desses viajantes eram as novas oportunidades econômicas, 

pois com a chegada dos vapores houve também gerações de empregos. Entre os pequenos 

espaços que compunha a segunda classe, os viajantes iam se ajeitando com suas redes e 

colchões. Além disso, para viajar na segunda classe, era necessário levar prato, talheres e 

outros mantimentos. As comidas também eram distribuídas em menor quantidade e com 

menos variedades. 

A FOTO acima mostra a brandura do sertanejo da segunda classe, dividindo-se entre 

as redes coloridas nordestinas e os apertados espaços dos vapores. Aos poucos iam se 

tornando um só grupo. Na segunda classe não havia regras de etiqueta como na primeira, 

assim, o grupo confraternizava, dividiam as suas mágoas e se divertia ao longo das noites. 

O êxodo nordestino em busca de melhorias econômicas tornou-se constante no fluxo 

de vapores, composto em maioria por pessoas simples. Ali iam se ajeitando entre as casas de 

máquinas, a caldeira e mercadorias. 

 
2.3 Regulamentos das viagens 
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Sobre as viagens, o passageiro pagava o valor correspondente à primeira ou segunda 

classe. O pagamento da passagem acontecia no ato da emissão do bilhete. Cada passagem era 

de uso pessoal e intransferível. Ao comprar o passageiro poderia optar por um bilhete de 

apenas ida ou ida e volta, ficando a critério de cada um. 

Segundo Fernando da Matta Machado (2002); 

 
Se o passageiro não embarcasse no ponto de partida, perderia metade do valor da 

passagem; se ficasse ou não embarcasse em estação intermediária, o bilhete não teria 

mais nenhum valor e não poderia ser usado em outra ocasião. O bilhete de ida e 

volta tinha validade em qualquer vapor de passageiros durante sessenta dias 

contados da data de partida do vapor em que o viajante houvesse embarcado até o 

dia da partida do vapor em que devesse voltar 
101

. 

 

Após o prazo de sessenta dias o bilhete ainda seria validado com o auxílio de uma taxa 

de cobrança por atraso. Crianças de 03 a 08 anos de idade pagavam meia passagem. 

Aos viajantes de primeira classe não era permitido viajarem descalços. Aos homens e 

mulheres era proibido viajarem embriagados ou com roupas extravagantes. Além disso, não 

era permitido fumar nos camarotes. Os objetos pessoais não podiam ser inflamáveis e armas 

de fogo deveriam ser apresentadas no momento do embarque ao comandante do vapor, para 

que este conferisse se estas estavam carregadas
102

. Qualquer dano contra as regras, ou 

qualquer vandalismo realizado no vapor, o infrator estava sujeito à multa de 20 a 50 reais. 

Os viajantes tinham como direito “transportar uma mala ou embrulho de objeto pra 

uso pessoal, cujo peso fosse no máximo cinquenta quilos” 
103

. A locomoção entre as classes 

poderiam ser feitas desde que pagasse a diferença nos preços e fumar era permitido apenas 

nos espaços próprios para o mesmo. 

Sobre os telégrafos o antropólogo Zanone Neves (1998) descreve o funcionamento dos 

serviços; 

Além dos passageiros e cargas que eram transportados a bordo, os vapores faziam 

também o serviço postal. Ainda que não houvesse mercadorias para embarque e 

desembarque, os vapores estavam obrigados a aportar nas vilas e cidades ribeirinhas 

para entregar e recolher os sacos de correspondência dos correios. Esta é uma outra 

face da integração sociocultural levada a efeito por empresas e órgãos públicos 

como as companhia de navegação e o serviço de correios e telégrafos. 
104
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Sobre o transporte de mercadorias, este era regulado por tarifas distintas; mercadorias 

em geral (tarifa n° 02), ouro, prata ou pedras preciosas (tarifa n° 03), veículos (tarifa n° 04) e 

transporte de animais (tarifa n°05). 

As empresas possuíam escritórios em todas as estações de Juazeiro (BA) A Pirapora 

(MG) para receberem as mercadorias e manter o controle sobre os produtos
105

. O horário de 

funcionamento era das 08h da manhã às 16h da tarde. Em casos específicos como a chegada 

dos vapores, os escritórios abriam vinte e quatro horas e fechava 30 minutos antes da partida 

do navio. O documento usado por quem contratava o serviço se chamava; nota de expedição. 

Esse documento, na estação de partida era lançado no livro da empresa como uma forma de 

registro e controle. 

Nos estudos de Machado (2002), o autor usa como base para entender o 

funcionamento do transporte de mercadorias, os relatórios da Empresa Viação do Brasil desde 

1895 até a primeira década do século XX. Segundo consta nos relatórios; 

As cargas transportadas podiam permanecer nos armazéns e depósitos, livres de 

despesas de armazenagem, durante 48 horas contadas da chegada do navio. Após 

esse prazo e até 90 dias, ficavam sujeitas a taxas de armazenagem. Se não fossem 

retiradas do armazém no prazo de 90 dias, então eram vendidas em leilão público 

para fins de creditar à empresa a quantia que lhe fosse devida. O frete era pago, em 

geral, no ato do despacho, na estação da partida, ao passo que as taxas de 

carregamento e as outras eram pagas na estação em que se dessem os serviços a eles 

correspondentes 
106

. 

 
 

Olhares voltados para o rio e as intensas relações que iam se estabelecendo através de 

uma pratica que agitava o dia a dia dos ribeirinhos. Viajar nos vapores produziam muitas 

histórias, entre uma hora e outra, havia um porto a espera e ali estavam “as gaiolas” 
107

 para 

movimentar as cidades barranqueiras. O barulho do apito acelerava a população local e 

tornava-se o principal atrativo durante o dia e nos períodos noturnos. Com mais de 45 vapores 

singrando as águas do São Francisco os portos não tinham os horários fixos. O som do apito 

era responsável por trazer a população o anúncio da sua chegada. Mesmo sendo variados, os 

barcos a vapores, de modo particular, possuía um apito diferente, e isso alimentava nos 

moradores as expectativas para qual o vapor estaria chegando dessa vez ao porto da cidade. O 

autor literário João Antônio de Souza, traz um relato interessante sobre o contato dos 

ribeirinhos com o vapor: 
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O apito do vapor despertava a cidade para as emoções da espera. Será o vapor? 

Será? O breve silêncio e a breve imobilidade favoreciam a distinção do som: à 

distância, vencendo as refrações do ar, o apito longo, frágil e docemente agudo 

parecia originário de uma flauta cujo dom era o de ativar nos moradores a sensação 

de que algo original se aproximava. Então, por toda a parte, o coração da cidade 

mudava o ritmo do tempo. A rotina de cada gesto ganhava um impulso novo com o 

aviso do vapor que dobrava o pontal e daí a instantes seria atracado no cais
108

. 

 
 

Vapores. Vidas. Relações humanas, tudo isso num cenário de um rio que abarca 

uma extensão geográfica de sudeste a nordeste do país. O rio era o lugar do trabalho, das 

experiências culturais, era a inspiração dos poetas, e o deleite dos cantores. O caminho das 

oportunidades e o monumento dos quais muitas pessoas planejavam suas vidas. Pelo rio 

conseguiam discernir períodos de secas e das chuvas, momentos de plantar e de colher, 

além dos horários locais. Qual horário correto para vendas, compras e festividades? Seria 

o momento da chegada dos vapores. Afinal, era o lugar das viagens, festas, histórias e 

espaço onde a vida acontecia. 

Ferrovias, tropeiros e vapores, esses foram os grupos que realizavam o processo 

nesse ambiente e estavam conscientes das ações que executavam. A partir dessa relação 

podemos os entender como uma classe. 

Com base na nossa pesquisa observamos a classe presente no contato constante 

entre os grupos sociais que compunham o ambiente cultural nas margens do Rio São 

Francisco por meio dos vapores. Os vapores introduziam uma gama de informações entre 

as classes que faziam a rotação diária do movimento da cidade, por meios econômicos ou 

culturais. 

No livro de Thompson (1987) a sua análise do conceito de classe parte de um 

processo histórico, de um movimento e não de uma representação estática e datada no 

tempo e no espaço. Por isso que em suas análises acerca da formação de classe operária 

inglesa detém-se em sua narrativa mais minuciosa aproximando de uma descrição capaz 

de evidenciar a configuração da consciência de classe. 

À parte disso, a classe para Thompson
109

 está inserida nas experiências do tempo 

em que são impelidas as pessoas a se identificarem (não de forma espontânea, 

inconsciente, e meramente por semelhanças) na realização política, social e histórica. 

Esta relação de consciência e interesse de classe na estrutura interna da sua 

formação não está assentada na simples formalidade cotidiana, mas abrange a 
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temporalidade, o espaço e o processo histórico. 

A pesquisa sobre “O Paradoxo do progresso: um estudo sobre o fim da navegação 

a vapor no médio São Francisco (1957/1972)”, apresenta e analisa essa realidade social 

com o fim da navegação no Rio São Francisco. Discute a complexa dinâmica existente 

entre os vapores e a sociedade. Além disso, observamos a visão de mundo das pessoas 

pós-fim da navegação; a perspectiva de vida com o fim do trabalho; as transformações 

econômicas; os costumes e as manifestações culturais que uniam as pessoas no conjunto 

de pertencimento à classe social. Alencar 2012 aborda que: 

Apesar de evidenciarem as limitações da época, os ribeirinhos ressaltam a 

movimentação da cidade por meio da chegada do vapor (...). O vapor era o veículo 

de progresso, pois com ele vinha muito dinheiro para a região, e dia de vapor na 

cidade era dia de se arrumar para os bailes. 
110

 

 

No Norte de Minas, como abordamos anteriormente, por meio dos vapores, havia uma 

dinâmica de circulação entre pessoas através do Rio São Francisco. Percebemos que através 

deste transporte existia uma relação de grupos que mantinham o âmbito econômico e social 

em movimento: As ferrovias, os tropeiros e os vapores. 

Trabalhamos essa construção histórica das classes presentes no ambiente cultural que 

mantinha um contato direto com os ribeirinhos e o impacto com o fim da navegação que lhes 

trouxeram uma mudança de vida. 

Essas mudanças acredita-se que está na base do que podemos definir, conforme 

Thompson (1987), 
111

 como sendo o movimento próprio da história, sem a qual, não podemos 

pensar enquanto classe. Esta se faz na relação do tempo-espaço como movimento, e não 

enquanto realidade estática ou ocasiões de manifestação do espírito. São as experiências 

vivenciadas historicamente e que agem conscientes na reação contra os impactos que 

transformaram seus modos de vida. A organização dos vaporzeiros enquanto classe, segundo 

mostra Zanone Neves (1991): 

Os vaporzeiros da empresa de navegação não mantinham com seus empregadores 

relações de dependência pessoal. De um modo geral, as relações sociais de trabalho 

eram basicamente impessoais a exemplo do que ocorre na grande indústria. Nos 

anos 40, a categoria organizou-se em associação; e, em 23/11/58, fundou o seu 

sindicato, com sede em Pirapora (MG), vinculado à Federação dos Marítimos do Rio 

de Janeiro. Em 1960, foi deflagrada a legendária greve dos 108 dias: de 21 de Março 

a 06 de Julho. Algumas conquistas fundamentais tanto a nível das condições de 

trabalho quanto em termos salariais foram conseguidas pelos “vapozeiros” com este 

movimento. Em Juazeiro, havia também um sindicato que congregava os 
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trabalhadores em transportes fluviais daquela localidade a exemplo da entidade 

existente em Pirapora 
112

. 

 

As experiências históricas dos varpozeiros representaram o conjunto da formação de 

classe. De acordo com Thompson,
113

 o social e cultural são fatores essenciais na configuração 

dos movimentos enquanto elementos que impulsionam a realização concreta da história dos 

homens. Neste sentido, observando os grupos dos varpozeiros, as fontes nos transmitem essa 

relação consciente de classe nas efetivas reações dos grupos em ocasiões de crise. 

Assim, conforme o que foi discutido acima acerca do processo de classe, segundo 

pensamento de Thompson, e baseado na específica definição de Zanone Neves, apresentou a 

matéria do SF- O Jornal de São Francisco de 1960 sobre a greve dos fluviais no São 

Francisco. A página do jornal divulgou a entrevista concedida pelo presidente do Sindicato de 

trabalhadores Fluviais, o Sr. Anísio Bispo Coelho. A página 4 desse jornal divulga a matéria 

com a seguinte inscrição: GREVE NO SÃO FRANCISCO: “SOMENTE VOLTAREMOS 

AO SERVIÇO DEPOIS DE ATENDIDAS NOSSAS REIVINDICAÇÕES”, estas são 

palavras do presidente do Sindicato. O movimento ocorrido no ano de 1959 trata-se da falta 

de cumprimento dos acordos estipulado pela Comissão do Vale de São Francisco (CVSF) 

entre o Sindicato. O suposto aumento de salário não foi efetuado e muito menos esclarecido 

aos trabalhadores. De “braços cruzados” reagiram contra a CVSF. Observa-se um detalhe dos 

grevistas enquanto classe: eles exigem o esclarecimento dos fatos! Esta posição demonstra o 

que Thompson define enquanto realidade histórica composta por elementos culturais e 

sociais, e não simplesmente por ideal desencarnado ou determinado. 
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Figura 17 – Jornal de São Francisco 
 

Fonte: SF- O Jornal de São Francisco, 10/04/1960, pág. 04 

 

 

Essa greve não define necessariamente uma classe, porém revela o corpo político, 

cultural e social de uma classe que efetivamente movimenta a história. Podemos observar a 

própria constituição da greve, não era uma realidade isolada enquanto dependência dos 

agentes históricos, mas sim, conforme Zanone Neves (1991) um ordenamento independente 

entre os trabalhadores e empregadores, o que fortalece ainda mais o sentido preciso de classe. 

A greve causou muitas preocupações como armazéns dos portos cheios de 

mercadorias em períodos de safras, suspensão do trânsito de pessoas e do correio postal. Essa 

greve, de acordo com os escritos nos jornais, poderia ser aderida também pelo sindicato dos 

fluviários de Juazeiro, caso as reinvindicações dos mineiros não fossem atendidas até o dia 10 

de Abril de 1959. 

A relação social contidas no contato por meios econômicos, cultural e política realizou 

uma organização social entre os vaporzeiros, estando esses, conscientes das ações que 

executavam. De tal forma que, quando ocorreu uma intervenção nesse fluxo, grupos fixaram 
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um período de greve, o que corrobora para pensar a capacidade interna de organização de 

classe. 

Os ambientes culturais nas margens do São Francisco com a presença dos vapores 

introduziam uma gama de informações entre as classes que faziam a rotação diária do 

movimento da cidade. Tinham os vendedores ambulantes, os pescadores, os vazanteiros, as 

lavadeiras, artesãos. Pessoas que produziam e através dos vapores comercializavam com 

outras regiões. Neves (2009) aborda que nas áreas ribeirinhas, o plantio de roças multiplicava- 

se cada vez mais: 

E o roceiro colhia a mandioca, o milho, o feijão, a batata, a abóbora, a melancia, o 

arroz. Da mamona, extraía-se o óleo para o ―candeeiro conforme a linguagem 

regional. Não somente a caça e a pesca, mas a coleta de frutos silvestres como o 

pequi, o murici, a mangaba, o araticum, o baru, o buriti, o araçá etc. Também 

contribuía para a subsistência dos barranqueiros, sobretudo, dos roceiros, geralistas 

(―geraiseiros), pescadores, vaqueiros, etc. 
114

. 

