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RESUMO: O rio São Francisco apresenta-se como um dos caminhos utilizados no 

processo de desenvolvimento da região interiorana do Brasil. Ao longo do seu curso 

surgiram chefes locais, aglutinadores de poder econômico e político, responsáveis pelo 

processo de “povoamento” e desenvolvimento destas áreas. O presente trabalho almeja 

analisar a influência e conduta dos chefes políticos vigentes na cidade ribeirinha de 

Manga – localizada a margem esquerda do Alto Médio São Francisco – durante os anos 

de 1920 a 1960. Constituem objetivos deste texto observar a conduta dos “coronéis” do 

São Francisco, tomando como objeto de estudo a cidade de Manga. Buscamos, por meio 

dela, evidenciar como estes sujeitos políticos atuaram na cidade, destacando sua postura 

frente aos contextos macrossociais – vinculados a fatores políticos, de industrialização e 

urbanização. Para realizarmos os propósitos expostos utilizaremos o método histórico, 

seguido pelo diálogo entre as fontes documentais do período abordado e literaturas 

pertinentes ao tema.  
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Ao reconstruirmos o processo de formação do Norte de Minas o rio São 

Francisco figura como fator basilar na constituição deste território.  Segundo Holanda 

(1963) a Coroa Portuguesa, nos dois primeiros séculos de exploração colonial, limitou-

se ao latifúndio rural litorâneo. Não existiam pretensões em colonizar os Sertões 

povoados por índios, o “povoamento” destas regiões, segundo o autor, foi 

desempenhado pelas bandeiras em busca do ouro. Observa-se, no entanto, que 

concomitante a este processo de expansão, centralizado na economia aurífera, estava 

também o “caminho do gado”, bandeiras guiadas pelas margens do rio São Francisco, 

desbravando e “povoando” este espaço. 

As rotas dos desbravadores, segundo Vasconcelos (1944) efetivaram-se por 

caminhos diferentes, e o “povoamento” destas regiões iniciou-se por meio dos nomes de 

Mathias Cardoso de Almeida e Manuel Nunes Viana, personagens de inquestionável 

relevância no processo de formação das cidades nortes mineiras, firmando-as como 



importantes áreas comerciais e desenvolvendo um povo com características culturais 

peculiares ao seu meio – os sertanejos.  

Ao longo do século XVIII Barbosa (1995) apresenta-nos a formação de alguns 

arraiais na região norte mineira entre eles o de São Caetano do Japoré – conhecida após 

1923 como Município de Manga. Apesar do “povoamento” não constituir objetivo 

principal da coroa portuguesa nos primeiros anos de colonização a suspeita de metais 

preciosos no interior do Brasil, instigada pelos povos nativos, estimulou a formação da 

primeira expedição rumo ao interior, rumo ao Sertão. Francisco Bruzza Espinosa e o 

padre João de Aspilcueta Navarro lideraram esta empreitada partindo de Porto Seguro 

em 1554 (VASCONCELOS, 1974). O Norte de Minas era habitado por vários grupos 

indígenas, assim como por escravos negros fugitivos. Costa (2006) apresenta-nos a 

presença de diversos grupos indígenas no território antes da chegada do colonizador 

europeu. A entrada dos bandeirantes promoveu o recuo dos indígenas, possibilitando 

assim o início da história das cidades da região.  Segundo Costa (2006, p. 13) por meio 

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

sociedade norte-mineira”. 

 A exploração das terras interioranas do Brasil por meio do curso do rio São 

Francisco deu origem à concentração de poder político e econômico na figura de 

sujeitos denominados de “senhores do rio”. Lacerda (1964) aponta-nos o surgimento 

destes chefes locais; segundo o autor antes mesmo do São Francisco ser completamente 

conhecido suas terras já haviam sido distribuídas. A distância da região interiorana do 

país frente aos centros administrativos localizados no litoral assegurou esta conduta por 

longo período.  

