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INTRODUÇÃO
Para averiguar os motivos que proporcionaram a mudança da festividade carnavalesca 

e os fatores que acarretaram a descaraterização da cultura desta festa que mescla o universal 
e o local no municipio de Pirapora, foi preciso realizar o trabalho da geograficidade da festa. 
Assim, proporcionou-se uma análise atráves do olhar do principal agente social, o homem, ou 
seja, esta pesquisa analisa através da etnogeografia o percurso da festa na pespectiva geografica, 
histórica e social, objetivando considerar elementos que subsidiam as respostas das indagações 
que fizeram possível este trabalho.

A etnogeografia busca proporcionar à academia científicas, em seus inúmeros trabalhos 
enfileiradas na biblioteca, uma valorização do pensar, entender e reinterpretar o olhar do outro. A 
etnogeografia não fica limitada a explicações dos fenômenos sobre meras impressões, ela não é 
senso comum (posição política ingênua), mas sim a descrição da interpretação do microunivero 
do sujeito envolvido. Uma busca difícil da fidelidade à subjetividade do sujeito pesquisado 
(FREITAS, 1995).

Dificilmente temos a nítida visão do que seja a etnogeografia, confundindo 
demasiadamente com o relato de vida, fundido na fenomenologia, mas a maior crítica 
acrescentada é a visão “densa” e a relação da subjetividade respeitada no parâmetro de suas 
análises. 

O debate prossegue, assim, entre uma concepção que exigiria do pesquisador a maior 
objetividade possível em seu trabalho de ‘descrição’ da realidade e outra concepção, 
que exigiria a maior fidelidade possível a ‘subjetividade’ dos membros da cultura. 
Para uns, a etnogeografia é considerada ‘mera descrição’; para outros, ela é o processo 
de construção de uma teoria do funcionamento de uma cultura particular, nos termos 
mais próximos possíveis das formas em que os membros desta cultura percebem o 
universo [...] (EZPELETA & ROCKWELL, 1986, p.33).

A busca do conhecimento do tema, no caso o carnaval, foi realizada sem um roteiro pré-
determinado, no qual se pediu aos entrevistados para falarem livremente sobre a geograficiadade 
da festa, tentando aos poucos tecer comentários para se aprofundar no tema. Não promovendo 
um incentivo de respostas, as escolhas foram espontâneas, porém utilizou-se um plano de 
análise como um norteador.

Saber escutar é difícil e aprender escutar, respeitando a especificidade do outro, é mais 
complexo ainda. O pesquisador que trabalha com a etnogeografia é um aprendiz, pois este sabe 
que só “alcançará a visão que o outro tem de si e do seu mundo pelo ouvir e pelo diálogo [...]” 
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(AUGRAS, 1989, p.12).
Não há limite sobre a duração das entrevistas, o tempo vai de encontro com a disposição 

do sujeito. A grande questão do momento da experiência de ouvir o outro é saber que “acabou” 
o seu tempo de ouvinte quando o entrevistado não oferece comentário que vem a acrescentar a 
sua percepção sobre a temática, respeitando sempre a sua condição.

Incontestavelmente, não há um número rígido, pré-definido de entrevistados para 
alcançar o objetivo proposto nesta forma de pesquisa, pode-se dizer que o mesmo encerrou 
“quando a partir de certo número de entrevistas, o pesquisador tem a impressão de não apreender 
nada de novo no que se refere ao objeto de estudo [...]” (BERTAUX, 1980, p.46). 

  É adequado perceber sempre a feição dos entrevistados, pois o processo da entrevista 
de forma cansativa pode proporcionar a redução da oralidade por parte, é claro, do entrevistado, 
ocorrendo a perda de dados que podem ser cruciais, pois toda e qualquer novidade é fundamental 
para o sucesso da pesquisa.

Dessa forma, utilizou-se a etnogeografia como ferramenta para as revelações da 
pesquisa, com uso da iconografia para decodificar o mundo subjetivo, fazendo uma análise do 
carnaval numa escala espaço-temporal de 1950 a 2011, estando essas fragmentadas em uma 
escala intercalada de vinte (20) anos (1950 – 1970/1971 – 1990 e 1991 – 2011) para facilitar a 
retrospectiva dos entrevistados. As entrevistas foram realizadas nos anos de 2010 e 2011 com 
reflexões em encontros com grupos culturais na cidade de Pirapora nos anos de 2016 e 2017.

Os nomes dos entrevistados, cinco, foram retratados no corpo do trabalho, promovendo 
a veracidade dos fatos, sendo autorizados por eles, atentando que os relatos foram incluídos na 
integra, inclusive com os erros linguísticos. Os entrevistados participaram efetivamente da festa 
momesca na escala temporal pesquisada, sendo genuinamente carnavalescos, com uma faixa 
etária que nivela entre 35 a 75 anos. 

Os relatos estão inclusos livremente, proporcionando um diálogo entre a visão do 
entrevistado com a análise do pesquisador, ou seja, é livre e singela a relação da percepção da 
festa pela subjetividade do entrevistado com a gradual averiguação de elementos bases para 
as considerações do autor. Ao ler o trabalho, perceber-se-á que as falas dos pesquisados serve 
como base para as retratações do autor, simulando uma narração da Geografia da Festa.