 

Da agricultura vinham as principais mercadorias embarcadas nos vapores e muitas 

variedades eram ofertadas nos portos. Os produtos típicos da região eram a garantia de lucros 

para os ribeirinhos. Entre os turistas, por exemplo, era comum nas paradas para embarque e 

desembarque de passageiros, um grande número de pessoas descerem dos vapores para 

experimentar as variedades de comida, entre outras novidades. 

Os portos eram os pontos de venda, o local do comércio, no qual os ribeirinhos 

aguardavam ansiosamente com seus cestos, carroças e balaios a chegada dos vapores. Seria 

uma oportunidade para vender, mas também para comprar, aliás, o que ocorria era um sistema 

de troca. Estes forneciam esses produtos para outras regiões da mesma forma que recebia os 

produtos de outros estados, especificamente do Nordeste, como a Bahia, com quem mantinha 

forte ligação. 

A entrada de novos produtos chegou a fazer concorrência com os regionais. Muitos 

fatores contribuíram para esse acontecimento, como a chegada de migrantes de outras regiões 

que passaram a vender os seus produtos nas margens do São Francisco. Além disso, novos 

produtos seriam ainda uma forma de ampliação das vendas, já que ao mesmo tempo viravam 

novidades entre os mineiros passando a adquiri-los. Então com isso, essas relações de troca 

entre as regiões foram se complexificando. 

Machado (2002) afirma que os portos se tornaram praças de comércio, abrindo as 

relações entre os mercados nacionais e estrangeiros. Esses portos, por processo natural, “logo 
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se transformaram em praças de comércio intermediadoras das transações de compra e venda 

entre o mercado europeu, os mercados nacionais do litoral e os do interior do país”. 
115

 

Abaixo (FOTO) vemos com detalhes o movimento de pessoas num porto do São 

Francisco, lugar de acordos comerciais por excelência. 

 
Figura 18 - Comércio realizado através dos vapores. 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa para Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco- Preservar. 

 

 

Sobre o comércio no Vale do São Francisco, o que houve foi uma grande ampliação 

nas transações entre a região e os grandes centros. Juazeiro (BA), por exemplo, teve suma 

importância nesse processo. A cidade era a responsável por essa ligação no comércio, levando 

as mercadorias pela linha de ferro à capital Salvador, mantendo afinidades com os mercados 

estrangeiros e nacionais. Sobre o assunto, Machado (2002) aborda que: 

O empório de Salvador (e em menor escala o do Rio de Janeiro) exercia o domínio 

sobre as transações mercantis do Médio São Francisco, inclusive sobre as do sertão 

da margem esquerda do rio ou sertão da margem pernambucana. A inauguração da 

ferrovia de Salvador a Juazeiro em 1896 veio reforçar enormemente essa dominação 
116. 
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Podemos analisar que os vapores mantiveram-se, durante muito tempo, ligados à vida 

e à economia da população ribeirinha. Produzir, investir na agricultura, tornou-se um bom 

negócio, afinal, os vapores atuavam como o ponto de escoamento desses produtos. 

Na região do médio Rio São Francisco especificamente, toda a renda econômica 

girava em torno desse vai e vêm de produtos. Entendemos que os vapores eram a esperança 

dos ribeirinhos norte-mineiros, pois eles significavam a saída para as mercadorias. Significava 

também o sustento daquela gente que aguardava ansiosamente o primeiro apito para 

induzirem das suas casas os seus mantimentos ou aquelas mercadorias que há tempos não 

vendiam. O terceiro apito era o aviso para começar as compras e trocas de mercadorias, 

comerciantes com seus cestos faziam propagandas, ofertavam os seus produtos. Muitos 

realizavam bons negócios em meio à concorrência. 

Nas áreas ribeirinhas, era produzida uma variedade de mercadorias, do leite, por 

exemplo, era feito o requeijão, o bolo, o queijo entre outros. A agricultura também contribuía 

com as vendas, como a mandioca, a mamona e o milho verde, procurado com frequência nos 

portos. 

Com o passar dos tempos, as praças de comércio foram intensificando a harmonia 

entre os moradores; novos pontos de comércio foram surgindo como mercados, açougues e 

outras diversidades. Os vapores possibilitaram não apenas a mediação entre as localidades, 

mas o desenvolvimento da região. 

Entre as oportunidades econômicas encontradas pelo rio, uma categoria de 

comerciantes que mais lucravam com a navegação a vapor eram os vendedores de lenha. Na 

análise feita no diário de bordo do vapor Wenceslau Braz (1966) 
117

 é constatado que nas 

margens do São Francisco havia inúmeros portos de lenha. Assim, como os portos das 

cidades, esses ancoradouros também recebiam nomes diversos como: Porto das Garças, 

Manteiga, Barreira dos índios entre outros. 

Para ser um vendedor de lenha exigia muita força e precisão. Era um material 

essencial para o funcionamento dos vapores e precisavam ser retiradas nas matas e levadas em 

seguida para a beira do rio onde, ficavam empilhadas por metros cúbicos ao longo dos 

barrancos. Quando necessitavam, os vapores se dirigiam aos portos para o fornecimento. 

Vejamos como funcionava isso, através dos relatos no diário: 

Bordo do navio ―Wenceslau Braz‖ em viagem com destino a Pirapora (...). As três 

hr atracamos no porto de lenha denominado Rio do Peixe, onde recebemos 17 

metros de lenha ao preço de um mil e duzentos cruzeiros a ás 04, 10 saímos. (...). Ás 
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13,00 hr atracamos no lugar denominado Bôa Vista, onde mandei atracar para 

embarcar três metros de lenha e as 13, 30 desatracamos. (...) ás 15,40 atracamos no 

lugar denominado Porto da Lagôa, onde embarcamos 2 metros de lenha e ás 16,00 

hr desatracamos. Ás 17,30 atracamos no porto denominado Várzea das Pedras, onde 

encontramos lenha desempilhada, e autorizei o Contra Mestre empilhar, dando a 

metragem de 12 metros e ás 18,20 saímos com o Prático Teodomiro Pereira da Silva 
118. 

 
Na foto abaixo, percebemos uma enorme quantidade de lenha. Junto funcionários dos 

vapores e os carregadores fazendo o abastecimento de mais um “gaiola
119

”. 

 
Figura 19 - Empilhamento de lenha para uso dos vapores. 

 

Fonte: Disponível em: http://xiquexiquense.blogspot.com.br/2012/05/foto-do-rio-sao-francisco-o- vapor.html .
120

 

 

O abastecimento de lenha era intenso para suportar a movimentação do comércio nos 

portos. Na procura pelo produto, a forma de negociação nem sempre era fácil. No diário, o 

Comandante Fontes (1966) aborda a esperteza de alguns proprietários que aproveitavam a 

oportunidade para aspirar ganhar lucros com a situação: 

Bordo do navio Wenceslau Braz em viagem de Juazeiro para Pirapora (...) pelas 

19,50 atracamos no porto de lenha denominado Barreira dos Índios, onde 

embarcamos 32 metros de lenha ao preço de um mil cruzeiros e por solicitação do 

proprietário da lenha, isto é, que fosse mencionado somente 22 metros, o que na 

realidade foi embarcado 32 metros, cujo valor efetuei ao mesmo na importância de 

trinta e dois mil cruzeiros e ás 21, 00h desatracamos
121

. 
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Havia uma grande dependência dos vapores em relação ao comércio de lenhas. Sem o 

produto não havia viagens, então se tornava comum ver proprietários tentando tirar proveito 

da situação oferecendo preços maiores ou até mesmo cometendo manejas no intuito de tirar 

vantagens. Cabia ao Comandante à função de negociar um preço favorável. 

No porto de Barreira dos Índios, no Município de São Francisco-MG, era comum se 

deparar com essas situações. O Comandante Fontes
122

 através dos seus relatos no Diário de 

Bordo do vapor Wenceslau Braz, numa nova viagem com destino a Pirapora (MG), relata 

uma história; Ao atracar no porto para o abastecimento do produto, “o proprietário da lenha 

apresentou um livro para escriturar a lenha embarcada, e embora solicitando-me para 

mencionar no referido livro somente 22 metros, o que discordei e preenchi pela exatidão 

embarcada”
123

. 

Não havia um tempo determinado para os vapozeiros saberem quando o vapor 

necessitaria de lenha. A qualquer momento, em meio às águas do rio, recebiam o 

aviso dos silvos agudos da máquina de que precisariam reabastecer as caldeiras. 

Caberia então encostar o vapor numa dessas barrancas para a compra do produto. No 

entanto, nem sempre encontravam a quantidade almejada. Com a intensidade de 

vapores navegando no rio, aumentava também a procura nos portos o que 

ocasionava na falta do produto. A solução seria aguardar a chegada em outro porto, 

para suprir a demanda que faltava. 
124

 

 

O serviço num vapor era dividido por setores: Tinham as cozinheiras, o Comandante, 

o prático (que era quem pilotava os vapores), camareiras e os foguitas que atuavam nas 

caldeiras fazendo o vapor funcionar. Nas paradas para o abastecimento da lenha, estes faziam 

nos ombros, a condução do produto até o transporte. Um trabalho que além de exigir força 

física, decretava atenção, pois sempre ocorriam acidentes, como: quedas e picadas de animais 

peçonhentos. O Comandante Fontes (1966) registrou esses acidentes no Diário de bordo. Ao 

ocorrer esses imprevistos, seria necessário interromper a viagem para que o funcionário da 

embarcação fosse encaminhado a uma cidade próxima para atendimento médico. 

Na FOTO abaixo percebemos a figura do marinheiro de máquina carregando lenha. 

Oliveira (2009) descreve esses marinheiros como “homens apenas de calção, com camisetas 

rasgadas, colocavam sobre as cabeças uns sacos de lona em feitio de capuz e ajeitavam, nos 

ombros uns dos outros os feixes de lenha” 
125

. 
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Figura 20 - Marinheiro carregando lenha para o vapor 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa para Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco. Preservar 

 

 

Falar sobre os portos de lenha, nos leva a refletir sobre como esse produto era 

conduzido até os vapores. Atualmente a própria história ambiental tem apontado os impactos 

e desastres na natureza provocados pelo homem num momento em que o meio ambiente passa 

a ser interesse mundial. O uso dos recursos naturais em demasia provocam sérios problemas. 

Alguns dos exemplos mais recentes foram na área de mineração ocorridos nas cidades de 

Mariana/MG (em 05 de novembro de 2015) e Brumadinho/MG (em 05 de Janeiro de 2019). 

Os responsáveis foram às empresas, controlada pela Vale. Além da morte de inúmeras 

pessoas, rios e cidades foram destruídos. 

Ao pesquisar sobre a lenha que eram o principal combustível dos vapores, seja em 

teses, bibliografias ou jornais, relatos não foram encontrados. O antropólogo Zanone Neves 

que dedicou parte dos seus estudos sobre a vida dos remeiros do São Francisco, nas suas 

variadas bibliografias como “Rio São Francisco: História, Cultura e Navegação” e “Na 

carreira do Rio São Francisco” relata a quantidade do uso da lenha, mas ao mesmo tempo 

sentimos a ausência das suas origens ou se havia algum projeto de revitalização dessas matas 

próximas ao rio. 

Em entrevista concedida a Diniz (2009) no livro “vapores e vapozeiros” o Senhor 

Jazon Batista, 64 anos e trabalhador vapor Benjamim Guimarães até os dias atuais, mostra a 
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dificuldade em relação à lenha, apesar do combustível ser fornecido por meio da madeira de 

reflorestamento; 

Hoje temos o problema da lenha. A questão é que já tivemos que adiá alguns 

passeios por falta de lenha, porque hoje nós só podemos usar a lenha de 

reflorestamento e essa lenha de reflorestamento praticamente são as indústrias que 

tem, tem as fazendas e elas são difícil de vender. Então hoje nós temos dificuldades, 

sim, para navegar devido à aquisição do combustível que é a lenha, né? 
126

 

 

Um assunto relevante e de extrema importância quando abrangemos o contexto atual, 

mas que também não será permitido abordar nessa pesquisa. Isso não descarta a necessidade 

de uma discussão futura já que problemas relacionados ao assoreamento do Rio São Francisco 

podem ter sido causados por este setor. 

 
2.4 Pescadores artesanais; Os desafios da profissão em São Francisco MG. 

 
 

No período da navegação havia uma atividade paralela que era relevante para o 

consumo dos viajantes dos vapores e também como fonte de subsistência; a pesca. O Rio São 

Francisco por muito tempo foi sinônimo de sobrevivência. Era comum encontrar pescadores 

festejando uma pesca ou fotografando os peixes enormes capturados no rio. Uma rotina 

comum que segundo o historiador Roberto Mendes Ramos Pereira (2015)
127

, após a década de 

1980 começou a desaparecer impondo aos pescadores outra realidade, a da escassez. 

Roberto Mendes (2015) 
128

 possui o trabalho mais recente sobre a vida dos pescadores 

artesanais de São Francisco. Na sua tese o historiador discute as formas de sobrevivência 

desses pescadores que lidam com as pressões nas ultimas décadas, seja na tarefa de cuidarem 

das suas famílias, na luta pelo acesso a pesca e ao rio. 

Atualmente no Rio São Francisco, o trabalho do pescador sofre algumas situações que 

mudam a rotina das suas atividades e tem provocado embates. A fiscalização, a poluição e a 

escassez de peixe estão entre os principais fatores. Para o historiador Leandro Pereira 

(2013)
129

 os interesses do pescador se destoam dos de outros agentes que fazem parte do 

panorama do Rio São Francisco. Os projetos econômicos da segunda metade do século XX e 
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início do século XXI impactaram diretamente os modos de vida desses pescadores. Pereira 

(2015) aborda que a legitimação em torno desses projetos provocaram duas situações na vida 

ribeirinha; 

Primeiro mostrou que o Rio São Francisco cada vez mais tem se tornado espaço de 

disputa entre os que deles fazem uso. Órgãos governamentais, iniciativa privada, 

movimentos ambientais, pescadores, areeiros, vazanteiros, dentre outros, a todo 

instante se confrontam na busca pelo acesso e pelo direito de uso do rio. E em 

segundo, esses confrontos, em geral, são resolvidos ou pela ação coercitiva do 

Estado, implementando regras, leis e com o uso da violência, ou pela sutil 

articulação de consensos na sociedade civil, com forte participação da mídia, da 

imprensa e de outros setores; ou ainda das duas formas paralelamente, de modo a 

minar as forças de luta e de resistência por parte dos pescadores artesanais 
130

. 

 

A imagem abaixo mostra as diferenças nesse processo histórico vivenciados por quem 

vive da pesca no rio; 

 
Figura 21 - Na primeira imagem percebemos a alegria dos pescadores ao capturarem mais um 

peixe de grande porte no Rio São Francisco e na seguinte; a figura do pescador em meio ao 

rio assoreado. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Roberto M. R. Pereira. 