O presente estudo intenta analisar a influência e conduta dos chefes políticos 

vigentes na cidade ribeirinha de Manga – localizada a margem esquerda do Alto Médio 

São Francisco – durante os anos de 1920 a 1960. Constituem objetivos deste texto 

observar a atuação dos “senhores” do rio São Francisco, tomando como objeto de 

estudo a cidade supracitada, por meio dela almejamos evidenciar como estes sujeitos 

políticos atuaram em Manga, durante o recorte temporal abordado, destacando sua 

postura frente aos contextos macrossociais – vinculados a fatores políticos, de 

industrialização e urbanização. Desenvolveremos as propostas apresentadas por meio do 

método histórico seguido pelo diálogo entre fontes documentais do período abordado e 

literaturas pertinentes ao tema. 

 



Os “coronéis” e a cidade 

 

 Ao analisarmos sobre as relações de poder político no Brasil, Carvalho (1997, p. 

02) evidencia o mandonismo como uma das características marcantes de nossa política. 

Ao explicar esta conduta política nos expõe o autor: 

 

(...) refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de 

poder. O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, 

é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a 

posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que 

a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política. 
 

A luz do pensamento de Carvalho (1997), o mandonismo sempre existiu. Esta 

prática política alinha-se a atuação dos chefes políticos presentes no curso do São 

Francisco. Delimitando nossa discussão para o recorte temporal proposto, entre os anos 

de 1920 a 1960, observa-se que os “senhores do rio” durante este período eram 

conhecido como “coronéis”. A Proclamação da República, em 1889, instaurou no Brasil 

um modelo de governo com base no federalismo, sistema político oposto ao centralismo 

vigente no Período Imperial, em meio a este cenário emergiu no palco político brasileiro 

um sistema político nacional, de acordo com Carvalho (1997) denominado de 

Coronelismo, com início e término datados entre os anos de 1889 a 1930. 

Apesar da concentração em espaço de tempo preciso as práticas do coronelismo 

estenderam-se ao longo dos anos sequentes a 1930 na cidade ribeirinha de Manga, 

evidenciando o poder e influência dos “senhores do rio” na dinâmica da cidade. 

Sobrinho (1990) ao dialogar sobre a relação entre a conduta dos “coronéis” e a dinâmica 

local aponta-nos como um erro observar no coronelismo apenas seus aspectos 

negativos, pois a liderança destes chefes políticos era responsável por melhoramentos 

locais, sempre fundamentados em interesses privados, seja para agradar amigos ou para 

silenciar adversários.  

A interferência das ações políticas na história das cidades é destacada por 

Bresciani (2002). Segundo a autora as cidades não podem ser reduzidas a análises 

simplistas de causa e efeito centrados em características de fundamentação econômica. 

Estudo mais coesos devem transitar entre os fatores econômicos e as articulações 

políticas. As orientações de Bresciane (2002) ajudam-nos a analisar a dinâmica de 

Manga durante o período proposto por meio dos chefes políticos locais – Domiciano 



Pastor Filho (Cel. Bembém) e João Alves Pereira (Cel. João Pereira) – os “senhores do 

rio” desta cidade. 

 Imigrantes nordestinos, naturais do Estado de Pernambuco, Domiciano Pastor e 

João Pereira chegaram à Manga no início do século XX. Ribeiro (2001) apresenta-nos a 

chegada de ambos na região. Segundo a autora em 1902 João Alves Pereira, ainda 

adolescente, deixou Belém de Cabrobró e fixou-se em Matias Cardoso junto à família 

Pino – interessada em explorar as maniçobeiras. No ano de 1906, João Pereira mudou-

se para Manga e convidou o amigo de infância Domiciano Pastor para com ele trabalhar 

nas terras norte mineiras. Em 1910, aceitando o convite, deixou Boa Vista e partiu rumo 

à Manga para dedicar-se a mediação no mercado da produção local. Assim feito, 

migrando de Pernambuco para Minas Gerais, João Pereira e Domiciano Pastor 

dedicaram-se ao comércio e obtiveram sucesso e lucratividade com esta prática.  