Antes da periodização da geograficidade da festa, se faz necessário ressaltar que a 
festividade momesca de Pirapora-MG teve origem nas primeiras décadas do século XX. 
Citadinos locais e historiadores salientam que a festa disseminou, principalmente pelo fato de 
os marinheiros cariocas, trabalhadores da capitania fluvial do São Francisco, apresentarem com 
o seu molejo, a cultura, o carnaval no tímido vilarejo que hoje se denomina Pirapora (SILVA et 
al, 1999).  Entre as décadas de 1910, 1920 e 1930 predominaram no antigo carnaval de Pirapora 
a formação de blocos caricatos e alguns carros alegóricos, os corsos, afirmando a presença da 
festa.

No período entre os anos de 1930 e 1940 os blocos caricatos, os grandes bailes nos 
clubes, agremiação, através de grupos emblemáticos, embalavam a festa do carnaval de Pirapora-
MG, um mundo de fantasias e desejos extrapolados. É valido salientar que a capitania fluvial e 
o trem movido a vapor impulsionaram a cultura carnavalesca, pois por estes meios de transporte 
que diversas pessoas deslocavam de suas cidades, provocando o processo de migração, seja 
pendular, definitiva ou sazonal, e com estes a relação do aculturamento e também a difusão 
cultural aconteciam, ocorrendo uma troca de pensamentos e inovações na festa. 

O festejo carnavalesco local tivera origem entre os anos de 30 e 40, através 
dos marinheiros cariocas e do povo da Bahia que exerciam suas atividades na 
capitania fluvial do São Francisco, pois Pirapora teve no rio e no trem os principais 
impulsionadores da economia e cultura, onde pessoas de toda a região viam e com 
elas a alegria também, como o carnaval (sic) (Maximiano Rocha, jornalista editorial 
do jornal local, 2010).
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Diante desta pequena introdução avalia-se a periodização da festa, averiguando 
elementos básicos de denúncias. Importante compreender que a periodização da festa, na busca 
da geograficidade, vem de encontro com os elementos de descaracterização da festa. Mudança, 
além dos pressupostos da exclusão, então, enfatizou-se na descrição desta parte do trabalho-
pesquisa a transliteração dos agentes, buscando sempre o foco dos prováveis elementos 
denúncia, ou seja, não se esquivou da história da festa como um todo, mas privilegiaram-se os 
fatos que são essenciais para as supostas respostas das interrogações.

Além da busca destas respostas, o trabalho se torna mais relevante ao ponto de ofertar a 
comunidade uma introdução à história do carnaval, festa essencial como elemento de identidade 
do sujeito-sujeito e sujeito-lugar (ênfase na paisagem) em Pirapora-MG, sendo uma referência 
bibliográfica importante, ao ponto de não encontrar publicados muitos referenciais diante da 
temática aqui abordada.

Assim, a pesquisa vem ao encontro da forma, estrutura, cosmo da festa entre o período 
de 1950 a 2011. Foi possível perceber que, entre os anos de 1950 a 1970, a festa do carnaval 
em Pirapora-MG era animada antes mesmo do mês comemorativo, mais especificamente no 
mês de janeiro. Havia festa animada nos clubes, área foco da festividade, com o objetivo de 
arrecadar fundos para a festa no mês tradicional, fevereiro. O carnaval era nessa época festejado 
nos grandes clubes da cidade, nos salões luxuosos da época e nos vapores que navegavam no 
Rio São Francisco.

Os vapores eram como clubes ambulantes, o Benjamin Guimarães era fantasiado com 
serpentina e confetes realizando os passeios carnavalescos. Destaque para os famosos gritos de 
carnaval promovido a bordo dos Vapores, tais como o Vapor Engenheiro Halfeld, Vapor Raul 
Soares e Vapor Benjamin Guimarães, animados por orquestras com glamour e requinte, os 
famosos sons de metais.

A festa momesca de Pirapora começava ante mesmo da data, a festa era iniciada no 
mês de janeiro nos clubes tradicionais, o conhecido baile pré-carnavalesco que se 
iniciavam logo após as festividades do fim de ano. Cada clube exercia as festas da sua 
forma, encontrando diversas pessoas, comida farta, mulheres bonitas, alegria. E tinha 
como finalidade conseguir fundos para a decoração dos clubes nos dias de carnaval. 
Era o ensaio, um treino musical onde a orquestra que iriam abrilhantar a festa durante 
os carnavais ensaiava e animava a gente. Nos vapores a festa era requintada, somente 
as autoridades e convidados iam pelo rio com as famosas e belas orquestras, um 
carnaval de época mais que elegante (sic) (Eduardo Hatem Filho, dentista aposentado, 
2010).

As brigas no carnaval eram ínfimas, a coletividade existia com o desejo da folia até 
a madrugada, os salões que abraçavam a festa eram ricos em comida, em suas variedades e 
bebidas, não ocorrendo muitos assaltos e furtos.

No carnaval brigas era quase inexistente, quase nenhuma, só mesmo incompatibilidade 
de ideias que provocavam desentendimentos que se resolvia com dois ou três 
empurrões. Bebidas alcoólicas eram poucos, era mais matinês, vinhos e cervejas, um 
uso de bebidas que não alterava muito a personalidade da pessoa, tinha apenas o 
lança perfume que deixava-nos doidos. E mulher nuas como é hoje, nem pensar (sic) 
(Eduardo Hatem Filho, dentista aposentado, 2011).