 

 

Algo interessante notado pelo historiador Leandro Pereira (2013) é a de que os 

pescadores são quem fabricam os seus próprios acessórios, uma pratica antiga, mas que 

permanece até os dias atuais. Em meio às mudanças desafiadoras que tem muitas vezes 
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impedido a pesca de ser a única fonte de sustento desses homens, estes possuem técnicas 

específicas para a captura de algumas espécies, assim “falaram que há um tempo certo para a 

coleta do peixe e mostraram conhecer a influencia da lua e do clima na pescaria” 
131

. Modos 

de vida que se tornaram uma cultura fortemente manifestada nas margens ribeirinhas do 

Velho Chico no Norte de Minas. 

Cultura chamada por Pereira (2013) como uma escola, em que através da oralidade e 

da prática eles exercem os seus saberes e ensinam os mais jovens. Em meio aos desafios em 

que os impulsionam a serem pescadores, (a cidade de São Francisco) acaba se tornando uma 

influência; 

A cidade de São Francisco não oferece muitas alternativas de trabalho, então, as 

dificuldades econômicas da família influenciam um sujeito a optar por essa 

profissão. Como essa não é a única resposta da questão, a família, por já praticar 

essa profissão, também influencia, visto que o adolescente ou jovem segue no 

mesmo caminho dos familiares. 

Constatamos que mesmo que façam parte da pescaria profissional, os pescadores de 

São Francisco não permitem que os filhos trabalhem nessa função. De fato, eles 

entendem o quão árdua é a profissão e o quanto sofreram até aqui e buscam desviar 

o filho desse destino. Desse modo, a escola adquire uma função importante, sendo 

vislumbrada como uma condição para que os filhos tenham um futuro diferente 
132

. 

 

Ações de empresas, propriedade privadas, os desmatamentos, tudo isso compõe o 

espaço estranho com que o pescador tem encarado o próprio ambiente de trabalho no Rio São 

Francisco. Em nome do lucro o cenário vai se modificando e esse espaço que sempre os 

pertenceu aos poucos, vai se extinguindo do rio. Além dessas dificuldades citadas acima, 

Pereira (2015) mostra que a própria entidade (Colônia dos Pescadores) que deveria ser o 

principal órgão de resistência as suas práticas “tem tido, contraditoriamente, um papel muito 

mais caracterizado como agência do Estado em sentido restrito, auxiliando o na 

arregimentação, controle e, portanto, na sujeição desses pescadores artesanais” 
133

. 

Situação crítica e ao mesmo tempo semelhante ao que estamos abordando nessa 

pesquisa; os modos de vida que foram impactados por uma nova realidade progressista que de 

alguma forma extingue o habitat e muda o cenário da realidade local. A pesca ainda resiste e é 

possível encontrar diariamente pescadores no rio, mas os peixes diminuíram e aquilo que era 

fonte de subsistência, hoje se ver acrescentado por outras fontes de renda, já que o rio não se 

torna mais o mesmo. 
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Abordando o contexto da navegação, sabemos que era os próprios ribeirinhos que 

faziam a navegação acontecer. Era uma fonte de trabalho e oportunidades. Seja vender a 

lenha, o seu produto ou fazer uma viagem. Todo esse conjunto fazia parte do dinamismo 

presente na navegação a vapor. 

Podemos analisar a história dos vaporzeiros como um rio que percorre por diversos 

lugares, e em cada porto vai deixando um pouco de si. O rio vai marcando os espaços, porém 

sem deixar de avançar, sem deixar de narrar para os familiares, amigos, as lembranças 

daquele passado que um dia modificou a história de pessoas, habitadoras do rio. 

Quando voltamos o nosso olhar para as histórias de vida que foram sendo construídas 

pelas estradas de água, percebemos que a passagem do tempo, não dinamizou as relações dos 

ribeirinhos com os vapores. Ate os dias atuais, os vapores são sinônimos de alegria, 

relembrados pelas festas, pelo movimento de pessoas e pela sua fundamental presença na vida 

da gente norte mineira. 

Os vapores eram os carregadores não apenas de mercadorias, mas também de 

oportunidades, de sonhos, possibilitando nos longos percursos das viagens aberturas para uma 

vida melhor. “Retinas umedecidas pela saudade registram lembranças e paisagens que se 

distanciam. Em cada porto, fica a dor, fica a saudade do que foi e que já não pode ser: O 

desencanto e a vontade de rever” 
134

. 

Os portos traduziam a alegria da chegada e as emoções da partida, o apito dos vapores 

seja a qualquer hora do dia ou da noite, suava como um relógio em meio à imensidão de 

pessoas que os esperavam, Será o Benjamim? Será o Wenceslau? Ou será o São Francisco? O 

jeito seria dirigir com rapidez aos portos trazendo ao lado os seus balaios, bagagens, ou suas 

encomendas. O tempo do Norte de Minas parecia mais devagar em relação ao restante do 

Brasil, afinal o tempo dos sertanejos, era o tempo dos vapores. 

O apito da partida contornava como o ponto forte nos Portos, pois não marcava 

somente a saída dos vapores, mas de tantas pessoas que ingressavam na tentativa de melhores 

possibilidades. A emoção tomava conta do local, a despedida dos parentes era refletida nas 

lágrimas de um futuro improvável notado pela frente, muitos permaneciam, outros voltavam. 

Na região Norte de Minas, passava em média, dois vapores ao dia com a função de suprir as 

demandas que intensificavam o movimento nos portos. 
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Neste período tão importante que era a navegação no São Francisco, a vida dos 

ribeirinhos se assemelha ao ritmo dos vapores, um intenso vai e vêm de pessoas em 

movimento sobre o rio. 

Diante de tantas histórias, percebemos que os vapores possibilitaram o rompimento 

das áreas isoladas pertencentes ao sertão norte mineiro, dinamizando como ponto forte a 

questão econômica  e social. Isso foi ocorrendo  por meio das pessoas que pela audácia, 

embarcaram nesse caminho de oportunidades oferecidas no decorrer da navegação. 

Diniz (2009) destaca a importância dos ribeirinhos no processo de desenvolvimento: 

 
Os vapores, contudo, não teriam a força e a vida que tiveram, não teriam 

desempenhado o papel histórico, se não contassem a bordo com o material humano, 

os tripulantes, os vapozeiros, que eram e são as almas daquelas embarcações. Eram 

os mais eficazes meios de transporte da região, já que praticamente não havia 

estradas de rodagem e o avião era restrito às elites e a ferrovia só nos polos Juazeiro 

(BA) e Pirapora (MG) 
135

. 

 

As hidrovias no século XX foi o meio mais utilizado como transporte, alcançando o 

reconhecimento de sua importância por parte das regiões que os vapores trafegavam. Isso nos 

mostra que a identidade dos vapores construída no São Francisco parte por meio das relações 

entre as pessoas que se dispuseram ao grande movimento comercial oferecido nos portos. O 

foco principal foi o trabalho, as vidas construídas por meio das atividades agrícolas e os meios 

de exportação. 

Ouvindo histórias de tantas pessoas que viveram do rio, dos vapores, vamos tecendo 

as emoções de um tempo que parece vivo diante dos ribeirinhos, que ao olhar para o Velho 

Chico, se discernem novamente no espaço dos vapores. 

Escrevi sobre histórias de um rio que me contaram, de um rio que criei a partir das 

histórias que ouvi. Foram as lembranças dos homens do Rio, em seus percursos de 

águas e vidas que foram reveladas a mim, e que agora partilho e revelo. Enquanto 

ouvia, viajei na viagem contada por eles, criava no meu imaginário os meus cenários 

e as minhas cenas de gentes, cais, portos, rio e vida. Percebo que nesses homens das 

águas, a vida se constituiu em função do rio, casamentos, viagens, filhos e netos. Ou 

será a vida um rio? Somos nós navegantes das águas da vida? 136
. 

Como aborda Oliveira (2009), estamos diante de histórias de vida, que se formaram a 

partir do rio, que abriu oportunidades, dinamizou relações, ampliou os mercados. Os vapores 

atuaram como o autor do aceleramento econômico da região norte de Minas, sendo o caminho 

das águas, o caminho dos nordestinos e dos norte-mineiros. Olhar para o rio é como voltar no 
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imaginário do tempo, quando os vapores tornaram-se meio principal e mais eficiente da era 

fluvial. 

Progenitores e mais seguros, em todos os portos havia cargas e passageiros a sua 

espera. O primeiro apito do dia era sinal de que começava mais uma jornada pela frente, para 

os que viajavam, mas também aqueles que viviam do rio. Lá se vão os vapores, carregando 

inúmeros viajantes que buscavam apenas uma forma mais adequada para sobreviver, um 

ensejo que permitisse “A fuga da seca, da falta de terras e trabalho em sua própria região” 
137

. 

Os vapores, ao mesmo tempo em que migravam pessoas para outras regiões, 

estreitavam os laços entre culturas, cidades e estados. As vidas dos ribeirinhos foram sendo 

construídas por meio da integridade, dos laços que mais parecia familiar, das constantes 

partilhas, emoções, que faz-nos entender a análise de Oliveira (2009) ao abordar que só 

mesmo “o rio torna-se o limite” dessas pessoas. 

Portanto, percebemos que muitas são as lembranças deixadas pelos 45 vapores que 

singraram as águas do Velho Chico. A segunda metade do século XX se viu marcada pelo 

declínio dos vapores, devido às condições arriscadas de navegabilidades do rio. Ações 

provocadas pelo homem através do desmatamento, das novas técnicas de desenvolvimento 

que começara a ganhar vigor no Brasil e também mudanças no rio. Apesar do declínio, a 

imagem de integradores permanece firme nas lembranças de pessoas que fizeram parte do 

trabalho ou da vida sobre as águas. 

Quando refletimos sobre as saudades dos vapores, tempos de outrora, entendemos a 

partir das histórias relatadas que as transformações do tempo não abrandaram o apego das 

pessoas pelos vapores. O olhar para o rio retém a imagem de uma via de oportunidades, um 

vapor carregado de mercadorias e pessoas, a saída para o próximo porto. As lembranças são 

contínuas de um período importante para o desenvolvimento econômico e social da região. Os 

meios fluviais contribuíram em grande estância para a elevação do São Francisco como “Rio 

da Integração Nacional”. 

Diante de tantos fatos e devaneios nessa longa viagem pelos estudos dos vapores do 

Velho Chico, realmente o rio parece não correr da mesma forma, falta movimento, faltam 

pessoas nos portos, faltam os vapores. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

 
 

3.1 O tempo dos ribeirinhos e o tempo da capital: A chegada da primeira rodovia ao 

Norte de Minas (1972) 

Dois barcos desceram o rio, águas azuis viraram pedras lapidadas. Peixes e plantas 

viraram contas de um conto que já não volta. Dois barcos partiram em definitivo. 

Para além do rio encantado jogaram cristais lilases nos buritis da margem. 
138.

 

 

A relação da capital Belo Horizonte com o interior de Minas Gerais foi intensificada 

pelo ideal de progresso. Aceleração, avanço, rompimentos, movimento e transformação. As 

consequências foram devidamente desenvolvidas no segundo capítulo, no qual apresentamos 

a aproximação dos ideais presentes nas duas realidades. 

Neste capitulo o objetivo é identificar e discutir o paradoxo do progresso à luz do 

confronto que o ideal da capital realizou no tempo dos ribeirinhos. Melhor: demonstrar o 

quanto a ideia de progresso carrega em si a contradição de sua própria transformação. O 

intuito de elevar o homem em sua realização técnica, no seu máximo grau de conquistas e 

benefícios práticos
139

, culminaram no rompimento fundamental da própria conquista do 

homem: a sua fomentação cultural e social. Podemos dessa forma pensar o tempo da capital 

como sendo o progresso e o tempo dos ribeirinhos como sendo o cultural. 

Jacque Le Goff, em sua obra História e Memória (1924), no subtítulo dedicado a ideia 

de progresso, acentua que a relação entre o progresso e civilização foi adotada primeiro por 

Guizot, da qual afirmou: “A ideia de progresso, do desenvolvimento, parece-me ser a ideia 

fundamental contida na palavra „civilização”
140

. Essa combinação constitui questões 

econômicas e sociais. 

A força dessa expressão de Guizot (1829) também é encontrada nos idealizadores dos 

jornais norte-mineiro. Os jornais de Montes Claros e São Francisco fazem o uso 

repetidamente, em suas páginas, da relação entre progresso e civilização, uma como sendo a 

outra, às vezes como complemento “causa-efeito”. O jogo dessas palavras, primeiramente, 

transmitia a ideia de coisa “nova”, segundo realizava um sentido de “participação” da 

realidade das capitais. 

Mais ainda: enfatizar essas palavras ganhavam nitidez por causa da realidade do Norte 

de Minas, rural, relativamente atrasada, industrialmente e tecnologicamente. Entre os anos de 
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1945-1975 a ideologia do progresso recebeu mais força devido à realidade econômica, de tal 

forma que a palavra progresso cedeu espaço para o sentido de “crescimento” 
141

. 

Claramente, no século XX, a ideia de progresso foi relacionada por crescimento e 

desenvolvimento. J.P Gould (1972) destaca a distinção: Crescimento, explica ele, é o aumento 

durável do rendimento real, enquanto que desenvolvimento inclui a diversidade de serviços e 

indústrias, apresentando uma atividade de substituição de importações 
142

. 

Assim, o uso que se faz da palavra progresso intensifica essa ideia de crescimento e 

desenvolvimento, por isso dos jogos de linguagens feito pelos jornais ao mencionar o 

progresso. Os jornais no Norte de Minas é “referência” nesse sentido, pois reforçam o uso da 

palavra para romper com o sentido de sertão, atrasado, sem civilização. A historiadora Rejane 

Meirelles (2011) 
143

 dedicou sua pesquisa para demonstrar o quanto os jornais de Montes 

Claros trabalharam numa “campanha” para inserir a cidade no ideal civilizacional, nos moldes 

de uma capital. 

Nos primeiros capítulos desvendamos o contexto entre os anos de 1957-1972 partindo 

da concepção de um movimento histórico das realidades políticas e sociais, entre o governo 

da capital e o processo cultural dos ribeirinhos. Observam-se duas realidades que se 

confrontam; uma na posição elevada (os adeptos ao progresso) e outra localizada no espaço, 

que são os ribeirinhos. 

O historiador Pierre Nora
144

 compreendeu bem essa dimensão do tempo ao destacar o 

quanto as grandes mudanças políticas revelam os pequenos movimentos. Não é desprezar os 

acontecimentos de grandeza avassaladora em detrimento dos pequenos movimentos, mas 

enxergar o quanto a pluma do mar encobre uma multidão de fatos históricos. Sobretudo, 

pensar essas estruturas em conjunto que se confrontam no tempo-espaço, e não isolar as 

relações sociais advindas do cotidiano dos ribeirinhos dos eventos parcialmente 

documentados, como bem definiu Christopher Lloyd, ideia de estrutura social, em sua obra 

“As estruturas da História (1995)” 
145

: 
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As estruturas podem ser concebidas como sistemas de regras, papéis, relações e 

símbolos sociais em que ocorrem eventos, ações e pensamentos e se vive a vida. As 

estruturas, porém, devem ser continuamente reproduzidas através do pensamento e 

da ação e não podem existir fora do pensamento e do comportamento coletivos 
146

. 