A prosperidade das atividades econômicas vinculadas aos laços matrimoniais 

constituídos com a família Montalvão – detentora de poder econômico e político – 

promoveram a ascensão de João Pereira e Domiciano Pastor, segundo Ribeiro (2001) a 

posição de chefes locais. Amigos desde a infância seguiram a parceria ao longo das 

atividades econômicas e políticas, firmando uma próspera aliança que os mantiveram no 

poder durante quase quatro décadas, entre os anos de 1920 a 1958.  Ao referir-se a 

definição de poder, Lima (2006, p. 110) apresenta-nos o termo como um fenômeno 

“instaurador de normas”. A trajetória dos chefes políticos em Manga assenta-se nesta 

definição, a conduta e dinâmica da sociedade, bem como da cidade, vinculava-se às 

“normas” impostas pelos “coronéis”, seja seguindo-as ou opondo-se as mesmas.  

As margens do São Francisco foram dominadas por grandes chefes que 

marcaram seus nomes na história. Rosa (1964) evidencio-nos em seus textos o poder de 

mando e violência característico do curso do São Francisco, destacando os “senhores do 

rio”. A história de Manga também foi marcada por estes “senhores”, no recorte 

temporal proposto por este trabalho os nomes do Cel. Bembém e Cel. João Pereira 

figuram como os “senhores do rio” desta cidade. A dinâmica da cidade constituiu-se 

trilhando as manobras e desejos destes chefes que usufruíam da relação público-privado 

em prol de seus interesses.  Raymundo Faoro (2001) ao analisar o poder afirma que no 

Brasil o mesmo sempre foi conduzido com base no “estamento burocrático” que por sua 

vez tem atravessado toda política brasileira. Para o autor a ausência do “quadro 

administrativo” permite o surgimento de figuras de poder locais, de caráter patriarcal, 

como é o caso dos “coronéis”. 



A relação público-privado firma-se como uma característica significativa para 

análise do processo de transformação da cidade em Manga, pois o dinamismo da mesma 

garantia, também, a manutenção do poder político e econômico dos chefes políticos. 

Leal (1997) nos apresenta o coronelismo como uma manifestação do poder privado. 

Mesmo em base de um modelo político representativo, o poder privado conseguiu se 

adaptar e se manter. Apesar de o Brasil instituir um desenvolvido modelo 

representativo, as estruturas econômicas e sociais não eram compatíveis com este 

desenvolvimento político, e a localização interiorana permitia aos representantes do 

poder executivo conduzi-lo com relativa autonomia.  

Manuel Castells (2006) apresenta-nos a cidade como reflexo da complexidade 

social vinculada aos processos econômicos. A afirmativa do referido autor vincula-se às 

análises deste trabalho, a dinâmica urbana desenvolvida em Manga durante o recorte 

temporal proposto esteve alicerçada no próspero momento econômico e conduta política 

em que a cidade enquadrava-se. O Período do Algodão, denominamos assim esta fase, 

foi o grande impulsionador das transformações urbanas ocorridas na cidade. Detentores 

do poder político e econômico, os “coronéis” Pereira e Pastor usufruíram dos mesmos 

como meio de mantê-los e expandi-los, e garantiram à Manga “desenvolvimento”. 

O marco referencial e impulsionador do governo dos “coronéis” em Manga 

centrava-se na Cia. Manga Industrial e Exportadora Ltda
1
. Além de conduzirem a 

“máquina” municipal, também possuíam uma indústria de beneficiamento de algodão, a 

qual empregava direta e indiretamente grande parte da população, pois incentivava a 

plantação desta agricultura por parte dos pequenos, médios e grandes produtores que já 

os cultivava com o intuito de vendê-lo para os “coronéis”. Lacerda
2
 (1964, p. 78), ao 

descrever e analisar o município de Manga destacou a existência da indústria na cidade: 

 

Em Manga, já existe alguma indústria. Com capital local, iniciado por uma 

família pernambucana que ali foi parar, existe a Cia. Manga Industrial. Essa 

companhia, com 65 sócios e 400 contos de capital, beneficia algodão 

(capacidade de 300.000 arrôbas por ano). O  município exporta pouco mais 

de 150.000 arrôbas. Em 8 horas de trabalho, a usina produz 20 fardos, isto é, 

3.000 quilos de lã. O maquinário é nacional, de S. Paulo. 