O carnaval era então descrito como a festa em salões. Neste momento a festividade nos 
clubes, onde eles eram divididos em três principais espaços, ou seja, lugares distintos, ocorrendo 
esta divisão pela disposição social, cada folião iria participar do local da festa em decorrência 
do exercício profissional ou status social que era concebido. A Figura 1, demonstra a festividade 
momesca sendo animada nos salões. A festa era embalada por marchinhas e confetes.
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Figura 1: Carnaval nos Clubes de 1950 a 1970 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

Os três (03) principais salões – clubes – de festa para o carnaval eram:
	 Clube dos marítimos: Com influência da navegação e capitania dos portos, frequentado 
pela população trabalhadora desta área.
	 Clube recreativo: Era frequentado pela população trabalhadora da cidade em diversas 
áreas, considerados da classe média ou pobre.
	 Independentes Clube: Clube da alta sociedade, detentores de poder, recursos financeiros.

As festas nos clubes eram cheias de glamour, pessoas bem fantasiadas. Cada um ia 
pular o carnaval no lugar que era de direito. Cada pessoa, cada setor ia para o seu 
clube, ocorria certa rivalidade e até mesmo exclusão, mesmo que maquiada, porque o 
pessoal não gostava de falar em excluir, mas todos sentiam a exclusão, principalmente 
quem festejava no clube recreativo. As festas começavam as 22h00 e acabavam às 05 
da manhã (sic) - (Adélio Brasil Filho, estilista e funcionário público, 2010).

O mundo de fantasias, imaginação, alegria e denúncias do carnaval, era desde o 
primórdio da história pagã a festa da exclusão, em Pirapora-MG esta era sentida, também, como 
excludente e seletiva. A exclusão social era desde o surgimento da festa no município algo 
realmente presente, como consta no relato do folião Adélio. Esse fato unido ao acesso na festa 
do carnaval nos vapores pelo privilégio das autoridades e atores sociais de alto poder aquisitivo, 
reforça a ideia da festa popular que retrata a segregação social. 

Os bailes ocorriam à noite e eram frequentados por adultos com idade igual ou 
superior a dezoito (18) anos, sendo extremamente difícil a entrada de crianças e adolescentes. 
As famílias tradicionais respeitavam o ambiente do festejo, lugar da festa “harmoniosa”, não 
aceitava qualquer abuso moral, ético e físico.

A festa do carnaval nos clubes demonstra nuances de exclusão, mas também de requinte 
e elegância, estando à forma, acesso e trajes extremamente rígidos e exigentes, promovendo a 
festa como um atrativo turístico e, concomitantemente, um incentivo financeiro, como analisado 
no relato:

O carnaval em Pirapora sempre foi muito forte e todas as famílias da cidade 
participavam. A partir de 1950 para 1960 o carnaval toma rumos de glamour. Existiam 
os concursos de fantasias no clube, criou-se uma visão do que era o carnaval, a 
sociedade, como toda, passou a participar da festa com mais amor. Os clubes no 
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carnaval eram literalmente bailes de fantasia. As damas da sociedade passavam o ano 
bordando e comprando fora, pois na época não existia muito mascate. Pirapora tinha 
um núcleo de libaneses e destes podíamos comprar, às vezes, os panos para fazermos 
as fantasias, sendo de veludo, perolas, muito elegante. As fantasias eram baseadas na 
história mundial, para clubes e nos desfiles de blocos, em meados de 1960 a 1970 com 
mais força, as fantasias eram caricaturas de figuras mitológicas, da política nacional, 
de acontecimentos, de heróis nacionais, caricaturas de literatura nacional, o carnaval 
aqui era muito inteligente, era feito com muito cuidado, carinho, o que fez a passar 
a ser um atrativo mineiro, chegando até o ser nacional (sic) (Ivan Passos Bandeira 
Mota, advogado aposentado, 2010).

Os clubes apareceram na festa como sendo o principal “palco” da manifestação e da 
cultura carnavalesca, todavia, os corsos e os blocos, mesmo que timidamente, apareciam nas 
ruas, promovendo a festa de carros com samba. O protagonista da festa pela rua era o Senhor 
Joaquim Trindade Cota, conforme relato da Senhora Luiza:

Em meados dos anos de 50 para 60 ressurge o bloco do seu Cota, um dos primeiros, 
tendo a participação de todas as pessoas, homens e mulheres, sem necessariamente 
mascarar-se. E a partir do bloco do seu Cota começa surgir mais agremiação, onde os 
clubes criavam blocos (sic) (Luiza de Oliveira Silva, pensionista, 2010).

Com o carnaval de rua, ocorreu um considerado contingente populacional. A prefeitura 
municipal de Pirapora-MG apoiou as primeiras escolas de samba carnavalescas, chegando a 
ornamentar as ruas e praças para o desfile, pois a festa passou a ser vista como uma oportunidade 
de arrecadação financeira. A manifestação milenar carnavalesca estava sendo transportados 
para a avenida, os salões estavam gradativamente perdendo espaço para os corsos, uma vez 
sendo pequeno o espaço físico para atender os foliões.

