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Resumo 
O objetivo de estudo desse trabalho é tornar inteligíveis as causas e consequências do esvaziamento 
socioeconômico, a partir da década de 1970, do pequeno município de Monjolos, localizado na região 
central do Estado de Minas Gerais/Brasil logo após sua emancipação política. Muito embora os temas 
da metrópole e da cidade média tenham merecido grande visibilidade nas últimas décadas nos estudos 
geográficos urbanos, a problemática do desenvolvimento de pequenos municípios adicionada ao papel 
exercido pelas elites/agentes sociais locais nesse processo, são temas que necessitam de maior 
atenção da Geografia, não somente porque esses municípios são em maior número no Brasil e no 
estado de Minas Gerais, mas porque, também, somam um contingente populacional nada desprezível 
no total das populações brasileira e mineira. Constituem um grupo de localidades, muito empobrecidos 
e que sobrevivem, quase em sua totalidade, em função dos repasses da União, via FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios) e das aposentadorias da Previdência Social. Aliado ao papel 
desempenhado pelas elites sociais locais, apontam-se a ausência e/ou deficiência de vias de acesso e 
de indústrias no município, como fatores da estagnação de Monjolos e sua análise é aqui elaborada.  
Partindo da compreensão da evolução histórica do município, ainda como distrito do município de 
Diamantina, até a atualidade, é que se desenvolve este trabalho, ou seja, é por meio da posse dos 
dados censitários do crescimento populacional e do comportamento dos setores econômicos de 
Monjolos durante todo esse período, que a análise proposta é realizada. Como contribuição aos 
estudos e análises sobre a geografia dos pequenos municípios no Brasil e em especial os mineiros, 
este trabalho demonstra que Monjolos não foge à regra que caracteriza esse grupo de localidades no 
país e nem no estado mineiro, isto é, o município de Monjolos já nasceu muito pobre, esvaziado 
socioeconomicamente, e a desativação da ferrovia nos anos de 1970 somente  agravou ainda mais 
uma ausência de dinamismo, tão característica dos pequenos municípios mineiros e brasileiros, 
sobretudo daqueles que estão abaixo dos 20.000 habitantes. Monjolos, assim como mais de 600 
municípios mineiros, num total de 853, sofre de grande pobreza e da inexistência de qualquer 
dinamismo socioeconômico, quadro que pode muito bem caracterizar a grande maioria dos pequenos 
municípios brasileiros. O papel das elites sociais, políticas e econômicas nesses pequenos municípios 
é fator crucial para tornar inteligível esse quadro. 
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desenvolvimento, pequenos municípios, Monjolos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Monjolos nasceu e se desenvolveu no terraço do Rio Pardo Pequeno, às 

margens do extinto Ramal da ferrovia Central do Brasil, sendo nesta região Centro-Norte de 

Minas que tal cidade ergueu-se a uma altitude de 570 metros. Situada nas coordenadas de 

18º19‟29” sul e  44º04‟04” oeste de Greenwich, o município assenta-se nos contrafortes da 

porção meridional da cadeia do Espinhaço, se estendendo pelas superfícies aplainadas do baixo 

Rio das Velhas, na depressão do Rio São Francisco. 

Este pequeno município é mais uma das várias cidades brasileiras/mineiras que teve 

sua origem e desenvolvimento ligados a um rio e/ou ferrovia. Monjolos alcançou sua 

emancipação política no ano de 1962, e, desde então, vem alternando ciclos de desenvolvimento 

e de estagnação, sendo que nas ultimas décadas vem sofrendo com um gradativo processo de 

enfraquecimento econômico e esvaziamento populacional. A última e ainda presente fase, teve 

seu processo acelerado a partir da segunda metade da década de 1970, período no qual houve 

a desativação dos trilhos do antigo Ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) que 

ligava Corinto à Diamantina.  

Assim, tem-se como tema desse artigo, a problemática da decadência/estagnação e do 

“desenvolvimento” dos pequenos municípios e o papel exercido pelas elites/agentes sociais 

locais nesses processos, tendo-se como estudo de caso, o município de Monjolos, na região 

central de Minas Gerais.  Procura-se compreender os fatores responsáveis pela estagnação que 

teve como resultado final o êxodo populacional e o enfraquecimento econômico, após, 

sobretudo, a década de 1970. Objetiva-se ainda, analisar tal objeto de estudo numa perspectiva 

geohistórica.  