 
 

Todos os eventos, ações, movimentos, são impulsionados por estruturas, da qual 

resultam em transformações, rompimentos, reproduções. Lloyd (1995) rompe com os rótulos 

de “sociais” empregados exclusivamente aos fatos vistos de baixo para cima, sem ao menos 

investigar a estrutura que organiza e impulsiona as ações dos indivíduos coletivamente, por 

isso afirma que “a história de baixo para cima” não é mais social do que a “história de cima 

para baixo” 
147

. Agora podemos analisar essa estrutura social na realidade do Brasil, com 

detalhes no contexto das investigações propostas nesta pesquisa. 

O Brasil República (1889), desde a sua efetiva realização como sistema, apresentou o 

contraste quanto à realidade política e social. Não obstante, os confrontos do tempo histórico 

que se apresentaram duramente em sua formação. Margarida de Souza Neves (2018) 
148

 não 

deixou de mencionar esse cenário do século XIX para o XX nas suas contradições. 

Demonstrou a linha tênue dos dois “mundos” que viviam lado a lado. A capital com sua 

agitação em busca de progresso e civilização; e o interior, em seu ordinário tempo que 

somente as alterações climáticas informavam a mudança. 

O período analisado por Neves (2018) compreende também uma permanência – da 

ideia de progresso, avanço - que eclodiu nos últimos anos do século XX, entre as décadas de 

1957-1972, período acentuadamente dedicado nesta pesquisa. A ideia de progresso na 

realidade política do Brasil construiu uma presentificação do futuro o que causou 

“rompimentos com diversos caminhos culturais” 
149

. Nesse sentido, compreendemos as 

transformações que atingiram os homens ribeirinhos a partir da ânsia de enquadrar-se nos 

moldes dos países desenvolvidos. No contexto que investigamos, podemos afirmar que esses 

interesses não se sobrepõem com tanta intensidade quanto no início da República, mas o que 

prevalece é a tentativa de manter uma forte ligação entre a capital e as realidades distantes por 

meio de mudanças que aparentemente favoreceriam essas regiões. 

Assim, o cenário do final do século XX dar-nos conta da ideia de paradoxo de 

progresso baseando-se na pretensão de avanços, benefícios sociais, mas que, porém, 
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atravessou os moldes culturais rompendo com elementos que ordenavam a vida dos homens 

ribeirinhos. 

Observando a relação dos fatos e a ideia concreta de paradoxo, demonstramos na 

análise das fontes aquilo que impulsiona o tempo do homem e transforma a história. Não 

apenas isso: o quanto um período histórico preserva elementos anteriores, resignifica, e 

avança para uma nova história. Nesta pesquisa, a nova história
150

 combina um paradoxo que 

confronta uma intensa cultura formada nos seios do rio com seus vapores e o ideal desejado 

de progresso. 

Estudar a navegação, quando o vapor era uma realidade cotidiana, nos coloca dentro 

de um espaço social, o espaço dos ribeirinhos. Ocasião essa em que acontecia fortemente 

relações socioculturais e econômicas possibilitadas por esse imenso espaço de integração 

social. O poema de Ivan Mota (2009), que consta em nossa epígrafe, sobre um fim de uma 

história traz à tona as amostras de uma rotina costumeira e já inserida na realidade de quem 

vivia do rio. 

Assim, neste capitulo mostramos a mudança de tempo que atingiu os ribeirinhos a 

partir da inserção de meios mais velozes no transporte de pessoas e cargas no seu espaço 

social, conforme explicitado no capítulo anterior. É nesse contexto que se insere o debate que 

doravante travamos. A aquisição do setor rodoviário incentivado por Juscelino Kubitscheck 

(1656/1961), dando máxima prioridade as rodovias, provocou a redução das frotas fluviais no 

São Francisco devido à falta de investimentos e menor frequência no movimento desse modal 

entre o Nordeste e o Norte de Minas. 

As inovações do setor econômico com os interesses expansionistas da indústria 

automobilística estrangeira ganhavam espaço em território nacional no intuito de encurtar 

distâncias entre capitais e acelerar a economia. 

No contexto regional se discutia a aplicação desses projetos. Ao mesmo tempo em que 

os acontecimentos de uma greve entre os vaporzeiros no rio ganhavam repercussão devido a 
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uma necessidade de aumento de salários, notamos em noticiários o apelo para incluir o Norte 

de Minas entre as regiões pavimentadas do Brasil. 

A revista Montes Claros em Foco (1957) manifestou essa necessidade nas suas 

páginas. Em destaque o título da reportagem “VELHA ASPIRAÇÃO DA NOSSA GENTE” e 

a busca pela pavimentação da rodovia Montes Claros – Belo Horizonte: 

Ninguém ignora a importância que tem hoje em dia as vias de comunicação entre 

grandes centros. Já foi dito, e com muito acerto, que o desenvolvimento de 

determinada região está na ordem direta das estradas com que conta, ligando-a a 

outros núcleos, por razões facilmente compreensíveis, dentre elas destacando-se o 

intercâmbio comercial, fator preponderante para o progresso de cidades e fixação da 

população. 
151

 

 

A reportagem mostra que o desenvolvimento para ser possível, necessita de estradas. 

Entramos nesse contexto num novo modelo de expansão econômica aclamado pela imprensa 

da região. Segundo dados encontrados na referida revista, a partir da rodovia Montes 

Claros/Belo Horizonte surgiria um verdadeiro escoamento da produção de uma área vasta 

atingindo cidades mineiras e baianas. O título da matéria também chama a atenção, uma vez 

que se inclui toda a população local, mesmo esses não aparecendo com voz na publicação. 

Isso mostra que para os redatores, desenvolver era um desejo de todos. Para isso, necessitava 

“incluir” toda a população – sugerindo uma demanda coletiva – no novo modelo econômico 

que batia as portas. 

A referência dos norte-mineiros usada pela mídia e em nome do desenvolvimento já 

foi discutido por PEREIRA (2002)
152

. O historiador mostra que em meio ao desenvolvimento, 

moradores viviam em situações precárias e ao mesmo tempo em que se encurtava a distancia 

com a capital, mais pessoas ficavam sem saneamento básico, energia e oportunidades. 

Problemas estes suficientes para que “o desenvolvimento conseguisse apenas consolidar o 

capitalismo” 
153

. 
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Ed. Unimontes, 2002. 
153
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Figura 21 - BR 135 em construção: trecho Montes Claros/Bocaiúva 
 

Fonte: Montes Claros em foco. Setembro de 1957. 

 

 

Na foto destacada na revista, a estrada de chão. Promessa da futura rodovia em fase de 

planejamento, aguardando o asfalto até a cidade. Um espaço já demarcado em 1957, mas que 

é concluído em 1972. O ano de 1957 representou o marco do centenário da cidade de Montes 

Claros
154

 com muitas comemorações. Alves (2016) aponta que: 

Outro aspecto relevante do Centenário era desconstruir a imagem de que Montes 

Claros era a terra de homens cangaceiros, o que incomodava constantemente as 

pessoas que ali viviam. No entanto, a festa seria essencial para tirar o estigma 

atribuído à cidade colocando-a em um patamar elevado e sofisticado podendo assim 

se autodeclarar como industrializada, moderna e conhecida mundialmente pela sua 

nova trajetória política e econômica. As lideranças locais e a figura ilustre do 

presidente Juscelino Kubistchek enfatiza como as elites políticas aproveitavam as 

festas para fazerem seus discursos. O presidente, por exemplo, fez um longo 

discurso sobre a bravura e virtudes do homem norte mineiro. Aproveitando a 

oportunidade reafirmou suas promessas de como resolver os problemas mais 

cobrados, a energia e o abastecimento de água. Portanto, a esperança resgatada a 

partir da fala do presidente acabou junto com as festividades do centenário. 
155

 

 

A abordagem da socióloga confirma o alvoroço presente na cidade através das páginas 

da “Revista em foco”, ao mostrar diversas fotos da área onde foi construída a BR 135 e a 

figura de Newton Veloso (Engenheiro da obra). A BR 135 mostrava-se atrativa pela 
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 A cidade de Montes Claros foi fundada em 1857 pela Lei 802 de 03 de julho do mesmo ano. 
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facilidade de acesso aos transportes rodoviários e pela ligação a outras rodovias como a 040 

dando acesso a outros estados do país. 

A rodovia passa a ser considerada um importante meio para intensificar a mobilidade 

intra e inter regional e ampliar as relações econômicas fazendo concorrência com produtos 

industrializados de outras comarcas. Anterior à construção da rodovia, Montes Claros se 

ligava ao estado por tropas de burros. Tropas essas já citadas nesta pesquisa que se 

destacavam por exercer, ao lado das ferrovias, o escoamento das mercadorias trazidas pelos 

vapores a regiões mais distantes. 

A influência da cidade de Montes Claros se deu por dois fatores; O papel atuante da 

elite regional e a chegada da estrada de ferro em 1926. A ferrovia passou a atender a demanda 

de outros municípios norte mineiros e do Sul da Bahia 
156

. A partir disso, os proprietários de 

terras buscavam expandir os ideais desenvolvimentistas da cidade com base num novo 

modelo em vigência no país: 

O papel das elites regionais, em seus diversos segmentos, ao longo de todo o 

período, é visto por uma participação ativa na implementação do modelo vigente à 

época via industrialização por fomento do Estado. Sendo assim, observa-se que as 

estratégias de atuação das elites regionais são homogêneas, os líderes da pecuária, da 

política e do comércio se tornam os líderes da indústria, logo não há competição e 

sim continuidade e integração dos mesmos. Os novos espaços, que surgem com a 

chegada da indústria, são ocupados por essa elite que reproduz o mesmo modelo 

econômico e social de desenvolvimento em qualquer setor produtivo da região. 
157

 

 

O incentivo dado a Montes Claros como cidade polo no desenvolvimento da região 

ocorreu, segundo Oliveira (2000) 
158

, com a chegada da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959. Nesse momento havia promessas de 

indústrias, projetos de irrigação e rodovias. 

Segundo Pereira (2002) 
159

, a primeira empresa que chegou a Montes Claros foi a 

Frigonorte, “sendo um empreendimento das elites locais regionais, explorando o seu principal 

setor de atuação, a pecuária”. A empresa foi estabelecida através de incentivos fiscais da 

Sudene e do Governo do Estado. 

Pensar em rodovias nos coloca imediatamente diante das oportunidades encontradas 

pelos empresários locais na exploração de suas terras. No caso da chegada da indústria, isso 
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 OLIVEIRA, Marcos Fábio Martins de; RODRIGUES, Luciene (Org.). Formação social e econômica do Norte 

de Minas. Montes Claros: Editora Unimontes, 2000. 
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mostra claramente que o intuito da rodovia seria facilitar o transporte de mercadorias, mas 

também atrair empresas. Podemos pensar também que sendo uma região de base 

economicamente pecuarista, parte dessa produção seria usada no frigorífico e somente depois 

destinada a outros locais. 

De sertão devido às poucas intervenções do estado, nesse momento a chegada da 

SUDENE passaria a ser a promissão na solução desses problemas que a isolavam 

economicamente dos grandes centros, por isso, um dos principais propósitos da instituição era 

atacar justamente esses pontos, “centralizar, orientar, disciplinar, todas as ações do governo 

federal na região” 
160

. Caberia, portanto, a esta agência o papel estratégico de fomentar 

mudanças no setor produtivo, diversificação da agricultura e implantação de infraestrutura, 

potencializando a economia local e ampliando as possibilidades de mercado. Tal incentivo 

poderia, assim, inserir os territórios em questão na vida nacional, diminuindo, inclusive, as 

diferenças regionais e mesmo promovendo a integração nacional que se constituía como um 

dos pilares das políticas desenvolvimentistas. 

O fato de um dos polos da Sudene se localizar justamente na cidade de Montes Claros, 

contribuiu para que a cidade passasse a se tornar referência no escoamento de mercadorias 

ligando a capital. Criar linhas retas (rodovias) estava sendo mais atrativo na visão do setor 

econômico do que a continuidade da navegação. Entendemos que o rio não obedece à lógica 

das vias rápidas e “a política de Kubistchek trouxe ao imaginário popular a sensação de que a 

rodovia era um fator de modernidade” 
161

. 

“Encurtamento da distância que nos separa da capital em cerca de 100 km”. O título da 

revista Montes Claros em Foco (1957) chama a atenção para uma nova perspectiva, a 

proximidade com a capital, Belo Horizonte. 

A página da revista, a seguir destaca um trecho da Rodovia MG- 1, TRECHO Montes 

Claros- Bocaiúva. Acima no discurso, é destacado a importância das estradas para a cidade de 

Montes Claros, tanto para o transporte humano como escoamento de produtos e a defesa. 

Relata ainda “que a concretização da obra é uma velha aspiração da nossa gente” 
162

. 
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Figura 22 – Rodovia MG 
 

Fonte: Revista Montes Claros em Foco, Setembro de 1957. 

 

 

Diferente da navegação a vapor que mantinha relações socioculturais com o Nordeste, 

o objetivo agora seria aproximar-se das regiões centrais do Brasil. Isso pode ser notado 
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através do mapa a seguir. Ele mostra a quantidade  de rodovias construídas nas regiões 

Nordeste e Sudeste. 

 
Figura 23 – Mapa do Rio São Francisco – 1970 

 

Fonte: São Francisco, o rio da unidade- 1970. 
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 Mapa retirado do livro “São Francisco, o rio da unidade”. O livro foi editado, a primeira edição em 1970 “a 

river for unity” pela Mercedes- Benz. Reeditado pela Codevasf (sem data). 
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O mapa mostra duas situações: Estradas pavimentadas (em destaque rosa) e estradas 

de terra (em destaque preto). Enquanto na região Sudeste havia várias vias pavimentadas, na 

região nordeste possui apenas duas. Mais: Entre a cidade de Montes Claros e o nordeste não 

há nenhuma ligação por rodovias. 

A própria cidade de Montes Claros possuía, nesse momento, uma rodovia concentrada 

para a região sudeste do Brasil, como se estivesse dando as costas para as cidades ribeirinhas. 

Ou seja, primeiro se pensou em ligar a cidade às capitais. Os direcionamentos da pesquisa, até 

aqui, demonstram uma notável transformação na vida de toda a gente que compõe as margens 

do rio. Quando se pensou em desenvolvimento, o Norte de Minas entrou como forma atrativa 

para ofertas de crescimento e expansão. 