O aparecimento das primeiras escolas de samba, blocos carnavalescos e cortes de 
momo foi feito e apresentado em desfiles na rua Mato Grosso, apoiado em 1967 pelo 
incentivo da prefeitura que ornamentou toda  a praça e construiu o Balneário das 
Duchas (sic) (Maximiano Rocha, jornalista editorial do jornal local, 2010).

Neste momento, pode-se analisar o poder da cultura carnavalesca como um 
impulsionador econômico, uma vez que polarizavam, nesta época, turistas para a cidade, ativando 
e sendo um dos responsáveis pelo processo de urbanização, aumentando gradativamente o 
número de pensão, restaurantes, processo de pavimentação – bloquetes, entre outros. Tal fato 
reforça o estudo do carnaval através da Geografia do Turismo.

O carnaval foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento, crescimento mesmo da 
cidade, pois pensão aumentou por causa dele, a cidade cresceu por causa dos turistas 
que viam na festa do carnaval nos anos de 50 e 70, a prefeitura viu isso e ajudou, 
patrocinava a festa, ajudava né, pois a festa ajudava o município (sic) (Luiza de 
Oliveira Silva, pensionista, 2010).
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Neste período (1950 a 1970), o circuito (FIGURA 2) do carnaval era:

 Figura 2: Circuito do Carnaval de 1950 a 1970 / Pirapora (MG).
 Fonte: Google Earth. Disponível em: www.google.com.br/earth.

Os corsos e os desfiles passavam pela Praça Melo Viana (Atual Praça Cariris, nome 
relacionado a tribo de índios que estabeleceu moradia neste local), depois à Avenida Rodolfo 
Mallard à Praça Coronel Ramos (Rua da Matriz de São Sebastião) à Rua Antônio Nascimento 
à Rua Argemiro Peixoto à Rua da Bahia à retornando à Praça Melo Viana. 

Percebe-se pela Figura 2 (acima – atentar para a área em destaque) que o trajeto do 
circuito do carnaval dos anos de 1950 a 1970 - conforme a demarcação em vermelho - é diferente 
da atualidade, pois hoje o carnaval ocorre na Avenida Salmeron. Avenida Salmeron até meados 
de 1970 era área de prostituição – cabarés –, onde as famílias tradicionais não aceitavam a 
entrada dos carros (corsos). 

Entretanto, as Camélias, mulheres que trabalhavam nos cabarés, na época do carnaval 
saiam nos carros (corsos) das autoridades, os pais de famílias iam assistindo os desfiles destas 
mulheres. Muitos dos automóveis utilizados para o desfile eram emprestados de autoridades 
dos municípios de Montes Claros-MG e Curvelo-MG, mostrando mais uma vez o prestígio da 
festa de Pirapora-MG na região, processo de polarização.

Se os grandes bailes faziam a exclusão social, devido à distinção de classe, status, 
os corsos e cordões, que já existiam nesta época, amenizavam esta situação, uma vez que as 
grandes beldades da época, as mulheres poderosas da cidade, saiam nos lindos carros iguais as 
“damas das casas noturnas de prazer” e a classe menos favorecida, classe baixa, saia atrás dos 
carros nos cordões ou então nos carros de bois.

Assim, todos os membros constituintes da sociedade apareciam na festa na rua. Atentar 
que os entrevistados salientam que os corsos e cordões existiam desde as décadas de 1910 e 
1930, porém tiveram mais força entre os anos de 1950 e 1970.

Já presente nos anos de 50 e 70 os corsos (desfiles pelas ruas com os carros alegóricos) 
era à tarde e entrava um pouco a noite, os cordões faziam presentes também, 
misturando o povo. O pobre que não podia muitas vezes ir aos clubes, pois tinha que 
pagar para entrar (associado) fazia a sua festa neste momento, pois os corsos eram de 
carros de bois, carroças, alguns carros de motor e as classes menos desfavorecidas 
saiam pulando nestes carros para saírem na avenida (sic) (Ivan Passos Bandeira Mota, 
advogado aposentado, 2010).

A Figura 3 apresenta os desfiles das escolas de samba, retrata a presença de cordões 
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e blocos em meados dos anos de 1950 a 1970, o que favoreceu o processo de heterogeneidade 
de classes. 

Figura 3: Desfiles, Corsos e Cordões de 1965 a 1970 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

A Matriz de São Sebastião se destaca na Figura 18 e as cordas que dividem o “público” 
do “artista”, retrato do local e ações de formas da festa. Nos anos de 1970, os corsos e cordões já 
estavam firmados na festa do carnaval, saiam os desfiles à tarde e os bailes aconteciam à noite, 
todavia, o gosto dos corsos pelo povo emergiu tão fortemente que o popular carro enfeitado 
caiu na graça da população. O carnaval de rua reinante na festa da carne. A Figura 4 demonstra 
os antigos corsos de Pirapora-MG na Rua Antônio Nascimento, apresentando os veículos da 
época, como os famosos Ford e tratores, além de carroças de tração animal e o público nas ruas 
prestigiando a festa.

Figura 4: Desfile nos Corsos de 1965 a 1970 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

Pirapora-MG teve e tem um atrativo fundamental para o sucesso do seu carnaval, o rio 
São Francisco, que foi possível concentrar grandes excursões para desfrutarem de suas águas 
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e beleza, sendo o carnaval e o rio uma parceria de sucesso. A Figura 5 destaca o balneário das 
duchas, um atrativo turístico que mesclado com o carnaval provocou uma notória modificação 
do cenário urbano da cidade.