Para a concretização deste artigo foi feita uma abordagem qualitativa dos dados. O 

primeiro passo foi a realização de uma pesquisa exploratória bibliográfica e documental em 

publicações e documentos escritos sobre o Ramal Corinto/Diamantina da EFCB, bem como 

sobre a história de Monjolos, utilizando-se de documentos em acervos público e privado. Tal fase 

se caracterizou por ser exploratória, uma vez que o objeto de estudo ainda é pouco explorado. 

Em um segundo momento, houve a realização de uma pesquisa bibliográfica a fim de entender a 

problemática que envolve a questão do rural/urbano, campo/cidade, elementos essenciais para o 

entendimento da problemática das pequenas cidades.  A próxima etapa realizada se constituiu 

da elaboração e posterior aplicação de entrevistas no município de Monjolos. Para as 

entrevistas, optou-se pelo roteiro semiestruturado, uma vez que permite ao entrevistador mais 

flexibilidade. As entrevistas foram realizadas com as principais autoridades do município de 



 

 

Monjolos, lideranças locais, associações, pessoas que viveram na época em que o Ramal ainda 

estava em atividade e/ou no período que antecedeu à emancipação política, entre outros que 

puderam subsidiar o desenvolvimento do trabalho. Posterior à esta etapa, houve a transcrição e 

tabulação e análise dos dados obtidos nas entrevistas. Após a aplicação e a interpretação e 

estudo dos dados coletados, procedeu-se à redação final do artigo.   

Conclui-se que os resultados das pesquisas permitiram uma análise comparativa entre o 

ocorrido tanto do período que antecedeu à emancipação política, como da desativação do Ramal 

ferroviário. As pesquisas bibliográficas complementaram as análises, destacando o surto 

emancipatório estadual ocorrido em 1962 e às interpretações acerca do que seja rural e/ou 

urbano. Diante deste processo chegaram-se às possíveis causas da depauperação 

socioeconômica do município de Monjolos pós década de 1970, significativa contribuição para a 

a inteligibilidade a problemática do desenvolvimento socioeconômico nos pequenos municípios 

em Minas Gerais e no Brasil 

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA  DA PROBLEMÁTICA DAS PEQUENAS CIDADES 
E DO RURAL/ URBANO E SUAS COMPLEXAS RELAÇÕES  

Para entender de forma clara as causas da depauperação socioeconômica de Monjolos 

tornou-se necessário analisar a formação socioeconômica do município na dimensão da 

geohistória. Para tanto, deve-se levar em consideração os agentes sociais locais, assim como o 

processo de emancipação política, a geografia da região, a atuação das elites politicas 

locais/regionais, a vocação econômica do município, bem como o contexto socioeconômico 

vivido pelo país ao longo da formação e existência de tal município.  

Contudo, antes de tratar do objeto de estudo, faz-se necessário entender as bases 

teóricas do que seja o rural/urbano, campo/cidade no Brasil. Estudar e entender as múltiplas 

relações e interpretações acerca dessa temática é entrar em um campo vasto de discussões, 

opiniões e enfoques diferentes, além de uma produção bibliográfica intensa. O que se pretende 

neste trabalho é tão somente fazer uma pequena revisão bibliográfica, que possa contribuir para 

o entendimento do processo de declínio socioeconômico/populacional de Monjolos, pequeno 

município da região central do estado de Minas Gerais. 

 O município de Monjolos, como tantos outros no Brasil, encontra-se em uma linha 

tênue, entre dois extremos, reunindo características tanto do rural/campo, quanto da 

cidade/urbano. Com uma sede urbana pequena e com um distrito similar (vila distrital) em 

tamanho e população, fica difícil dissociar o rural do urbano e, mais ainda, delimitar a cidade e o 



 

 

distrito como sendo áreas urbanas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2010) o município atualmente possui uma área de 650.910Km², com uma população 

absoluta de 2.360 pessoas e uma densidade demográfica de 3,63 habitantes por Km².  