Estudando sobre a historiografia regional
164

 percebemos que até a atualidade, o que se 

relatou sobre o fim da navegação foram às impossibilidades desta continuar devido à 

concorrência com meios mais velozes. Contudo, as fontes permitiram adentrar mais a fundo 

esse espaço social e compreender a resistência dos vaporzeiros frente as interferências do 

governo e o quanto o desenvolvimento do Norte de Minas baseou-se num conflito de 

interesses entre empresários locais. A ausência de uma ligação pavimentada só comprova que 

primeiro buscou-se ligar outras cidades as capitais enquanto os municípios ribeirinhos, a 

exemplo do sentido de sertão trabalhado no capítulo anterior, entraram mais uma vez numa 

fase de isolamento. A própria região local iniciou um processo de divisão no qual Montes 

Claros buscava encurtar as distancias com Belo Horizonte. 

Parte dessa influência é mostrada nos jornais SF (1971) pelos desentendimentos entre 

os empresários locais que se sentem lesados por serem deixados de lado quando o polo da 

Sudene chega a Montes Claros. Veremos isso no tópico a seguir. 

 
3.2 Mudança no discurso de uma imprensa a serviço do “progresso”. 

 
 

A forte atuação da imprensa no processo transitório de desenvolvimento vem sendo 

demonstrada gradativamente. As páginas dos jornais traziam fortemente a modernização 

como principal objetivo de progresso. Este era o projeto de integração nacional de JK 
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 Dentre as pesquisas que aborda o fim da navegação devido a concorrências com as rodovias estão os 
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(1956/1961) no qual o Brasil estava inserido e no contexto regional não seria diferente, 

porém, notamos a forte atuação da elite econômica local nesse processo. 

Mostrar essa ruptura nos coloca diante de dois patamares: primeiro, a modernização, o 

desejo de expandir a economia por meio de indústrias e projetos de irrigação; segundo o fim 

da navegação a vapor no Rio São Francisco. Máquinas, velocidade, tudo isso mostra que a 

história dos ribeirinhos perdeu espaço no decorrer do tempo e corrompeu modos de vidas. 

As cidades ribeirinhas eram movimentadas por meio dos vapores, recurso pelo qual 

girava toda a sua atividade econômica e cultural. O rompimento dessa tradição acontece 

quando é necessário realocar esses moradores nesse novo progresso que chegava às portas. E, 

aqui, observamos que as propostas dos projetos desenvolvimentistas chegaram a atuar 

ativamente nessa fase de transição. Buscamos mostrar se tais projetos foram pensados levando 

em conta os ribeirinhos e como estes tocaram suas vidas em meio a essa fase efêmera. 

Pensando nesse progresso que atinge a região e rompe com os modos de vida dos 

ribeirinhos, notamos uma insatisfação também em alguns membros da elite local. 

Uma das reações dos autodeclarados representantes das cidades banhadas pelo rio, da 

navegação fluvial se deu a partir da imprensa. A publicação SF-O jornal de São Francisco 

destaca na sua capa a preocupação em relação à cidade não receber possíveis investimentos, 

devido a ausência na criação de polos da Sudene: 

Tenho notado amiúde, o interesse que desperta no sanfranciscano, a Sudene. Esta 

sigla apesar de ter sido usada, abusada e desgastada em conversas e conjenturas 

ainda resiste heroicamente na esperança de quantos se interessam por nossa terra. 

Não seria exagero afirmar que ela revestiu-se de um certo sabor mítico. E o mito 

como dizia Graciliano Ramos, é o nada que é tudo (...). No momento vemos a 

implantação de dois distritos industriais (também chamados polos de 

desenvolvimento) em Pirapora e Montes Claros. Qual o significado disto para nós 

sanfranciscanos? Claro esta que tais municípios sendo polos de desenvolvimento, 

terão eles as atenções maiores dos governos federais e estadual, tanto na órbita da 

administração direta como indireta (...). É preciso que cada um se convença, que um 

investidor, tendo opções as mais variadas, só por caridade (inexistente no mundo dos 

negócios), ou mera burrice aplicará aqui o seu capital, sem contar com a 

possibilidade de comunicação rápida com os grandes consumidores e decisórios (...). 

É preciso criar uma força autônoma e integrada, o bloco do alto médio São 

Francisco. Com o perdão da expressão, norte de Minas já era. E por quê? Porque 

norte de Minas, o termo, a designação geográfica aqui é identificada 

instantaneamente com a região de Montes Claros (...). Vamos nos unir o alto médio 

São Francisco como região autônoma, integrada, voltada para a solução dos seus 

interesses peculiares. 
165
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Historicamente, uma das causas de destaque da cidade de Montes Claros na região 

seria a sua posição estratégica. A geógrafa Anete Marilia Pereira 
166

, ao estudar o processo de 

urbanização da cidade de Montes Claros, mostra que o entroncamento da cidade desde o 

período colonial, permitia transações comerciais com a Bahia, a região das Minas e o Rio de 

Janeiro. 

Laurindo Mékie Pereira (2007) foi na mesma direção ao apontar que não se deve 

“ignorar os fatores políticos nesse processo, já que antes da Sudene, a cidade era um centro 

aglutinador de elites 
167

”. Para o historiador essas elites reconheciam o Estado como um 

agente importante para o desenvolvimento. 

Fato é que ao analisar os jornais locais, chama a atenção o fato dos empresários norte 

mineiros sinalizarem o mesmo objetivo que é a modernização. Assim, pensar Montes Claros 

como novo centro industrial romperia com os planos de uma possível independência 

econômica colocando as outras cidades numa relação condicionada. Aqui percebemos que 

essa ideia não foi bem aceita pelos empresários ribeirinhos que reconheciam terem sido 

deixados de fora nesse processo. “Porque Norte de Minas, o termo, a designação geográfica 

aqui é identificada instantaneamente como a região de Montes Claros” 
168

. 

A matéria do jornal foi escrita por Charles Emerson Bispo, advogado e de grande 

influência nessa década na cidade de São Francisco. Nos seus relatos ele considera a 

relevância desenvolvimentista da Sudene, no entanto, esperava que o vale do São Francisco se 

reunisse como região autônoma voltada para seus interesses peculiares. 

No primeiro capítulo mostramos o quanto os ideais progressistas atingiram as paginas 

do SF- O Jornal de São Francisco; Energia elétrica, projetos de irrigação, rodovias estavam 

entre os principais objetivos para os próximos anos. Ideias que parecem frustradas devido à 

reação presente no SF (1971). Uma aposta que era vista como certeza, fracassou: 

A concentração espacial foi percebida, na década de 1960, pelas lideranças de outros 

municípios. Segundo Avay Miranda, em texto de 1966, os prefeitos de outras 

cidades estavam até mesmo dispostos a boicotarem reuniões promovidas em Montes 

Claros sob a alegação que o município abocanhava grande parte dos investimentos 

destinados à região 
169

. 

 

 

 

 

 

166
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Jorge Ferreira 
170

 descreve que o principal interesse desses grupos progressistas era o 

desenvolvimento e que estes buscavam agir politicamente como um bloco. O objetivo era 

muito claro: a industrialização. O período era favorável com o incremento da urbanização, a 

formação de uma burguesia industrial e do processo do êxodo rural que trazia cada vez mais 

pessoas para a área urbana. Assim, a elite norte mineira, na década de 50, desenvolvia um 

papel conjunto e reagiu ao perceber que nem todas as localidades seriam beneficiadas. 

Só na década de 70, Montes Claros havia recebido 54, 8% dos números de projetos 

incentivados para o Norte de Minas enquanto cidades como São Francisco não receberam 

nem 3% 
171

. Identificamos que as regiões ribeirinhas na fase da navegação possuíam uma 

força econômica que perde força pós 1950. A exemplo da capital federal, Brasília, a cidade 

buscou se espelhar nas transformações físicas e sociais. 

Portanto, podemos observar nesse movimento da imprensa regional um dos elementos 

que caracteriza o paradoxo do progresso. O outro aspecto é mais abrangente, e é o resultado 

daquele, compreende a desintegração cultural dos ribeirinhos. Explicando melhor: A parte 

institucional, representado pela imprensa, agia na fomentação dos ideais de progresso para a 

região. Apresentavam em suas colunas a abertura do Norte de Minas para o avanço técnico e 

científico. Sobretudo “intercediam” às autoridades políticas para o investimento dos projetos 

na região. 

Por outro lado, os ribeirinhos mantinham sua identidade cultural na relação com o rio, 

os vapores e as produções manuais artísticas, da qual não cogitavam um ideal de progresso. O 

paradoxo é resultado desse confronto, primeiramente interno, entre a própria elite, que ansiava 

pelo avanço; numa relação amigável e com um único objetivo, reuniram para atrair a atenção 

do governo na aplicação de projetos no Norte de Minas, no fim, apenas Montes Claros ficou 

com boa parte desses benefícios. A insatisfação foi inevitável! O investimento realizado nas 

regiões ribeirinhas coincidiu com o enfraquecimento das navegações (consequência das 

prioridades de progresso do governo), a qual gerou dois problemas: rompimento histórico 

cultural e a incompletude dos ideais de progresso. O paradoxo configura nessa gradação que 

discorremos acima, da elite para os ribeirinhos. Mais: manter a cultura de um povo é o 

elemento chave que desfaz toda e qualquer contradição de um ideal político. 

Dessa forma, podemos observar o quadro geral do contexto, as contradições que 

revelam a relação dos ribeirinhos com o conjunto de projetos advindos da realidade política. 

170
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Isso explica os meandros históricos do mundo social, econômico e político da realidade Norte 

de Minas. Agora podemos apresentar, detalhadamente, essa relação e as suas consequências. 

Em análise das páginas do SF- O jornal de São Francisco entre os anos de 1972 e 

1973, várias páginas focaram na injusta ausência da Sudene nas cidades ribeirinhas. O jornal 

buscava mostrar em destaque na página principal uma luta que era de todos os viventes do 

Rio São Francisco e a necessidade do olhar das autoridades governamentais para a inclusão 

dos terrenos dos municípios na área do polígono das secas. 

 
Figura 24 – O Jornal de São Francisco 

 

Fonte: SF, 27/06/1971 

 
 

Figura 25 – Jornal de São Francisco 
 

Fonte: SF, 16/12/1973. 
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Segundo Rocha (2018), a década de 1970, destacada nas páginas acima, foi o 

momento em que o jornal ampliou a sua parte técnica: 

Permitiu a divulgação com mais informação, algumas transformações nas colunas 

são visíveis, enquanto no surgimento, em 1960, a coluna indispensável era o Retalho 

Social, que ocupava consideravelmente duas páginas, em 1970 não há esse espaço 

de divulgação que foi substituído por um nome um tanto curioso: “Pra dizer que não 

falei”. Nos finais da década de 70, retiraram essa denominação e apresentam outra: 

“Se acontecer eu conto” 

 

Essas mudanças ocorrem justamente quando a mídia mostrava nas páginas a 

necessidade de fixar-se a região ribeirinha na área da Sudene. Na escrita dos jornais palavras 

como “investimentos no setor agropecuário”, “industrialização” “facilidades do 

desenvolvimento” eram usadas com frequência no intuito de mostrar a população o contexto 

que a cidade estava inserida e a necessidade de adotar meios mais modernos para a economia 

local. 

O que nos instiga nesse contexto é que um outro acontecimento estava definindo os 

rumos dos vapores do São Francisco. Enquanto os empresários locais pensavam atrair um dos 

polos da sudene, as empresas de navegação foram colocadas a venda e adquiridas pelo 

Governo Federal. O projeto do governo englobava a junção das empresas numa só que ficou 

definida como “Franave”, em 1963. 

Sob esse aspecto, o memorialista Domingos Diniz (2009) mostra no livro “Vapores e 

vaporzeiros” que as empresas de navegação – tanto particulares, como oficiais – foram 

substituídas em 1963, através de lei Federal nº 2.599, pela companhia de navegação do São 

Francisco (FRANAVE). A instituição foi incluída no “Plano geral de aproveitamento 

econômico do Vale do São Francisco” em vigor desde setembro de 1955 
172

. 

Porém, cabe aqui um esclarecimento. A Companhia de Navegação do São 

Francisco, FRANAVE, foi criada pela lei nº 2.599, de 13 de setembro de 1955. Em 

seu artigo 12, a lei ressalta que este novo órgão englobaria, mediante 

desapropriação, as empresas particulares Companhia Industrial e Viação de Pirapora 

S. A. e Empresa Fluvial Ltda (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1955, seção 1, pp. 2- 

3); posteriormente, em 1963, as empresas estatais Navegação Mineira do São 

Francisco e Viação Baiana do São Francisco, respectivamente pertencentes ao 

Governo de Minas Gerais e ao da Bahia, também foram englobadas. Uma vez 

unificadas, e sob a nova denominação (Companhia de Navegação do São Francisco), 

ficaram sob a tutela do Estado, e todos os seus funcionários passaram a ficar sujeitos 

às normas trabalhistas referentes ao funcionalismo público, segundo o inciso 8 do 

artigo 12. 
173
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Segundo o historiador, alguns trabalhadores, no entanto, “não eram funcionários da 

Franave, sendo que uma grande parte ainda desempenhavam suas funções para modestos 

barqueiros e pequenos empresários da navegação” 
174

. Percebe-se, portanto, uma 

fragmentação do setor com incidência na pulverização dos postos de trabalho e na 

consequente ruptura das relações culturais com o rio. 

Um dos motivos da desativação da navegação, segundo Diniz (2009) foi a “alegação 

de serem obsoletos, antieconômicos e não atenderem às demandas em face da nova realidade” 

175
. Assim, os vapores foram substituídos por embarcações menores considerados pelo 

memorialista como “modernos empurradores (ou rebocadores) movidos a motor diesel” 
176

. 

Ainda assim, houve algumas alterações; eram compostos por uma menor tripulação e reduzida 

quantidade de passageiros. Sua função maior era o transporte de cargas. 

Como percebemos o rio também estava passando por algumas intervenções que 

atingiram fortemente o setor hidroviário. Em meio às desavenças entre os grupos de 

empresários locais, como se encontravam a situação dos moradores? 

Pablo Magalhães (2014) na sua pesquisa sobre os vaporzeiros de Juazeiro (BA) mostra 

os desafios da classe em meio aos projetos de modernização. Em entrevista com um morador 

da cidade (que não foi identificado por nomes) foram abordadas a situação enfrentada a partir 

do fim da navegação: 

Quanto os meus companheiros que navegavam, de acordo que foi diminuindo o 

número da embarcação, a coisa foi ficando muito triste, porque o marinheiro do São 

Francisco num se dislocô para outra região. E muitos deles se acanhô naquele lema 

de navega e acha que a única coisa que ele tinha aprendido era trabalhá navegando 

em uma embarcação (...) Essa foi uma das coisa que mexeu muito com a cabeça de 

nóis que continuamo a trabaiá 
177

. 

 

Houve, conforme o relato deixa transparecer, um processo de alienação na 

autorresponsabilização por parte dos barqueiros, que acreditavam não saber fazer mais nada, 

além de lidar com o rio – ofício transmitido de pai para filho durante muitas gerações. Na 

realidade, a estagnação decorria da falta de oportunidades, visto que estas ficaram cada vez 

mais raras a partir da centralização das operações. Paralelamente, analisando a fala do 

entrevistado 01, entendemos que os remanescentes viviam temerosos diante da possibilidade 
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de também perder o emprego. Fato que, aliás, se confirmou quando houve a consolidação do 

sistema rodoviário implantado na região. 