Figura 5: Balneário das Duchas de 1965 a 1970 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

Pelos relatos abaixo, percebe-se a importância do elo entre carnaval e rio para a cidade 
de Pirapora, uma fusão de sucesso.

Neste período os Piraporenses que moravam em outras cidades e eram carnavalescos 
se preparavam para trazerem as suas fantasias, amigos e conhecidos, animando o 
carnaval, como exemplo o senhor Tarjino Lima Filho (Tarjinm, in memória), Pimentel 
(in memória), Mario de Carvalho (Costureiro em Belo Horizonte - MG) e Maurilio 
Lima (Filho de Otaviano Bombeiro) que trouxeram excursões para Pirapora na época 
da festa, além é claro de irem a praia, pois a praia e o carnaval era sem dúvida os 
atrativos da época, de manhã a praia, de tarde e noite o carnaval (sic) (Adélio Brasil 
Filho, estilista e funcionário público, 2011).

Os relatos dos senhores Adélio e Maximiano podem demonstrar a importância da festa 
de carnaval para a cidade, juntamente com o rio, ocorrendo a migração de muitos turistas que 
vinham para aproveitarem a festa, estabelecendo, muitas vezes, moradias no município.

Conforme o IBGE (2010), a população de Pirapora, em 1970, era de 20.617 habitantes, 
resultado exposto pelo VIII recenseamento geral do Brasil, o que demonstrou a todos da região 
o crescimento populacional rápido do município, sendo notado pelos comerciantes que estavam 
investindo na cidade pelo seu potencial turístico. Um crescimento considerável de habitantes 
e com eles elementos de urbanidade, uma vez que em 1960 a população era de 12.211 
habitantes, ou seja, Pirapora-MG estava se urbanizando e atraindo considerável contingente 
populacional. É valido enfatizar que outros elementos contribuíram para a urbanização, a saber, 
a industrialização.

O carnaval sendo o desejo embutido do ser apareceu nos anos de 1950 e 1970 como 
um elemento de atração turística e de quadro de denúncias sociais, pois os foliões aproveitavam 
a festa para demonstrarem suas reivindicações, como podemos perceber no relato do Sr. Adélio:

O carnaval, o fruto proibido, passou a atrair mais turista com os blocos e cordões, 
onde além de sambas, músicas e desejos diversos, fez surgir uma forma de crítica, 
seja no rumo da política ou qualquer outra. Lembro que a figura folclórica Ermeto 
Silva usava a festa para fazer críticas a política, usava a simbologia do carnaval, da 
brincadeira, para isso. Uma vez ele saiu com uma maca, com roda e fez um furo na 
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maca de um jeito que ele ficava em pé, dando a impressão que ele estava deitado na 
maca e a maca andava sozinha. Ele saiu com sangue na maca com o rosto pintado de 
palhaço onde pedia socorro pela calamidade pública da saúde na época (sic) (Adélio 
Brasil Filho, estilista e funcionário público, 2010).

O relato do Senhor Adélio pode denunciar o resultado do rápido crescimento urbano 
que a cidade passou e com este avanço, os problemas de organização e estruturação política 
nos fundamentos de fixos e fluxos básicos para a população como exemplo: saúde e educação.

Em meados de 1971 para 1990, o carnaval passou por transformações mais visíveis, 
uma vez que os bailes nos grandes salões não eram mais tão privilegiados. Os corsos e o carnaval 
de rua estavam popularmente nas graças do povo. Atentando que a zona proibida da festa, os 
cabarés, agora fazia parte do circuito da festa, resultado do acentuado processo de urbanização 
da época.

Esta mudança da festa para a Avenida Salmeron é resultado dos grandes investimentos 
do governo federal na época, em que pela Sudene potencializou o município, alcançando 
um elevando grau de urbanização. Conforme o IX recenseamento geral realizado em 1980, 
Pirapora-MG contava com 32.709 habitantes, vivendo em 7.325 domicílios, tendo na escala 
de tempo de 1970 para 1980 um incremento populacional de 60,6%, muito acima dos 16,47% 
do restante do Estado, o que provocou mudanças na paisagem, pelo processo de urbanização 
crescente. (IBGE, 2009).

A Figura 6, abaixo, retrata o circuito carnavalesco da época de 1971 a 1990 que persiste 
até os dias atuais (2011), observando que a demarcação de vermelho era o circuito do antigo 
carnaval e a parte amarela mostra o atual circuito que ocorre na Avenida Salmeron com o ponto 
central dos shows.

Figura 6: Circuito do Carnaval de 1971 a 1990 / Pirapora (MG).
Fonte: Google Earth. Disponível em: www.google.com.br/earth.

A festa do carnaval modificou a sua forma de incentivo, gênero musical e forma de 
manifestação, pois neste período (1971 a 1990) o carnaval potencializou o movimento turístico 
da cidade, uma vez que o poder público aliado aos carnavalescos, vislumbrava a festa como um 
atrativo regional e nacional, ocorrendo à polarização de citadinos de outras localidades para a 
cidade ribeirinha.