 

                                                           
1
 Ao longo do trabalho utilizamos como referencial para nominarmos a indústria o documento de “Livro 

de Registros e Contratos – nº 37” (MUNICÍPIO DE MANGA, 1937, p. 01). 
2
 O jornalista e político Udenista Carlos Lacerda realizou viagens ao médio São Francisco entre o ano de 

1937. Posteriormente transformou seus relatórios e estudos da região em livro, denominado Desafio e 

Promessa – O Rio São Francisco, escrito em 1939. 



 A presença de uma indústria em pleno sertão norte mineiro, funcionando nas 

primeiras décadas do século XX, era fator relevante; dinamizando as atividades 

realizadas em Manga. O Período do Algodão foi o motor da dinâmica da cidade, 

contribuindo para o seu processo de urbanização e para o fortalecimento do poder 

político e econômico dos chefes locais. Durante esta fase Manga começou a receber 

obras de grande porte que aos poucos desenhavam o espaço urbano. Para Castells 

(2006, p. 47): 

 

A análise da urbanização está intimamente ligada à problemática do 

desenvolvimento, (...) remetendo ao mesmo tempo a um nível (técnico 

econômico) e a um processo (transformação qualitativa das estruturas sociais, 

permitindo um aumento do potencial das forças produtivas). 

 

As atividades econômicas e a conduta política dos chefes locais começaram a 

alterar o cenário natural, inserindo em Manga reflexos de um movimento macrossocial 

fundamentado nas características da modernidade e industrialização. O progresso 

técnico decorrente da Revolução Industrial chegou à Manga em meados da década 30 – 

século XX – por meio da implantação da indústria de beneficiamento de algodão. 

Atentos à tendência do mercado e de posses financeiras para realização do feito, os 

“coronéis” Domiciano Pastor e João Pereira formaram uma sociedade com outros 

membros e implantaram no município a Cia. Manga Industrial Exportadora Ltda como 

forma de aumentar os lucros da atividade de exportação do algodão produzido no 

município. A produção agrícola sofreu influência direta da interferência mecânica com a 

instalação da indústria de beneficiamento, ele promoveu modificações nas atividades 

econômicas, bem como no convívio e organização social. Reis (2006, p. 3) ao abordar 

este processo assim nos relata: 

 

A produção agrícola tornou-se um setor da produção industrial, o que fez 

com que as áreas rurais ficassem submissas às exigências do capital urbano-

industrial. “O tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos da vida 

agrária” (Lefebre, 1999, p. 17). O espraiamento do fenômeno urbano foi 

acionado pela expansão do capital industrial.  

 

 É certo que a implantação da indústria não rompeu com o estilo de produção e 

conduta social vigente naquele período em Manga. Destacamos, no entanto, 

fundamentado no pensamento de Reis (2006) que as articulações econômicas dos chefes 

locais introduziram na sociedade novas formas de comportamento. Com a implantação 

da indústria em Manga as atividades e cotidiano da sociedade daquele período foram 



adequados aos “padrões modernos”. Os moradores da cidade viram-se vinculados a 

novas situações presentes em seu cotidiano. A partir da implantação da indústria as 

atividades econômicas concentraram-se ainda mais no cultivo do algodão, pois os 

pequenos, médios e grandes produtores alimentavam a matéria-prima para 

funcionamento da Cia. Manga Industrial e Exportadora Ltda.  

A “Rua do Cascavel” originou-se mediante a concentração, em um mesmo local, 

dos empregados da indústria, por meio dela também a sociedade manguense viu-se de 

frente a uma nova possibilidade de trabalho diferente do cultivo ou comercialização da 

produção agrícola, surgiram empregos vinculados à produção industrial, dentro de um 

novo ambiente de trabalho. Por meio da chegada da indústria na cidade o processo de 

urbanização foi otimizado, dando à Manga características urbanas.  

A relevância das atividades econômicas centradas na produção algodoeira pode 

ser observada também nas análises de Ribeiro (2001, p. 46): 

 

(...) desde os anos 30 a Companhia Manga Industrial, (...) detinha o comércio 

da produção e beneficiamento do algodão local, sendo que, até 1952, o 

Estado de Minas Gerais contava apenas com duas usinas de beneficiamento 

de algodão, esta e uma outra em Pirapora”. A Indústria Manguense 

Beneficiadora de Algodão, criada por Erasmo Gonzaga e Hélio Sales, 

candidatos, pela chapa da oposição, nas eleições de 1954 e 1958 a vice-

prefeito e vereador, respectivamente, passará a disputar a compra de algodão 

na região e a exportação do produto beneficiado. 