Magalhães (2014) mostra que não havia muitas oportunidades de empregos em outros 

setores e a vida econômica ribeirinha dependia da navegação para o escoamento de 

mercadorias: 

A Juazeiro na década de 1950 não oferecia muitas possibilidades a quem não tinha 

acesso à escola. Havia três pilares principais, que moviam a economia da cidade: 

agricultura, pecuária e comércio, sendo que estes três elementos dependiam das 

navegações para sua consolidação, uma vez que a exportação dos víveres e 

alimentos produzidos na região requeria a via fluvial para seu escoamento 

(paralelamente, porém em menor escala, a estrada de ferro fazia esse papel, 

transportando os produtos para a capital, Salvador. 
178

 

 

Em meio a esse trajeto ribeirinho das embarcações, Magalhães (2014) aprofunda na 

história desses homens mostrando um modo de vida econômico muito procurado na primeira 

metade do século XX: “[...] o que tinha desse rio pra sobrar era embarcação. Tanto é que eu 

vou lhe re.. dizer, voltá a dizer mais uma coisa: não faltava imprego. De marinheiro a piloto e 

maquinista, graças a deus, nunca me faltou imprego”. 

A navegação se manteve durante anos ligando a região do médio São Francisco e 

movimentando as cidades. É conveniente perceber que a hidrovia gerava empregos e isso 

tanto na parte masculina (que em grande maioria trabalhavam nos transportes) como na parte 

feminina que eram responsáveis pela venda e confecções de produtos para o comércio dos 

vapores. “Não faltava imprego”. Esse relato citado por Magalhães (2014) ressalta os 

caminhos oportunos que se encontravam no rio. Desde o comandante ao vendedor ambulante, 

todos conseguiam se sustentar e tornar a prática sociocultural fortemente manifestada nos 

portos. Logo, os ideias de progresso só fariam sentido se fosse para consolidar e potencializar 

esse modo de vida. 

O que os vaporzeiros gastavam no rio era tempo. O trabalho passado de pai para filho 

era regado de muito aprendizado e ser viajante necessitava de conhecimento. “Pra você andar 

dentro do rio, você tinha que conhecer ele. Era como se fosse uma pessoa (...) enquanto mais 

a gente sabia sobre ele, mais confiança tinha de andar por ele” 
179

. A fala do Sr. João de Felix 

nos coloca dentro da história desses viventes do rio e nos faz compreender que este era uma 

oferta que englobava todos os modos de sobrevivência existentes na região do médio São 

Francisco. Para ser um bom profissional, exigia compreender os traços do rio. Nas falas dos 
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trabalhadores, entendemos que o fim da navegação trouxe muitos questionamentos sobre a 

vida dos viventes devido ao novo mercado de trabalho, mais veloz, não possibilitar 

oportunidade de emprego para todos. 

As entrevistas mostraram que enquanto as elites do Médio São Francisco 

reivindicavam direitos junto a Sudene, à população ribeirinha se preocupava em como iria 

sobreviver nos períodos seguinte, “uma vez que o rio com as intervenções governamentais, 

sofreu mudanças para a continuidade da navegação. Pessoas que insistiam em manter suas 

atividades seculares, relacionando-se com o grande rio que lhes provia de alimentos e água” 

180. 
 

A Franave enquanto projeto do Governo Federal, promoveu a centralização das 

decisões sobre a navegação e com isso a redução da frota no São Francisco. Baseando-nos na 

vida dos ribeirinhos e a situação enfrentada por estes na década de 50, entendemos que a 

criação da empresa representou o paradoxo de outro órgão do Governo, a Sudene. A empresa 

atuava nas regiões Nordeste e Norte de Minas com a estratégia de regionalizar o 

desenvolvimento executando projetos que beneficiassem a população nas áreas de seca. 

Porém, percebemos que a partir da criação da Franave houve uma “flexibilização” dos 

transportes, sendo substituídos por “modernos empurradores (ou rebocadores) movidos a 

motor diesel. Com menor tripulação e carregavam muito mais carga em comboios de quatro 

chatas” 
181

. A atuação da Franave se deu pelo uso de barcos menores, rompendo assim com a 

continuidade do legado dos barcos a vapores, uma vez que se pensava mais no transporte de 

mercadorias em alguns trechos do Rio São Francisco. Com isso, e diante dos fatos, é difícil 

não pensar na hipótese de que a presença da Franave tivesse outra pretensão senão fazer a 

transição para o sistema rodoviário, já que houve um desmantelamento do antigo complexo de 

transporte e o enfraquecimento das estruturas que a mantinham. Inclusive, o sentimento 

popular captou essas intenções. 

Os rumos tomados pela navegação do São Francisco, sempre foi alvo de protestos por 

parte dos moradores. Percebe-se que as margens do rio, ainda permanece intenso o 

pertencimento desse povo a sua história. Mesmo sofrendo as intervenções que rompem 

culturas, sonhos e trabalhos, ainda assim, os viventes do médio São Francisco, principalmente 

algumas autoridades políticas, tentam fazer com que a navegação permaneça viva na história. 

Diniz (1980) aborda os protestos que houve na década de 80, sobre uma possível privatização 
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da Franave. 1980, não engloba o recorte temporal da nossa pesquisa, no entanto, o objetivo é 

mostrar uma história que de fato tem muita relevância na região e com um histórico de lutas 

que mesmo passado a outras gerações, não transforma o rio em outra coisa, senão um 

caminho de possibilidades para aqueles que ali habitam. 

Nos anos 80 do século passado, ela foi ameaçada de ser privatizada. “Houve protestos 

pela sociedade civil. Em Pirapora (...) a prefeitura patrocinou a edição especial do jornal São 

Francisco Urgente contra a privatização da Franave” 
182

. Interessante nas falas do 

memorialista Diniz (2009) 
183

 foi à atuação da Prefeitura diante desse acontecimento. Nas 

nossas viagens pela cidade de Pirapora, percebemos que os moradores possuem uma forte 

atuação nas decisões sobre o destino da navegação. Estes participam de reuniões, fazem 

protestos e lutam pela permanência da história local. Entendendo essa participação frequente 

dos ribeirinhos, é possível que os poderes políticos locais tenham sido pressionados a fazer 

alguma intervenção frente a esse acontecimento. 

Fica entendido que no contexto de desenvolvimento da região do médio São Francisco 

existia três atores, cada qual com seus interesses bem definidos: 1º a elite montes clarence que 

mostravam-se satisfeitos com a chegada dos polos da Sudene, a pavimentação da BR 135 

(1972) e a tentativa de incluir a população local nesse patamar de desenvolvimento. 2º; A elite 

ribeirinha que como mostrada nas páginas anteriores demonstravam a insatisfação (inclusive, 

organizando protestos) por ficarem de fora dos projetos trazidos pela Sudene, no qual 

beneficiou em maior porcentagem a região de Montes Claros. 3º; trabalhadores que 

manifestavam outra reação. Diferente dos interesses dos empresários, os ribeirinhos lutavam 

pela permanência da história e ao mesmo tempo sofriam as consequências das intervenções 

governamentais nos seus modos de vida, na sua cultura e fonte de sustento. 

Por fim, os paradoxos do progresso se mostraram mais evidentes ao negar “a história 

de lutas de uma região, a qual sofreu transformações tanto nos aspectos econômicos como 

sociais relacionadas aos trabalhadores portadores de uma experiência histórica” 
184

. Victor 

Wagner Oliveira (2005) na obra “Estradas móveis, Fronteiras incertas” aborda a trajetória de 

luta dos trabalhadores no transporte fluvial do Sul do Mato Grosso. Uma história de 

resistência nesse mesmo Brasil que a partir do progresso impõe uma nova realidade na vida de 
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uma determinada população e nos seus costumes. Colocamo-nos dentro dessa trajetória de 

resistências quando percebemos; a ausência de projetos e investimentos nas áreas ribeirinhas 

do Rio São Francisco; a luta dos pescadores para dar continuidade à pescaria artesanal num 

rio que não possui mais tantos peixes, e a vida dos vaporzeiros que tiveram que buscar novos 

recursos econômicos, mesmo quando a única coisa que se sabia fazer era viver do rio. A 

cultura é um meio forte para lembrar a navegação a vapor, afinal, mesmo décadas após o fim, 

a população faz eventos culturais, e tem a orla do rio como lugar para o diálogo, o lazer e as 

lembranças. Faltam os vapores, mas permanece a história. 

A análise dos fatos permitiu-nos entender que diante desse processo de transformação, 

quem saiu mais prejudicado foram os barqueiros, as lavadeiras, os vaporzeiros, vendedores 

ambulantes e todos aqueles que compõem as margens ribeirinhas. Sem jogos de interesses, 

foram esses homens e mulheres que construíram a história do médio São Francisco e nos faz 

entender que essa região, se tornou precária devido à falta de oportunidades aqui submetidas. 

O rio sempre foi garantia de sustento e viés econômico. A partir da década de 50, os interesses 

de empresários e governo limitaram esses caminhos rotineiros e uma dessas intervenções foi à 

construção da hidrelétrica de Três Marias, já que o barramento das águas modificou o 

processo natural do rio. 

 
3.3 Três Marias: uma represa que barrou a água, a memória ribeirinha, a navegação e o 

próprio progresso 

 
A hidrelétrica de Três Marias abrange o Alto/Médio São Francisco, no município de 

Pirapora (MG). Juntamente com a Usina de Paulo Afonso e a construção da central elétrica de 

Furnas, ambas integraria um complexo das Três maiores hidrelétricas do país. 

O processo de construção da represa ocorreu com algumas parcerias: 

 
A barragem foi construída de 1957 a 1961, localizada no município de Três Marias, 

no Alto São Francisco, fruto do acordo entre a Cemig (então Centrais Elétricas de 

Minas Gerais, criada em 1952) e a CVSF. A usina (suas duas primeiras turbinas 

foram inauguradas em 1962, sob a presidência de João Goulart) está localizada no 

município de mesmo nome e a 276 km de Belo Horizonte (atualmente, por estradas 

de rodagem). 
185
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A construção da barragem atraiu moradores de diversas localidades do Brasil, que de 

forma inicialmente desordenada, promoveu o povoamento da região. Atualmente Três Marias 

(MG) 
186

 conta, de acordo com dados do Instituto brasileiro de geografia e estatística - IBGE- 

com uma população estimada em 32.356 habitantes. 

O crescimento das cidades e o êxodo rural fez parte dos novos projetos que foram 

ganhando as áreas interioranas do país, proporcionando a chegada dos primeiros transportes 

terrestres à região, fazendo com que a “estrada das águas” fosse lentamente substituída pelas 

“estradas de terra”. 

Paralelo a este acontecimento, as Hidrelétricas foram um dos acontecimentos que 

também ganharam destaque como parte dos projetos desenvolvimentistas a partir do Governo 

de JK (1957-1961). Nesse processo, o Rio São Francisco passou a fazer parte, devido à 

quantidade de aguas que seria propícia ao fornecimento de energia elétrica, abrangendo boa 

parte do Estado de Minas Gerais. 

O setor de energia estava em expansão no Brasil. A abundancia de água contribuiu 

para o incremento desse fator de desenvolvimento que possibilitaria esta incluído no patamar 

de países desenvolvidos como os Estados Unidos e países europeus. A Cemig atuou 

fortemente em Minas Gerais. Conforme Oliveira (2018, p.2) “atuação no período foi notória 

com a construção de diversos grandes projetos alcançando sozinha, em 1960, uma capacidade 

de geração que superava os 250 MW” 
187

. 

A Usina Hidrelétrica de Três Marias
188

 foi construída nos períodos de 1957 a 1962, 

com o intuito de gerar a produção de energia e suprir, (de acordo com o plano 

desenvolvimentista de JK), as necessidades locais como; irrigação e melhoria das condições 

de navegabilidade do Rio. O Plano de Metas do Governo JK (1956/1961) deixa claro as 

principais funções da represa: 

 
A obra de Três Marias consiste numa grande barragem de terra e destina-se 

principalmente a deter as enchentes do São Francisco, formando reservatório 

estacional capaz de armazenar água suficiente para manter regularmente, o ano 

inteiro, a vazão do rio, permitindo sua navegabilidade ininterrupta, agindo também 

como preventivo contra transbordamentos marginais e atendendo a conveniências de 

ordem sanitária e do incremento da agricultura. O volume de água a ser armazenado 
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será de ordem de vinte bilhões de metros cúbicos. A navegação será facilitada no 

trecho 1.300 quilômetros entre Pirapora e Juazeiro da Bahia. Três Marias 

possibilitará ainda a duplicação da capacidade da Usina de Paulo Afonso sem 

aumento das obras da barragem. A área de inundação é de 1.350 km², sendo de 145 

km a sua maior dimensão: o lago formado pela barragem ultrapassará a embocadura 

do rio Pará, afluente da margem direita do São Francisco. Em Três Marias instalar- 

se-á uma usina de 720.000 CV e o custo do conjunto da obra, com as subestações e 

as linhas de transmissão, ultrapassará a casa dos quatro bilhões de cruzeiros. A usina 

conterá oito máquinas de 90.000 cavalos cada uma. A altura máxima de Três Marias 

equivalerá a de um edifício de 25 andares. O combustível consumido, cada ano, na 

construção de Três Marias, equivale ao gasto anual de uma cidade de 300.000 

habitantes – e o equipamento de construção agrupado na obra é o maior já colocado 

no Brasil a serviço de um único canteiro de construção. (Plano de metas, 1956, 

p.25). 
189

 

 
O Plano de Metas deixa claro que a construção da hidrelétrica de Três Marias teria 

como sua principal função “denter as enchentes do São Francisco e armazenar água o 

suficiente para manter, a vazão do rio, permitindo a sua navegabilidade ininterrupta” 
190

. O 

plano de metas trouxe nas suas páginas uma ideia otimista da navegação e que se tornaria 

complementar na continuidade do exercício do transporte. Isso, inclusive, responderia a um 

desafio enfrentado pelos vapores que eram os encalhes. O Comandante Vieira Fontes (1963) 

191
 nos relatos do diário de Bordo deixou registrado que a navegação a vapor possuía como 

um dos seus problemas, os encalhes, isso ocorria em maior proporção nos períodos de seca, 

por isso era tão comum entre os vaporzeiros o conhecimento do rio e dos seus canais para 

exercer com eficiência o trabalho no vai e vem entre as regiões. O que o Plano de Metas 

mostra uma “solução” para o sistema hidroviário “armazenar água o suficiente para manter, 

a vazão do rio, permitindo a sua navegabilidade ininterrupta” 
192

 . 