No período de 1970 para 1990 o carnaval recebeu, atraiu grande número de turistas 
oriundos de Belo Horizonte, Montes Claros e Brasília, além das cidades vizinhas (sic) 
(Maximiano Rocha, jornalista editorial do jornal local, 2011).
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Eduardo Hatem (o prefeito de Pirapora na época) em 1967 para 70 promoveu o turismo 
com mais afinco, através da imprensa, de anúncios, de apoio do governo. O slogan era 
Minas Também Tem Praia, Visite Pirapora, isso atraía muitos turistas, a partir de 70 
aumentou mais a frequência dos foliões na festa do carnaval hipnotizados pela beleza 
do rio também (sic) (Ivan Passos Bandeira Mota, advogado aposentado, 2011).

O incentivo do governo em apoiar financeiramente o carnaval é retrato do crescente 
número de turistas que apreciavam a festa momesca, atraídos pela alegria da festa e da beleza 
do rio. Essa demanda turística advinda da festa impulsionou a criação de novas linhas de ônibus 
intermunicipais, o crescimento do comércio, no âmago de bares, restaurantes e ampliação da 
rede hoteleira, além da criação da área de camping. A festa pagã proporcionou, junto com ações 
da Sudene, o processo de urbanização de Pirapora.

A propaganda da grande festa carnavalesca de Pirapora era transmitida à região. 
Ocorreu, a partir dessa iniciativa, uma grande atração populacional; acarretou investimentos 
em diversas áreas de serviços urbanos e ativou, também, o setor primário, uma vez que os 
investimentos da Sudene na implantação de fruticultura foram abundantes. Os produtos 
passaram a ser comercializados para os munícipes e todo o Estado de Minas Gerais. A Figura 7 
demonstra o poder público investindo na festa, ofertando a praia como um elemento de atrativo, 
os hotéis apoiando a divulgação (indicado pelas setas na Figura em questão), uma vez que estes 
também seriam os beneficiados.  

Figura 7: Propaganda do Carnaval de 1985 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

A festa se tornou mais popular e procurada porque as agremiações se tornaram mais 
criativas, volumosas e concorridas. A disputa das agremiações para ser a melhor escola, bloco, 
entre outros, era resultado de uma exclamação social, pois as escolas eram constituídas, em 
geral, por classes sociais distintas, cada bloco e agremiações com sua classe, em que os menos 
favorecidos queriam mostrar a todos o poder da criatividade, alegria e festejo. 

O carnaval reforçou então o debate da distinção de classes e herança cultural familiar, 
uma vez que a perpetuação da festa momesca é realidade pela atividade dos filhos dos 
carnavalescos consagrados.

De 70 a 80 as disputas entre blocos e agremiações de escolas de samba eram coisas 
sérias, muito levadas a sério, muitas segredos e fofocas em torno da áurea do desfile, 
existiam uma rivalidade. Isso porque era uma briga de classes sociais, onde o pião 
queria mostrar o que tinha de melhor para a outra classe, as agremiações eram isso 
também. A herança caseira gerou os surgimentos dos blocos nesta época pelos 
filhos (passou de geração á geração, pelo carinho, atenção familiar pela festa) e essa 
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herança que era natural e familiar, juntado com a própria necessidade de expor idéias 
da juventude, passou a usar temas atuais para elogiar ou criticar algo na época. Os 
desfiles das escolas eram isso tudo, era rivalidade, herança e amor, o que atraia muitos 
turistas (sic) (Adélio Brasil Filho, estilista e funcionário público, 2011).

Esse amor pelo carnaval, misturado com rivalidade e distinção social é reafirmado 
pelos signos e mudanças contínuas dos elementos, traços e padrões culturais, tanto nos processos 
endógenos como nos exógenos.

Os elementos exógenos foram provenientes da difusão cultural do carnaval ocorrida 
nesta escala de tempo (1971 a 1990) pela vinda de intelectuais à cidade, o que abrilhantou mais 
o carnaval e sua história. Pelo relato abaixo, percebe-se o processo de trocas de elementos 
que foram ocorrendo no decorrer da geograficidade da festa e dos complexos culturais que 
agregaram valor no interesse central da manifestação, a alegria.

O carnaval de Pirapora é rico nos seus desenhos e enredos, a festa é puramente 
intelectualizada. E quando falo que é intelectualizada é porque a cidade sofreu 
positivamente por ser uma cidade de entroncamento nacional, seja pelo rio, ou pelo 
vapor, o que fazia aparecer em Pirapora intelectuais romancistas, poéticos, literários 
e com eles a riqueza de histórias que influenciava a história do carnaval. Uma figura 
do carnaval de Pirapora foi o francês Jorge Bernardo que veio expulso da França e 
se consagrou um dos maiores romancistas na atualidade. Ele trouxe para a cidade o 
seu conhecimento e romances, seus fantoches. Suas filhas eram ligadas a Romênia e 
usavam no carnaval as fitas de pandeiros e isso agregou na nossa cultura popular e o 
povo reproduziu e reproduz muitas coisas no carnaval que ele trouxe, não só ele, mas 
vários artistas (sic) (Luiza de Oliveira Silva, pensionista, 2011).

As mudanças da festa de consequências endógenas são promovidas pela criatividade 
do povo, folião, em reativar e reinventar a festa pelos materiais baratos e próximos à realidade 
vivida e vivenciada, oferecendo ao turista e a si, a internalização de uma história, de um 
acontecimento, de uma denúncia, de uma vida.