 

 As informações prestadas por Ribeiro (2001) ajudam-nos a compreender a 

relevância da conduta político-econômica dos “coronéis” de Manga para a dinâmica da 

cidade. Fugindo da típica situação de acirradas disputas políticas vigentes na região, 

Domiciano Pastor e João Pereira firmam uma aliança político-econômica que os 

mantiveram no poder político durante os anos de 1920 até 1958, durante este período 

alimentaram o poder que detinham por meio de atividades empreendedoras como a 

implantação da Cia. Manga Industrial e Exportadora Ltda, os bons relacionamentos 

políticos com membros do governo estadual, assim como o processo de urbanização que 

desenvolveram no município. 

  

A construção de uma cidade 

 

 Segundo Faria (2009, p. 37), a cidade é “obra humana”, a ação social produzida 

por meio dos homens inseridos em determinado espaço os tornam atores que promovem 



sentido ao meio urbano. O autor apresenta-nos o espaço urbano inserido em um 

processo de constante transformação, “produto inacabado em permanente fase 

instituinte por ter um quadro de referência que é a utopia, a perfeição, o sonho da cidade 

Ideal”. 

O título de cidade foi concedido à Manga, segundo Ribeiro (2001, p. 34), devido 

às “boas relações do coronel Bembém com Olegário Maciel, o vice-presidente do 

Estado, que garantiram a elevação de Manga, até então distrito de Januária, a 

município”. “Por força da Lei nº 843, de 7 de setembro de 1923, criou-se o município 

de Manga, instalado a 19 de outubro de 1924” (IBGE, 1959, p. 1). Segundo Pereira 

(2002) eram frequentes as tentativas das autoridades locais em criar um relacionamento 

positivo com o governo do Estado que resultassem, por sua vez, em investimentos 

públicos na região. Dotada de autonomia, Manga tornou-se, como nos afirma Castells 

(2006), um centro que abrange as atividades administrativas, políticas, religiosas e 

sociais. “A cidade é o lugar onde há mais mobilidade e mais encontros” (SANTOS, 

2006, p. 216).  Foi partindo desta premissa, local de maior mobilidade e mais encontros, 

que o distrito de São Caetano do Japoré alcançou sua emancipação política e deu início 

a um processo de transformações urbanas que alteraram o espaço natural, modificando o 

meio rural.  

Os “senhores do rio”, desfrutando do curso do São Francisco como principal 

forma de ligação, impunham seu poder perante a sociedade e por meio dele, também, 

contribuíram para a alteração do espaço natural em espaço urbano. Os “coronéis” de 

Manga mediante suas articulações econômicas e políticas foram desenhando um novo 

cenário para a referida cidade. Por meio das fontes dispostas entre a Ata de Inauguração 

da Escola Estadual Olegário Maciel, Livro de Contratos da Prefeitura Municipal de 

Manga, bem como do Livro de Índice de Leis foi possível analisar as transformações 

efetivas na cidade durante o período por nos abordado. 

A primeira e importante construção adquirida pela cidade foi o prédio escolar 

Olegário Maciel, uma das obras de maior grandeza realizadas pelos “coronéis” Bembém 

e João Pereira. A Escola foi inaugurada em 30 (trinta) de junho de 1934 (MUNICÍPIO 

DE MANGA, 1934, p. 01). As boas relações entre o poder local e estadual contribuíam 

para a aquisição de uma instituição que colaborou para o processo de urbanização da 

cidade devido sua bela arquitetura e grandiosidade. Participando da inauguração o 

representante do governo mineiro Benedito Valadares Ribeiro, (MUNICÍPIO DE 

MANGA, 1934, p. 01). 