Percebemos que as expectativas na criação da hidrelétrica de Três Marias e no seu 

funcionamento foram as mais positivas possíveis, com relatos de benefícios não apenas aos 

moradores, mas também a continuidade da navegação fluvial. Além disso, observamos que as 

análises otimistas, se destacaram também nas páginas da Imprensa mineira, como as páginas 

do Jornal Folha de Minas (1961): 

A seca- terá a sua solução natural com o represamento do rio, pois isso possibilitará 

de agora em diante o controle do seu regime de águas durante os longos períodos de 

estiagem. Até a sáfara (sic) de baixa produtividade agrícola estará redimida pela 

irrigação e pastagens e fazendas de cultura aparecerão, por certo onde se estendem 

latifúndios ou glebas devolutas sem nenhum sentido econômico. Também o 

fenômeno desolador das enchentes que anualmente ameaçam ou destroem no São 
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Francisco, plantações e núcleo de habitação não se repetirá com as alarmantes 

proporções que traz em constante desassossego as populações ribeirinhas. A própria 

navegação fluvial cujo desgaste se verifica de ano em ano em face do pequeno 

volume de água assinalado nas estações secas, retomará com Três Marias a sua 

antiga importância como veículo de comércio e escoamento de riquezas no largo 

trecho navegável do rio. A barragem que se inaugura aumentará, por sua vez, de 

cerca de cem por cento a capacidade geradora da usina de Paulo Afonso, refletindo 

de maneira poderosa na redenção definitiva das áreas subdesenvolvidas do nordeste 
193. 

 
Criar à represa de acordo com o Plano de Metas possibilitaria a regulação do 

regime das águas do Rio São Francisco, como facilitaria também a navegação nos trechos 

entre Pirapora e Juazeiro. Esses empreendimentos são parte do cunho desenvolvimentista 

que incluía dentre as várias regiões, o Norte de Minas que passaria a receber energia e ter 

as enchentes do rio (na meta do plano), controladas pela barragem. 

O historiador Eduardo Silva (2013) 
194

 aborda que o Rio é considerado um dos 

principais suportes de recordações. Os moradores sempre o incorporam como símbolo do 

lugar, tendo valor central no seu dia a dia. Para quem estava acostumado a um cais natural, 

o desenvolvimento apresentaram-se como algo negativo impossibilitando que os modos de 

vida a partir do rio permanecessem. Mais uma vez nos deparamos com a situação 

enfrentada pelos ribeirinhos diante desses projetos de intervenção. Chegada da Franave, 

falta de investimentos no setor e a construção de uma represa que ofertaria energia, mas 

corrompia todo o ciclo natural do rio a visão de mundo das pessoas que mantinham o 

conhecimento a partir dessa realidade vivenciada localmente com as práticas voltadas para 

o rio. . 

Dilma Andrade de Paula (2012) mostra que; 

 
A construção de Três Marias revestiu-se tanto de importância técnica quanto 

política, em termos regionais e nacionais. Com o passar do tempo, a obra que era de 

“múltiplas finalidades”, restringiu-se à geração de energia elétrica e, ao invés de 

minorar o problema das enchentes, controlando a vazão do rio, acabou por 

incrementá-las 
195

. 

 

Compreendemos que as soluções encontradas para o Rio São Francisco a partir da 

construção da Hidrelétrica de Três Marias, se deram apenas como forma de desenvolvimento 

econômico e político, deixando escassa muitas vezes a preocupação com o âmbito social, 

principalmente quando nos referimos à vida dos moradores ribeirinhos. Paula (2012) confirma 
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ao mostrar que esses investimentos “se interiorizava, por meio da ação de agentes públicos e 

privados, mas em focos regionais específicos, rumos àquelas áreas que teriam importância 

econômica no fomento às indústrias de base e de bens de consumo, tão caras ao projeto de 

JK” 
196

. 

Podemos observar que mudanças ocorreram desde o início da construção da barragem. 

A intervenção da SUDENE significou um início de uma nova fase que os ribeirinhos 

passariam a enfrentar. Foram mudanças que abordaram não apenas os moradores, mas 

também toda a área ambiental do médio São Francisco. Uma das espécies prejudicadas, por 

exemplo, foram os peixes ao longo do rio e também as plantações. Sobre os peixes, o 

represamento da água impedem tanto os barramentos das lagoas marginais que são os espaços 

onde ocorrem a desova e reprodução dos peixes, como também provoca “empecilhos para que 

os peixes caminhem “livremente” no rio perfazendo o seu ciclo de reprodução” 
197

. 

Para Mariana Almeida, na Revista Associação dos Geógrafos brasileiros (2010) ; 

 
Atualmente o rio encontra-se poluído (...) em tempos passados a atividade pesqueira 

possuía um destaque mais relevante na cidade, uma vez que o rio, não se encontrava 

tão degradado, onde era possível encontrar uma grande quantidade de espécies de 

peixes que abasteciam economicamente suas famílias (...) com a construção de 

barragens, por exemplo, é notório a diminuição da produção pesqueira devido a 

alterações das condições naturais do ambiente aquático 
198

. 

 

Em relação às plantações, as águas controladas pela represa, atalham na maioria das 

vezes a sua chegada as vazantes para fertiliza-las anualmente. 

Atualmente é a represa que controla o rio, e plantar as margens se torna algo duvidoso 

já que não da pra se ter uma ideia do nível da água que vai atingir as vazantes. Pereira (2015) 

em entrevista com o Senhor Norberto, pescador do Velho Chico e morador de Três Marias 

identifica através da fala do entrevistado, a real situação de muitos ribeirinhos com a chegada 

da represa: 

(...) Quando começou o primeiro pilar, quando tava fazendo o primeiro pilar lá eu já 

estava morando aqui nesse lugar, aqui eu enxergava o céu, entendeu? Foi um, foi 

uma coisa assim, quando fechou as barragens, não teve, todas as barragens hoje tem 

resgate de pau, resgatar cobra, sapo, rã, lagarta, lagartixas, onça (...) resgata tudo, 

não deixa nada. E aqui não houve isso, até onça morreu afogada, o sujeito morava a 

dez quilômetros do rio um dia os agrimensores chegavam lá falava assim com o 

fazendeiro, morador que tinha lá: Olha, muda daqui, porque a água vai passar atrás 

da sua casa aqui, ele falou a meu amigo vai contar isso pros presos, daqui no rio é 
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duas léguas, doze quilômetros do rio, ai o cara não mudava, o que aconteceu? Não 

deu tempo nem de tirara as coisas de dentro de casa, o plantar naquela época era, 

plantava em agosto, setembro, plantava na poeira, e o milho granando, você via a 

água subindo assim e tampando os milhos, uns mergulhava, marrava a corda no 

pescoço, outro saia com a mão na frente e outra atrás sem roupa do corpo, só com a 

roupa do corpo (...). Então o fazendeiro chegava perto da Cemig e falava, o governo 

chegava lá e falava assim, o dinheiro da sua fazenda tá depositado no banco. 

Quanto? É cem conto, não mais eu não quero cem conto na fazenda, eu quero nela é 

oitocentos contos. Só te pagou cem, o dinheiro ta todo depositado no banco, se você 

quiser tá lá, se você não quiser. Ai o cara dava um tiro na cabeça, perdeu mil 

alqueires de terra por cem conto, aí entraram na justiça, muitos fazendeiros se 

reuniram e entraram na justiça, entrou na justiça veio o regime militar, acabou, 

tampou os processos. 
199

 

 

Analisar o progresso enquanto gerador de energia e fonte de desenvolvimento se torna 

reflexivo, pois necessita pensar todo o espaço natural que sofrerá alterações frente a essa nova 

realidade. Citamos aqui pessoas, que como o Senhor Norberto, teve os seus modos de vida 

modificados, assim como o espaço natural que não recebeu um planejamento eficaz para o 

controle das espécies que ali viviam. Ao barrar o rio, o processo correspondente da vida 

ribeirinha foi afetado, causando indignação, como percebemos na fala do entrevistado. Não se 

teve tempo para negociações e nem mesmo as desapropriações da terra ocorreram de forma 

justa, já que o pagamento feito às propriedades das redondezas foi decidido pela empresa. 

Frente a isso uma nova problemática entra em discussão; muitos fazendeiros se 

reuniram e entraram na justiça, entrou na justiça veio o regime militar, acabou, tampou os 

processos 
200

. Um contexto crítico na questão social e ambiental, mas que também foram 

atingidos pelos ideais políticos que atingia o Brasil pós-JK (1956/1972), o período ditatorial. 

Oliveira (2018) 
201

 ressalta que o período militar “consolidou o modelo estatal da 

geração hidrelétrica através de reformas institucionais e da autonomia dada a Eletrobrás” 
202

. 

Além disso, houve a construção de 61 grandes barragens hidrelétricas sob a responsabilidade 

do Estado. A era militar atuou dando continuidade a esse desenvolvimento do país atuando 

fortemente na geração de energia. Analisando a escrita da historiadora, entendemos que esse 

incentivo à construção de barragens, corrobora com a análise do Sr. Norberto quando relata os 
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desgastes enfrentados frente os desafios dessa fase política em relação ao rompimento da 

estrutura social dos moradores do médio São Francisco. 

Na foto abaixo, percebemos a inauguração da Hidrelétrica de Três Marias, pelo 

Presidente JK (1956/1961), ao centro com autoridades. 
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Figura 26 - Inauguração da hidrelétrica de Três Marias-MG em 1961. 
 

Fonte: Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/e-inaugurada-a-usina-de-tres-marias>
203

 

 
 

O acontecimento contou com a participação de inúmeras autoridades. Percebemos 

também um grande número de pessoas assistindo a esse marco na história de Minas Gerais, 

ainda em construção. Isso, porque a inauguração da hidrelétrica foi adiantada em 01 ano, 

mesmo não tendo as suas obras finalizadas. Essa apenas passaria a funcionar em Julho de 

1962. JK (1956/1961) marcou presença no último ano do seu mandato em 1961. Três Marias, 

juntamente com a Central Elétrica de Furnas e a Usina de Paulo Afonso, formaria, na época, o 

maior complexo energético do país. 

A seguir temos a foto da represa, já caminhando para a fase de finalização no ano de 

1961. 
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Figura 27 - Hidrelétrica de Três Marias, em construção, 1961. 
 

Fonte: Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/e-inaugurada-a-usina-de-tres-marias> 

 
 

A imagem acima descreve uma realidade muito presente na década de 60 que é o 

barramento do Rio São Francisco e as inovações que atingia uma grande parcela da população 

que ali habitavam. É possível perceber um grande espaço vazio, sem gente, nem animais e 

que anos depois seria tomado pela água. Essa reflexão nos leva a várias indagações sob o que 

estava acontecendo. Pra onde foram essas pessoas? Esses animais? E os vapores que estavam 

navegando naquele momento no rio, quando as águas foram limitadas por um grande paredão 

de concreto? Será que conseguiram continuar com as suas atividades? 

Essa foto permite nos enxergar todo um contexto real que inseria os moradores 

ribeirinhos. As autoridades comemoravam esse marco histórico e a população perdia seus 

laços culturais. Um momento, que retrata bem aquilo que tanto já foi falado na pesquisa: Um 

divisor de águas na região. 

Pereira (2015) mostrou na sua tese, a reação do Sr. Norberto, ao ver o processo de 

inauguração da represa: 

Quando fechou a barragem em 61, foi o maior desastre que eu já vi na história, 

porque era a slogan de Juscelino Kubistchek era “Cinquenta anos em cinco”, ai 

fechou o rio todinho, em 61 para formar um reservatório, ficou tudo seco, mas nós 

não conseguia ficar aqui com o mau cheiro de peixe, todo aquele frigorífico vieram 

pra aqui pra comprar peixe e eles compravam todos. No segundo dia só dourado e 

surubim, terceiro dia nem de graça eles queriam. O cara chegava aí com o barco 

cheio de peixe, nem meu filho, nem de graça, eu não quero, o cara pisava e jogava 

tudo dentro da água, não tinha nem pra quem dá. Apodrecia, jogava (fora), virava 

http://memorialdademocracia.com.br/card/e-inaugurada-a-usina-de-tres-marias
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todos eles dentro da água, o barco com os peixes mortos. Isso daqui virou uma ilha 

de peixe, ilha, ilha de peixe morto, entendeu? 
204

. 

 

O Sr. Norberto mostra os desafios da sua categoria com a chegada da represa. Não era 

possível mais pescar, não encontrava peixes no rio. A entrevista deixa claro que a pesca foi 

um dos órgãos mais afetados por essa transição. Deparamo-nos assim com dois problemas: o 

trabalho dos pescadores artesanais e do habitat natural dos peixes que sofreram as reações 

impostas pelos projetos do governo. 

A cidade de Três Marias se localiza na região central do estado de Minas Gerais, mais 

especificamente no Alto São Francisco. A partir das indagações do Sr. Norberto, entendemos 

que os pescadores dessa região do rio, também foram afetados pela situação decorrente do 

barramento da água. De uma forma geral, quem vivia ou tinha a sua vida econômica voltada 

para as vazantes, como os vaporzeiros, pescadores, agricultores, lavadeiras, barqueiros e etc. 

De certa forma, todos sofreram para se reestabelecer em meio ao processo de 

desenvolvimento. 

No Trabalho de Conclusão de Curso, tivemos a sensação de que as lembranças dos 

ribeirinhos por meio das falas “mostrava o quanto à vida dessas pessoas estavam integradas à 

trajetória dos vapores do São Francisco, fazendo com que elas se posicionassem no mundo, 

agindo, indo, vindo, lutando por dias melhores” 
205

. Essa sensação pode ser intensificada 

nessa pesquisa quando adentramos o processo do fim da navegação e nos colocamos no 

tempo e no espaço dos viventes das margens do Rio São Francisco, compreendendo o 

processo de lutas que surge de vários modos; Na sobrevivência nessa região e na permanência 

das tradições. Para isso, usamos as falas de alguns moradores que se reconhecem como meio 

importante para manter acesa a história da navegação e da cultural local do médio “Velho 

Chico”. 

As análises de Jaques Le Goff sobre Memória e História apresentam a intensidade da 

memória na compreensão da História: “o estudo da memória social é um dos meios 

fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história relativamente aos quais a 

memória está em retraimento, ora em transbordamento” 
206

. A memória é uma abertura para 
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investigar a relação do tempo dos homens. A força da memória coletiva evidencia a 

configuração da história social. 

Le Goff (1924) esclarece um fato acerca do movimento da memória nas sociedades 

que transmitem a memória oral e as que conservam a memória escrita, sobretudo o processo 

de passagem entre a oral para a escrita, classificado como “a domesticação do pensamento 

selvagem”. A memória oral mantém-se por meio da „liberdade criadora‟ a qual as passagens 

recebem interpolações, modos de se apresentar, as representações sociais são forjadas na 

própria preservação da memória. 

A memória foi tratada numa descrição objetiva da história, e numa narração 

ideológica. “A primeira com critérios mais objetivos, a segunda estabelece os fatos conforme 

as tradições” 
207

. Le Goff (1924) acentua que a história ideológica é a memória coletiva. 

A transição da memória oral à escrita constituiu em sua forma uma evolução, um 

progresso, sobretudo dialogando com dois aspectos que a estrutura socialmente: os 

monumentos (enquanto realidade concreta que se inscreve a perpetuação da memória) e a 

escrita documental que amplifica o conjunto eventual e tradicional de uma sociedade. O 

documento compreende a possibilidade de reexaminar, reinterpretação, interpolações. Dessa 

forma explica o historiador: “Com a passagem da oralidade à escrita, a memória coletiva e 

mais particularmente a “memória artificialmente” é profundamente transformada” 
208

. 