O povo fazia coisas lindas, os foliões queriam imitar as representações populares 
bonitas, baratas, onde os brilhantes eram substituídos por papel de bala, retalho. A 
cruz por madeiras, figas, cruzes de bambu (sofremos influência dos indígenas). O belo 
do carnaval era feito do simples, os turistas via tudo bonito com coisas que aparentava 
ser caro, mas que eram simples coisas do local mesmo. Por exemplo, o bambu, a palha 
eram materiais que usávamos muitos para os carros, junto com o pó de pedra para 
fazer a plumagem, a escama do peixe do dourado era os paetês das roupas, as redes 
dos pescadores, fantasias, o povo usava e usa a criatividade (sic) (Adélio Brasil Filho, 
estilista e funcionário público, 2011).

Em decorrência da popularidade da festa e do apoio do governo, o carnaval de Pirapora-
MG passou a ser o núcleo central da região no mês da festa da carne. Em meados dos anos 
1980 para 1990, a festa tomou novas formas, pois pela difusão da mídia televisiva e do rádio, 
os famosos carnavais do Estado da Bahia e do Rio de Janeiro influenciaram o norte de Minas. 
Assim passou a aderir a festa do axé, esquivando paulatinamente do samba com metais.

A propaganda que era feita de boca em boca foi mudando muito, promovendo a 
propaganda da festa pela mídia, pelo rádio, pelos cartazes. O rio como sempre foi o 
cartão postal. Usava o rio como um atrativo da festa. O meio de comunicação fez a 
modificação da festa, pois o povo queria colocar aos poucos a forma da festa igual 
no Rio de Janeiro e, aos poucos, foram introduzindo a festa com roupas, a música 
bahiana estava no carnaval. Isso provocou a mudança da festa, o povo queria imitar 
(sic) (Luiza de Oliveira Silva, pensionista, 2011).

A festa momesca de Pirapora passou então ao processo de mercantilização pela 
globalização e busca de lucratividade, ocorrendo a mudança da festa pela inserção do axé. 
A alegria da festa do povo, da carne, dos Deuses, contemplado na Figura 8 é o retrato da 
mistura de um povo de diferentes classes, mas com um mesmo objetivo, desfrutar da alegria de 



304

compartilhar a vontade de ser, em um dos poucos momentos de sonhar. 

Figura 8: Carnaval de Rua de 1971 a 1990 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

Atentar para a leitura, decodificação da Figura 8, que demonstra a fusão de blocos ao 
fundo, bateria ao meio e o povo à frente. A nova “roupagem” da festa nesta escala de tempo. 

Na última parte da geograficidade do carnaval temos a escala - temporal de 1991 a 2011, 
em que se depara com uma realidade da festividade envolvida na trilogia globalização-capital-
(des) caracterização, uma vez que se percebe que em meados dos anos de 1991 a 2011 a festa 
momesca voltou-se quase que na sua totalidade para a mercantilização. E concomitantemente, 
para a mercantilização da cultura, pois elementos da globalização foram incluídos na festa, 
tais como o axé music e os shows (influência da mídia), descaracterizando a festividade local, 
proporcionando a espetacularização do festejo em prol da ativação de um mercado baseado no 
turismo.

A espetacularização da festa, em busca de arrecadamento financeiro, proporcionou 
um desaceleramento do público, ao contrário do que se pensava. Nos anos de 1990 a 1997, o 
município detinha o apoio de diversas empresas de grande porte que patrocinava o carnaval, tal 
como a Indústria de cerveja Antarctica, todavia os financiamentos da festa para pagar os shows 
foram ficando ínfimos. Retrato que confirma no deslocamento das indústrias para outras regiões 
por causa do custo e benefício do escoamento de produtos.

O poder público então passou a apoiar financeiramente, por completo, a festa, porém 
esse fato proporcionou uma acomodação dos carnavalescos locais. Hoje a festa é promovida, 
se porventura o poder municipal ajudar no custeio, diferentemente dos anos de 1950 a 1970.

Entende-se como um elemento componente da nova personalidade, característica, 
da festa o poder público, pois a total inclusão do financiamento promoveu o artificialismo da 
cultura popular e com isso a retrógrada manifestação global da festa do axé na cultura ribeirinha. 
Considera-se como retrograda no ponto em que os munícipes, infelizmente, não conseguem 
mais promover a representação de sua cultura, como em outras épocas. Esse fato resultou nos 
diminutos aparecimentos dos turistas no município, ou seja, a comercialização da festa na 
tentativa de globalizar e promover Pirapora como cidade padrão da cultura capitalizada global 
do carnaval foi um investimento frustrado.

O relato do Senhor Maximiano Rocha demonstra a atual situação da festa, em que as 
agremiações e blocos se perdem na mistura do dinheiro e da arte, ocorrendo a degradação da 
tradição momesca.

A partir dos anos 90 a Prefeitura assumiu completamente a organização e divulgação 
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do carnaval, passando também a liberar subvenções para as escolas de samba e 
blocos carnavalescos, mas os recursos financeiros ao invés de potencializar a beleza e 
redimensionar as agremiações carnavalescas, criaram uma dependência entre boa parte 
dos carnavalescos. Resultado: a qualidade e a originalidade caíram. Paralelamente, 
o carnaval com desfiles de rua passou a dividir espaço com os shows musicais de 
samba, pagode e um ritmo baiano que começa a cair nas graças dos foliões: o axé 
music. E com o tempo a visibilidade do carnaval perdeu espaço para os municípios de 
Diamantina, Ouro Preto, Januária, Janaúba, Três Marias e Pompéu em Minas Gerais, 
ganham a festa pela tradição, e Pirapora perde (sic) (Maximiano Rocha, jornalista 
editorial do jornal local, 2011).