Por meio do estudo do Livro de Índices de Leis (MUNICÍPIO DE MANGA, 

1924-1985), foi possível observar a preocupação dos “coronéis” ao longo dos anos de 

1924 a 1958 em expandir o ensino aos diversos distritos vinculados à cidade. No 

decorrer do referido livro encontramos um número de 23 (vinte e três) leis que abordam 

temas focados na construção de prédios escolares. Segundo Sobreira (2008) a 

participação dos analfabetos no processo eleitoral tornou-se legítima apenas com a 

Constituição de 1988. O povo tinha que ser alfabetizado para adquirir a participação 

política legal, a expansão de núcleos escolares originou-se de uma necessidade política 

imposta.  

A luz chegou à Manga em 1937. Ao analisarmos o Livro de Registro de 

Contratos do Município (MUNICÍPIO DE MANGA, 1937, p. 01) foi possível realizar 

interpretações exemplificadoras da relação público-privado. O referido livro assim 

dispõe: 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de mil e novecentos e trinta e sete, 

no paço municipal nesta Vila de Manga, presentes o senhor Prefeito 

Municipal, representante da municipalidade, aqui denominada 

municipalidade e a Cia. “Manga Industrial e Exportadora” Ltda.; aqui 

denominada Companhia, representada pelos seus diretores, srs. João Alves 

Pereira e Manoel de Oliveira Viana, por eles foi contratada a concessão 

recíproca de direitos e obrigações resultantes do fornecimento de iluminação 

publica e particular ao município,  (...). 

 

 A distribuição da energia elétrica na cidade trouxe implícito consigo, além do 

“desenvolvimento” e mudanças nos hábitos da população, a evidência das articulações 

políticas que proporcionavam a manutenção e prosperidade das atividades econômicas 

dos “coronéis”.  

 

1 - Isenção de impostos, taxas ou tributos pelo prazo de 10 (dez) anos 

contados da data da assinatura do presente contrato. (...) O prazo da presente 

concessão para o fornecimento de energia elétrica é de dezoito anos contados 

de 15 de junho de 1937 e a terminar em 14 de junho de 1955. (...)  1 - a 

concessão é outorgada com exclusividade. (...) 2 - O comércio de materiais 

elétricos, o fornecimento de lâmpadas aos consumidores constituem, durante 

a vigência deste contrato, privilegio exclusivo da Companhia. (MUNICÍPIO 

DE MANGA, 1937, p. 2, 3 e 4)  

 

O processo de construção do Cais constituiu uma obra de relevância para a 

cidade, refletia em infraestrutura para fluxo de pessoas e mercadorias por meio do Rio 

São Francisco. A Lei 17/1948 (MUNICÍPIO DE MANGA, 1924-1985) doa terreno à 

União para construção do Cais. Somente após início da década de 50 os trabalhos 



focados na estruturação de estradas e pontes à Manga e região tornam-se mais ativos. 

As vias de acessos terrestres eram poucas e em péssimas condições. Esta informação 

ajuda-nos a inferir que o São Francisco, “rio da unidade nacional”, era de fato o meio de 

locomoção mais utilizado na cidade e região, seja para o transporte humano ou 

comercial. 

Cuidar da saúde física e espiritual da sociedade apresentava-se como outra 

preocupação dos “coronéis” que refletiam por sua vez na satisfação social e manutenção 

do poder político. A Lei número 18 de 1948 (MUNICÍPIO DE MANGA, 1924-1985, p. 

17) autorizou doação de terreno à União para a construção do hospital local. Dotar a 

cidade com estrutura hospitalar era uma das preocupações com a saúde, e fazia-se 

necessária, pois os doentes tinham que se deslocar para o município de Januária para 

obter cuidados médicos. O acesso a esta cidade era difícil, apesar da proximidade 

territorial. 

 A instituição religiosa denominada Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida foi 

financiada com recursos próprios do “coronel” Bembém, como prova de fé por graça 

alcançada e refletiu como carisma e popularidade entre os cidadãos. A população 

participou ativamente das etapas marcantes da obra, a fé mobiliza as pessoas, as une. 

