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Introdução 

O século XX foi um período no qual ocorreram grandes projetos de desenvolvimento econômico com uma apropriação 

dos recursos naturais do rio São Francisco bem como de seu entorno por parte do capital e do Estado. Neste caso, vale 

destacar as hidrelétricas, desde a de Anjiquinhos construída pelo Engenheiro Delmiro Gouveia na região nordeste do 

Brasil no ano de 1913 até a de Xingó em 1994 na divisa entre Alagoas e Sergipe, e entre estas, outras como as quatro 

hidrelétricas de Paulo Afonso, a de Sobradinho e a de Três Marias – esta ultima com destaque especifico nesta pesquisa; 

todas deram a sua contribuição para as mudanças naturais e sociais do/no rio. Neste entremeio, grandes projetos de 

irrigação como o Jaíba e as plantações de eucalipto no cerrado fizeram parte do projeto de desenvolvimento econômico 

da nação. Partindo de uma pesquisa in loco na cidade de São Francisco, Norte de Minas Gerais, propomos aqui uma 

análise de três eventos ocorridos no rio São Francisco entre as décadas de 1960 e 1980, nas quais, destacamos a 

construção da Barragem da Hidrelétrica de Três Marias, a enchente de 1979 e, por fim, a construção do Dique ou 

Paredão na cidade de São Francisco. O objetivo dessa pesquisa é o de mostrar como o processo de desenvolvimento 

através da apropriação das águas do São Francisco para a geração de energia elétrica – represa de Três Marias – 

contribuiu para a inundação de cidades ribeirinhas no ano de 1979, entendendo que a represa não suportou o elevado 

nível de água atingindo cidades como a de São Francisco. Não bastasse isso, como meio de “proteger” os moradores de 

outra grande inundação, um Dique fora construído nesta cidade, separando-a do rio, obra aceita à época pelo ministro 

Mário David Andreazza, que apoiou uma lista de medidas para a solução dos desastres causados pela enchente de 1979, 

dentre elas a de um “estudo detalhado para a cidade de São Francisco, visando à construção de obras de proteção, uma 

vez que, nas atuais condições, aquela cidade se constitui no ponto mais vulnerável de trecho entre Três Marias e 

Sobradinho” [1]. E é através desta ideia que será desenvolvida a pesquisa. 

 

Material e métodos 

A partir da comparação entre fotografias tiradas antes e depois da enchente de 1979, de matérias de jornais locais e 

também de entrevistas junto aos moradores da cidade de São Francisco, é possível identificar transformações tanto na 

paisagem das margens do rio São Francisco, como nos hábitos sociais neste espaço, principalmente no que se refere ao 

visível esvaziamento de pessoas nas barrancas do São Francisco. No passado, a beira do rio era lugar comum de 

socialização, de entretenimento, de comercialização de produtos (através dos barcos à vapor), de festejos religiosos 

(Nossa Senhora dos Navegantes), dentre outras práticas.  Havia uma relação intima entre população e rio. Na 

confluência da construção da represa de Três Marias, da enchente de 1979 e na instalação de um dique na área urbana 

de São Francisco, separando-a do “Velho Chico”, identificamos alguns elementos de transformação da vida nas margens 

deste rio. Nesta pesquisa, discursos de políticos locais e nacionais foram analisados, a imprensa local e da região foi 

pesquisada e, principalmente, os moradores ribeirinhos foram ouvidos, numa busca pela memória coletiva sobre esses 

eventos. Em matéria publicada no jornal Gazeta do Norte, de Montes Claros, o então prefeito da cidade de São 

Francisco na época – Petrônio Braz, afirma que a represa de Três Marias “irá regularizar o nível das águas do rio São 

Francisco possibilitando a navegação na época das estiagens e evitando as grandes cheias de dezembro e março que 

tanto prejuízos tem causado aos lavradores da região” [2]. No entanto, com o passar do tempo, a relação entre os 

ribeirinhos e o rio foi sendo minimizada, a ponto de surgirem crônicas denunciando os impactos das obras realizadas: 

“Agora vai impor ao Velho Chico, seu novo caminho, vão esconder de todos as tardes do rio, o sol apaixonado, a face 

das águas não vai ser beijada pela lua, pelo menos ninguém vai ver nada” [3]. Outra matéria publicada no SF também é 

emblemática acerca da construção que fora a causadora da separação entre população ribeirinha e o rio, vejamos: “Tudo 

isso, uma separação imposta e criminosa. Não se pode mais te tocar, com facilidade, meu rio querido. Hoje, há um 

verdadeiro “muro de Berlim” a nos separar. Tuas margens aconchegantes e encantadoras tornaram-se uma “selva de 

pedra” e teus cais um cemitério [4].   
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Considerações finais 

Falar das margens, da água e de toda a exuberância do rio São Francisco, é algo singular para quem faz parte de uma 

cultura ribeirinha; singular até mesmo para aqueles que não perdem a oportunidade de estar por ali e fazer dali seu lugar 

de reflexão pessoal. Não obstante, uma das indagações que sempre fez parte de nossas reflexões historiográficas foi a de 

tentar entender o porquê as margens do São Francisco na cidade que leva o nome do rio, servem mais para percurso para 

quem faz caminhada em todas as tardes, do que respectivamente lugar de parada e lazer como mostram jornais antigos e 

comentários de pessoas próximas. Neste sentido, não podemos fugir da ideia de que há uma enorme separação entre 

cidade e rio através do comentado paredão. O chamado desenvolvimento contribuiu para a separação de uma relação 

que fora construída desde o surgimento dos primeiros moradores da que hoje é a cidade de São Francisco; e para quem 

estava acostumado a um cais natural, o desenvolvimento se apresenta como algo ruim. O que não foge desta ideia a 

matéria em jornal que afirma: “Eta coisinha desgraçada este tal de progresso”, me dizia certo dia o velho remador, 

acostumado com as manhas do rio grande, “esta peste só aparece para atrapalhar, fizeram uma de 3 Marias, prá segurar 

meu rio, ele ficou magrim, parecendo um “corgo” de fazenda, chega de novo e tampa a saída dele lá embaixo, e ainda 

não queriam que ele engordasse e fizesse das suas com raiva, jogando água prá tudo quanto é lado, agora prá completar, 

vem este murão dos seiscentos capetas, dizendo que o rio vai ficar domado, como se ele fosse um bicho do mato, que a 

gente mata com um só tiro de polveira, quem é que pode com um trem desse? [5]. Nos dias atuais, é lugar comum 

chegar ao cais da cidade de São Francisco e perceber um pequeno número de pessoas transitando por ali. Os vapores 

sumiram, o rio mudou, as águas foram controladas, a areia tomou conta do seu leito, os festejos religiosos 

desapareceram, a vida se esvaziou-se nessas beiradas de água. A represa, a enchente, o dique...desenvolvimento? Pra 

quem? Fica a pergunta.  
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Figura 1. Cais da cidade de São Francisco antes da Enchente de 1979. Arquivo da Ong. Preservar. 
 

 

 
Figura 2. Cais da cidade de São Francisco depois da Enchente de 1979. Arquivo pessoal de Marcos 

Vinícius Vieira Pereira. 