Essa transição inovadora da oralidade para a escrita é sentida na parte norte de minas 

em tempos de movimentos dos vapores. A preocupação em registrar as viagens pelas cidades 

conferiu a importância à escrita. Mais: o documento que mantém essa relação oralidade e 

escrita são as impressões do Comandante Vieira Fontes, no Diário de Bordo do Vapor 

Wenceslau Braz, de 1963. Podemos observar nesse documento a introdução histórica da 

memória escrita, em um o ambiente que prevalecia a memória oral coletiva. Especificamente, 

a passagem (da oral para a escrita) se deu com os memorialistas no seu processo de 

“domesticação do pensamento selvagem”, isto é, a oralidade sendo captada palavra por 

palavra pela escrita. 

Ademais, a imprensa também contribuiu para a difusão da escrita, e de uma memória 

documental. Por isso que dedicamos uma parte desta pesquisa nas análises dos jornais. O 

impacto na memória da imprensa expandiu a relação do homem com a escrita, mantendo uma 

memória também individual. Destaca assim, segundo Le Goff (1924), o individual perante a 
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memória coletiva 
209

. Contudo, são três os elementos que compõem a memória nesta 

pesquisa: a imprensa, os documentos individuais (diários) e a oralidade. Este conjunto 

configuram o passado da região do médio São Francisco e dar a abertura para aproximar dos 

homens do passado. 

A memória entra nesse espaço, mostrando a vida, os cenários que compõe as margens 

do rio. Permite-nos adentrar o chão social da nossa pesquisa e ouvir as histórias não 

registradas, mas guardadas nas lembranças dos vaporzeiros. Mesmo com o fim da navegação 

é possível encontrar muitos escritos de memorialistas e moradores que sempre estão dispostos 

a falar sobre o processo hidroviário. Lugar ao qual se pertencem. Um povo que mantem viva a 

sua história e nos ajudaram nas descobertas dessa pesquisa. 

Angela Fagna Gomes de Souza (2011) mostra que ser um ribeirinho, antes de tudo é 

ter respeito pela natureza e pelo rio. Nessa região os moradores mantem a sua fonte 

econômica de acordo com as regras do rio: 

Com estes relatos fica evidente que as pessoas que vivem próximas ao rio criam 

estratégias e adaptações para lidar com as enchentes e continuarem morando em um 

espaço que antes de ser “sua propriedade”, é um lugar do rio. Os moradores das 

ilhas e barrancas possuem uma relação muito próxima com a natureza, sabem 

respeitar os seus ciclos e utilizam seus recursos de acordo com as regras do rio 
210

. 

 

Podemos usar as falas da geógrafa para entender que projetos governamentais como 

construções de hidrelétricas, ocorrem sem respeito a esse ciclo natural. Um problema que vem 

causando cada vez mais discussões no mundo sobre as consequências que recaem sobre a 

população tempos depois. No caso do médio São Francisco, as águas do rio até os dias atuais 

seguem o ritmo proposto pela hidrelétrica de Três Marias. Nos períodos de seca, a água é 

represada em quantidade maior e no rio é possível ver inúmeros bancos de areia modificando 

a rotina dos trabalhadores que ainda buscam tirar algum recurso do rio para o sustento. 

Já nos períodos intensos de chuva, as comportas abertas liberam uma quantidade 

volumétrica de água que chega muitas vezes a causar inundações e desapropriação dos 

moradores ribeirinhos. 

O historiador Valmiro Ferreira Silva (2012) 
211

 foi quem melhor descreveu o impacto 

das enchentes pós-construção de Três Marias no Norte de Minas e outras regiões do médio 

São Francisco. Inclusive, a construção do bairro Sagrada Família, (o mais aglomerado da 
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cidade de São Francisco/MG), se deu após residentes perderem as suas casas e a fonte de 

sustento que eram as roças cultivadas as margens do rio. 

A seguir, vejamos o Rio São Francisco, tomado pelos bancos de areia, mais ou menos 

entre os meses de Julho e Agosto, considerados períodos de seca: 

 
Figura 28 - Banco de areia no Rio São Francisco em São Francisco/MG. 

 

Fonte: Rio São Francisco, Por do Sol
212

. 

 
 

Os bancos de areias que se formam no Rio São Francisco cobrem parte do seu leito, 

diminuindo a velocidade da água e dificultando o exercício de alguns trabalhos como a 

travessia feitas a partir de lanchas e o trabalho da pesca. Os ribeirinhos aproveitam os bancos 

de areia no rio para montar barracas e tomar banho nas margens. Na foto é possível perceber a 

presença de barracas, tendas, barcos e pessoas. Essas são chamadas de “prainhas” e ocorrem 

somente a partir dos meses de Julho e Agosto na região. O improviso por meio desses 

assoreamentos foi uma das formas encontradas pelos ribeirinhos para aproximar-se do rio, 

vender produtos e curtir a cultura local. Situação semelhante à era dos vapores quando se 

aglomeravam as margens do Velho Chico para tais serviços. A diferença é que as “prainhas” 

duram apenas nos meses de seca (Julho, Agosto e Setembro). No período de chuvas o rio é 

 

 

212
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tomado pela água que como foi abordado anteriormente, é controlado pelas comportas da 

represa. 

Esse é o único momento em que se consegue ter mais proximidade com o rio, já que a 

população ainda sofre a ausência de projetos que possam contribuir com o turismo local. 

Desde o fim da navegação, encontramos nesse povo a disposição para manter viva a 

história dos vapores. A permanência do Benjamim Guimarães reforça essa luta coletiva. 

Souza (2010) comenta, a sua reação ao se deparar com o Benjamim Guimarães em 

1984; 
 

 
Quando o encontrei no dia 15 de dezembro de 1984, o Benjamim Guimarães era um 

amontoado de madeiras apodrecidas, escoradas, aquí e acolá (como dizem os 

piraporenses), sobre o casco. Este travava uma luta desigual com a ferrugem 

inclemente que o consumia. Sua dignidade se esvaía sob o clima semi-árido do norte 

mineiro. Assentado sobre toras de madeira, de costas para o rio, o velho navio de 

tantas histórias definhava
213

. 
 

O vapor foi tombado como patrimônio histórico do estado de Minas Gerais em 1985. 

Sua função é fazer apenas passeios turísticos nas redondezas de Pirapora/MG. Sobrevivente 

dos 45 vapores, o Benjamim ultimamente se encontra parado no porto de Pirapora, 

aguardando o processo de restauração. À população resta à esperança de vê lo novamente em 

serviço no rio. 

É o que Souza (2013) afirma; 

 
A população que tem do rio os seus principais recursos de sobrevivência, criam 

suas estratégias de adaptação a essa nova realidade tendo que aprender com essas 

novas formas de uso e ocupação do rio 
214

. 

 

O rio permanece ali, tecendo as suas águas pelas cidades ribeirinhas, passando pelo 

porto que agora vazio, se tornam lembranças. O cais se tornou um paredão de concreto, os 

bares, restaurantes de alto padrão. As margens do rio mudaram, mas o rio dos ribeirinhos não. 

Ali eles insistem em permanecer, tentar a sua pesca, montar a sua barraca e lavar suas roupas. 

Nesse momento nos deparamos com o chão da nossa pesquisa Buscar compreender a história 

desse povo que em meio a tantas transformações, insistem em ali permanecer. Entendemos 

que a relação cultural provocada através dos vapores, fortificou o laço dos moradores que 

construíram entre si um modo de vida a partir da experiência e conseguiram mesmo após o 

fim da navegação, transmitir essa cultura para outras gerações. O que prende o ribeirinho ao 

São Francisco é a cultura e a sua história que cresceu na medida em que os vapores iam 

promovendo o vai e vem de pessoas e mercadorias. 

213
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CONCLUSÃO: UM NOVO OLHAR SOBRE O PASSADO – O PARADOXO QUE 

EVIDENCIA A HISTÓRIA DO SÉCULO XX NO NORTE DE MINAS 

 
Chegamos ao final desta pesquisa esclarecendo o movimento histórico que compõe o 

quadro cultural, político e social do contexto do século XX: primeiro, o desenvolvimento 

ideológico perpetrado pela imprensa na fixação do ideal de progresso, os dois jornais mais 

influentes, o de Montes Claros, Gazeta do Norte, e o Jornal de São Francisco, o SF- Jornal de 

São Francisco; o segundo, a contradição interna da elite na crença do progresso; terceiro a 

insatisfação dos ribeirinhos diante das mudanças que o ideal de progresso realizou e que 

militantemente foi justificado pelas elites e a imprensa. Esses três elementos compreenderam 

estrutura de nossa discussão para investigar a problemática apresentada na pesquisa, que é o 

paradoxo do progresso entre os anos de 1957-1972. 

No inicio desta pesquisa analisamos a estrutura cultural da região Norte de Minas da 

qual adentramos na formação dos ribeirinhos com a presença dos vapores nas águas do São 

Francisco. Essa composição enquadrou a visão dos homens que se mantinham por meio do 

movimento do rio, sem a qual não haveria a construção dos ideais de vida que baseavam no 

cultivo primário e no comércio. Essa realidade devidamente assentada ao longo dos anos na 

história Norte Mineira forneceu os meios para o desbravamento dos ideólogos do progresso 

que não admitiam romper com um passado sem ao menos ele existir, por isso, detivemos 

longamente nesta pesquisa na caracterização desses homens que não empreendiam um 

passado justificando um futuro, mas experenciavam seu presente numa dimensão mais 

intensa, como uma configuração entre as temporalidades: passado, presente e futuro. 

Essa realidade temporal desses homens mantém a forte presença do reconhecimento 

cultural que envolvia seu cotidiano, por isso que, a chegada dos vapores representava uma 

conquista única, e muitos se acorria para o rio, numa tentativa de vislumbrar a imensidão de 

uma máquina que rompia com as corriqueiras atividades do dia. Para isso, o comércio refazia, 

as danças eram elevadas, as músicas modulavam o ambiente, e o folclore revivia na 

carnalidade das apresentações que mantinha nas estruturas educacionais. Neste sentido, 

observamos uma verdadeira estrutura que não se fazia de improviso, mas era mantida pela 

forte presença do rio e dos vapores que mantinham acesa as luzes que esses homens e 

mulheres experimentavam na passagem do tempo que para eles era como se fosse o sempre 

agora. 

Ademais, podemos destacar o quanto essa dimensão organizava as relações sociais 

desses homens e mantinha o seguimento dos dias no ressoar dos estrondosos sons dos 
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vapores. Contudo, não poderíamos negligenciar essa fissura histórica desse contexto. A 

cultura corresponde ao próprio homem, e dela podemos compreender o seu contexto e as 

transformações, por isso recorreram aos trabalhos Do historiador Thompson
215

 que nos 

permitiu refletir essa realidade que amalgamava uma visão de mundo que o restante do Brasil 

não experimentava com tanta intensidade, a julgar a capital do Brasil, da qual já se alinhava a 

um ideal de progresso. 

Dessa forma, esse contexto narrativo do Norte de Minas que dispomos nesta pesquisa 

evidenciou o quadro de fundo a qual a nosso problema central se movimentava. Investigar 

sobre o progresso na década de 50 e 70 era reforçar um estudo que não observava a 

contradição que um contexto histórico levantava. Nesse sentido, este estudo demonstrou o 

quanto às rupturas que são justificadas na história não se torna apenas um simples 

enfretamento de dois mundos distintos, mas uma alternativa mal elaborada por parte de um 

dos mundos. 

A imprensa trabalhou insistentemente na manutenção de uma ideia de progresso que 

pudesse moldar a realidade Norte Mineira, os dois jornais analisados revelaram essa 

futurística tentativa. As matérias tendiam nesta perspectiva para educar os ribeirinhos numa 

compreensão de um novo mundo em que a tecnologia era necessária na regulação da vida 

econômica e comercial. Rejane Meirelles
216

 contribui para que pudéssemos refletir esse 

processo de justificava da imprensa na construção de uma sociedade moderna e progressista. 

Observamos que esse ideal não foi acolhido devidamente pelos ribeirinhos da qual não 

enquadrava na sua visão de mundo como foi bem descrito no decorrer da pesquisa, de tal 

forma que apresentamos uma suposta eclosão de insatisfação de trabalhadores diante da 

negligência dos salários. Esse fato não evidenciou somente essa realidade de relação com as 

instituições e o governo, mas demonstrou a organização desses grupos, em classe ou não, em 

que havia o reconhecimento de sua posição frente à realidade de trabalho e de sua cultura 

ribeirinha. 

No terceiro momento a elite desejou reforçar a presença dos ideais de progresso em 

toda região Norte Mineira com mais eficácia. No entanto, os acordos traçados entre eles não 

foram mantidos, o que resultou numa fracassada tentativa de acordos. Enquanto uma parte 

abarcou todos os recursos obtidos nos contratos com o governo, a outra não usufruiu 

215
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integralmente dos projetos estipulados. Esse fato enfatizou a contradição dos ideais de 

progresso, a qual, nem mesmo a própria elite sabiam lidar com os instrumentos de 

implantação da sociedade moderna com luzes progressistas. 

Conforme o estudo foi avançando, percebemos que a complexa realidade histórica do 

século XX no Norte de Minas foi esclarecendo, mais: abriu espaço para se pensar uma 

historiografia que permitisse retomar o passado do Norte de Minas combinando os elementos 

que fortalecem a incompleta tentativa de progresso da qual denominamos de “paradoxo do 

progresso”. E que, nesta pesquisa demonstramos o quanto as contradições tecem a história 

desse contexto e devolve uma interpretação mais clara sobre o que movimentou esse período 

numa quase dialética histórica, em que a síntese não sabe se foi uma defrontação dos ideais ou 

um rompimento com a realidade cultural desse povo. 

Portanto, o que podemos apontar foram os inevitáveis esfacelamentos da convivência 

desses povos num ambiente cultural que deram forma a realidade dos ribeirinhos. Porém sua 

síntese não teve o envolvimento de uma perspectiva que combinasse os ideais de progresso e 

cultura local. Hoje observamos uma incerteza quanto a realidade mineira, e nesta pesquisa 

apresentamos o fundamento que resultou numa sociedade sem progresso e nem mesmo de 

fomentação cultural numa visão mais ribeirinha. No conjunto, é possível retomar esses 

estudos para redirecionar a história do norte e elevar um discurso que realize o diálogo, sem 

confronto, de ideais que mantém o cultural no mesmo movimento de desenvolvimento. 

Em resumo, deixamos claro que, os objetivos traçados sobre a problemática do 

progresso foram levantados nos três pontos esclarecidos, da qual resultou na confirmação de 

um paradoxo que irrompeu sobre a vida dos ribeirinhos e na deflagração da elite e da 

imprensa. Mais: o paradoxo do progresso foi uma incompreensão dos ideais de um lado e a 

insatisfação de outro, uma contradição interna e externa. Dois movimentos contrários, a 

velocidade da capital e a tranquilidade dos ribeirinhos. No geral, esses fatos justificam nosso 

estudo e aponta para uma retomada historiográfica nesse contexto de 1957-1972 que ressurge 

como explicação para a inconformidade da resultante realidade que vivenciam o hoje os 

norte-mineiros. 
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