Atos como este enalteciam os “coronéis” frente à população, tornava-os ainda mais 

populares, como nos afirma Leal (1997) o coronel era a referência do local, admirado ou 

temido. O Livro de Índices de Leis (MUNICÍPIO DE MANGA, 1924-1985) apresenta-

nos diversas Leis sobre a organização do espaço. Os dados contidos nesta fonte nos 

possibilitaram a reconstrução, de uma parte, da trajetória do processo de transformações 

sofrido por Manga entre as décadas de 20 a 50 – século XX. O Livro citado traz as Leis 

que denominam praças, ruas e distritos; abrange, também, sobre sanitarismo, 

evidenciando a atenção voltada à saúde. A pavimentação de ruas e jardinagem reflete no 

embelezamento do espaço social, maior organização e conforto. Igrejas e cemitérios 

também se encontravam dentro dos “projetos” urbanos desenvolvidos pelos “coronéis”.  

A cidade começou a ganhar ares de urbana, com as interferências projetadas com 

este intuito. As Leis que versam sobre construções de prédios para feiras livres, e em 

especial o Mercado Municipal, buscam coordenar as atividades comerciais do 

município. Os tramites para construção do mercado iniciaram no ano de 1943, por meio 

da Lei 45/1943 (MUNICÍPIO DE MANGA, 1924-1985). Estruturar o município para 

exercício do poder judiciário foi mais uma das importantes articulações desta fase. A 

Lei número 195/1957 (MUNICÍPIO DE MANGA, 1924-1985) concede autorização 



para construção do prédio do Fórum e Cadeia pública, bem como a Lei 227/1958 do 

mesmo documento dispõe sobre crédito para instalação da Comarca de Manga. 

Aos poucos o cenário natural de outrora foi sofrendo alteração humana e 

transformando-se em espaço urbano, cidade. Limonad (2008, p. 244) ressalta em seu 

texto a importância de se analisar, nos estudos efetivados, o conjunto tempo e espaço. 

Segundo a autora “espaço e tempo não podem ser pensados e entendidos um sem o 

outro, ambos são construções sociais”. As transformações urbanas evidenciadas no 

presente estudo levam em consideração a dinâmica espaço-tempo, vez que a imagem de 

urbano do recorte temporal adotado não condiz com os referenciais adotados no 

momento atual. 

O tempo dos “senhores do rio” marcou um processo de transição entre as 

transformações do espaço rural em espaço urbano. A manutenção do poder econômico e 

político, em Manga, direcionava a cidade aos primeiros contatos com os 

desdobramentos da sociedade moderna, industrialização, máquinas, urbanização, 

fornecimento de energia elétrica, entre outros. Observa-se, no entanto, que estes mesmo 

sinais de modernidade eram compartilhados por perseguições políticas, manutenção de 

poder e figuras locais que se exaltavam senhores de suas terras, das terras do São 

Francisco.  

As dificuldades de locomoção e localização interiorana das cidades localizadas 

no curso do Rio possibilitavam a permanência de seus “senhores”. Chefes locais que 

para manterem seu poder econômico e político foram responsáveis pelos primeiros 

sinais de desenvolvimento, em moldes urbanos, das cidades interioranas da região norte 

mineira. A trajetória exposta no decorrer deste artigo evidenciou-nos como as 

transformações da cidade estavam frequentemente vinculadas aos fins privados dos 

chefes políticos locais durante o recorte temporal abordado. Os resquícios de um 

sistema político findado em 1930 (CARVALHO, 1997) estenderam-se em Manga. A 

análise microssocial possibilitou-nos compreender os reflexos da relação público-

privado, em que os detentores do poder público usufruem do mesmo em favor de suas 

atividades privadas, prática esta já evidenciada pela tradição política do Brasil de acordo 

com Faoro (2001).  

As condutas políticas supracitadas nas terras banhadas pelo rio São Francisco 

foram personificadas na figura dos “senhores do rio”, dispersos ao longo do curso do 

“Velho Chico”. Em Manga, os Cel. Bembém e Cel. João Pereira figuram como um 

destes “senhores rio”. O Período do Algodão propiciou dinâmica econômica ao 



município, foi este momento que garantiu as primeiras transformações urbanas em 

Manga, assim como a manutenção do poder político e econômico dos chefes locais. As 

obras surgiam aos poucos, oriundas de recursos do Estado, Federais, ou mesmo recursos 

próprios dos chefes locais. Ao articular em prol de seus interesses particulares, os 

“coronéis”, explícita ou implicitamente, trabalharam para a transformação do espaço. 
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