O carnaval, seus objetos e situações se apresentam de forma diferente, mutável, 
totalmente aceitável na conjuntura intensa e associativa da cultura coletiva, em que o que é bom, 
desejável, apropriado, modifica-se de idade para idade, de concepção intelectual das diversas 
camadas sociais, ou seja, a festa se apresenta como a nova juventude se mostra produto de uma 
indústria e de gostos diferentes de folia.

E pelo processo de globalização, a separação de classes se torna mais nítida, pois o 
fator lucratividade se superpõe à essência da cultura histórica.

O carnaval é um produto que quem pode comprar assisti, é comercial, a festa com 
magia do conquistar a alegria e às vezes o amor do outro pelo simples jogar o confete 
acabou, agora e o faz de conta, faz de conta dos status, pois a festa do carnaval desde 
sempre excluiu as pessoas, sempre, porém não desta forma de hoje. Excluía antes pelo 
fato da festa nos clubes e nas ruas, hoje não, hoje a festa exclui muitas vezes a única 
coisa que tem que é o show, pois os blocos que é um resquício da festa de primordiais 
de Pirapora está acabando, então sobre o show (sic) (Eduardo Hatem Filho, dentista 
aposentado, 2011).

Dentro do mundo do axé, da influência do poder público municipal em financiar a 
festa, os carnavalescos perdem a força de uma tradição e os atuais agentes foliões da festa 
envolvidos neste mundo da música bahiana percebem a festividade como shows.

As escolas de samba, os grêmios, os blocos só saem se o poder público financiar, eu 
vejo dois vieses neste meio do carnaval. A mudança da festa que é ocasionada pela 
cultura do axé e do samba do Rio de Janeiro, principalmente, e depois pelo descaso 
dos foliões carnavalescos, pois se não tiver o poder público na frente muitas vezes não 
sai o carnaval (sic) (Ivan Passos Bandeira Mota, advogado aposentado, 2011).

Não se pode apenas relacionar a descaracterização da festa pela globalização, pois as 
modificações surgem com o passar do tempo e da perspectiva de desenvolvimento. O que se 
mostra à tona é a indiferença do poder público no período de 2000 a 2011, em que a festa se 
resume a shows de aglomerações populacionais. Situação que o dinheiro massifica a cultura e 
enriquece os cofres dos comerciantes, esquivando do apoio aos carnavalescos. 

A separação do carnaval é pelo dinheiro, o carnaval de 90 até os dias atuais é o 
retratado do capital mandando na festa, é nítida esta visão, não sei nem o que falar, a 
festa esta aos poucos se acabando pela tentativa louca do governo local e empresários 
ter lucro (sic) (Eduardo Hatem Filho, dentista aposentado, 2011).

A Figura 9 demonstra a estrutura da festa do carnaval de Pirapora-MG, onde as classes 
sociais, ao invés de estarem em clubes diferentes ou em corsos opostos, encontram-se em 
áreas de shows divididas por grades e seguranças. O retrato da globalização capitalista da festa 
promove no município a tentativa de arrecadação financeira, pois essa separação é alcançada 
pela compra de ingressos e abadás.
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Figura 9: Carnaval de Rua de 1991 a 2011 / Pirapora (MG).
Fonte: Acervo Fotográfico do Jornal “A Semana”.

Diante do exposto da geograficidade da festa, podemos tomar como preliminares os 
elementos de descaracterização e da exclusão social: a globalização, o capitalismo em prol do 
crescimento econômico pelos agentes das indústrias e do poder público, e a inserção do axé music 
na festa momesca de Pirapora. Esses elementos fundidos em um prisma do festejo resumem-
se na modificação da forma de exclusão e da paisagem (circuito). Com isso, a concepção de 
cultura e de forma de coletividade da manifestação milenar do carnaval se modifica.

Considerações finais

A geograficidade da festa buscou nos diversos ambientes uma investigação que foi 
contextualizada, proporcionando o início de uma investigação social, em que a Geografia 
mesclada com a Sociologia e Antropologia ofertou compreender a atividade dos indivíduos 
sociais em seus diferentes perfis. Assim, ao demonstrar o poder da diversidade cultural e 
sua importância e ao denunciar a globalização como forma fugaz de modificação da festa e 
principalmente, pelo uso da iconografia, fez possível resgatar a história da festa, em um olhar 
geográfico.

Em síntese, a festa momesca de Pirapora-MG se mostra com uma conflituosa aceitação 
social pelos novos elementos e ao mesmo tempo aceita a integração cultural inevitável da 
globalização. A difusão desses elementos (circuito e o axé music) nos remete aos processos 
de futuras dinâmicas de aculturação e assimilação, o que pode levar a criação de núcleos de 
resistências no modelo e forma da festa popular, por um lado, e pelo outro, o surgimento de uma 
nova forma/modelo de festa pautada, em certa forma, na pasteurização da cultura.
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