Diante desse cenário muitos estudiosos contestariam a existência de duas áreas 

urbanas no município de Monjolos, ou até mesmo a existência de Monjolos como município 

emancipado. No entanto outros especialistas defenderiam tal existência. Neste sentido 

Wanderley (2004), observa que: 

 

A pequena dimensão dos municípios e sua estreita dependência do mundo rural é 
um fato reconhecido no processo de urbanização nacional em seu conjunto e os 
estudiosos da cidade a ele se referem com termos extremamente expressivos, entre 
os quais: “vida urbana morta” (Florestan Fernandes); “municípios semirurais” (Juarez 
R. Brandão Lopes); “cidades não urbanas” (Vilmar Faria). A fronteira entre estes 
espaços e o espaço propriamente urbano também é vista de forma diversa. George 
Martine, por exemplo, estabelece como limite, o patamar da população total não 
inferior a 20 mil habitantes, enquanto Vilmar Faria propõe uma definição ainda mais 
restrita da população urbana, correspondendo às “pessoas vivendo nas sedes 
urbanas dos municípios”, ao mesmo tempo que considera cidades, apenas “as sedes 
municipais com mais de 20 mil habitantes. 

 
 

Tentar entender os vários limites que separam a sede urbana de Monjolos ou de 

qualquer pequeno município e suas respectivas áreas rurais é tarefa dispendiosa. Corroborando 

com essa ideia Endlich (2007), enfatiza que a falta de uma definição oficial mais criteriosa do que 

é a cidade no Brasil gera um campo profícuo a uma série de discussões que passam 

necessariamente pelos limites entre o rural e o urbano. Ela ainda observa que, de uma maneira 

teoricamente ampla, pode-se considerar a sociedade atual como uma civilização urbana, mas, 

por outro lado, no âmbito pragmático, o estabelecimento desses limites continua sendo motivo 

de preocupação, como é o caso da definição do perímetro urbano e classificação das áreas para 

fins estatísticos.  

O IBGE (2010), por sua vez, distingue as situações urbanas e rural tais como são 

legalmente definidas por lei municipal.  Na situação urbana consideram-se as pessoas e os 

domicílios recenseados nas áreas urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes 

municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange a 

população e os domicílios recenseados em toda a área situada fora dos limites urbanos, 

inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e os núcleos.  

Wanderley (2002) cita alguns pesquisadores que defendem pontos de vistas diferentes 

dos apresentados pelo IBGE. Sendo assim Martine (1987), analisando os dados do Censo 



 

 

Demográfico de 1980, considera que apenas as aglomerações de 20.000 habitantes ou mais 

podem ser chamadas de cidades, assim como Garcia (1987). Da mesma forma, Faria (1984) 

define como população urbana a correspondente às “pessoas vivendo na sede urbana dos 

municípios” ao mesmo tempo que considera cidades “as sedes municipais com mais de 20.000 

habitantes.  As pequenas cidades, com população inferior a este limite, não integrariam 

propriamente o sistema de cidades, sendo consideradas como “não-urbanas”. O mesmo recorte 

é assumido por Camarano e Beltrão (2000), para as quais “a definição de população urbana tem 

um caráter político-administrativo ao incluir todas as sedes de municípios e distritos, 

independentemente do seu tamanho”. Faissol (1994), refere-se ao “sistema de cidades 

pequenas, em geral sem centralidade, e às vezes muito pequenas até mesmo em termos de um 

conceito de cidade; elas existem, no Brasil, por força de uma definição legal de cidade-sede de 

município”. (apud Wanderley, 2002) 

De acordo o IBGE (2010), na década de 1960, o município de Monjolos computava uma 

população absoluta de pouco mais de 4.000 habitantes. Em 2010 essa população reduziu-se 

para um patamar de apenas 2.360 habitantes (IBGE, 2010). Tendo como base essa população 

absoluta com taxa de crescimento negativa e levando em consideração as ideias defendidas por 

Farias, Camarano, Beltrão e Faissol, Monjolos só existe por força de uma definição legal de 

cidade-sede de município adotada pelo IBGE, mas que não deveria existir como cidade. No 

entanto, essa não é uma situação exclusiva do município de Monjolos. De acordo com 

Wanderley (1999) que estudou as relações entre os espaços rurais e urbanos das cidades do 

Nordeste brasileiro, pelos dados do Censo Populacional de 1996 (IBGE), 72,6% dos municípios 

brasileiros poderiam ser classificados como pequenos, por possuírem menos de 20.000 

habitantes. 

Covezzi (2007), demonstra que o geógrafo Milton Santos classifica as cidades pequenas 

como cidades locais, entendendo que esse espaço é o espaço em que a população de um 

núcleo urbano deve atender a todas as necessidades vitais, reais ou criadas. A cidade local é a 

dimensão mínima, a partir da qual as aglomerações deixam de servir às necessidades da 

atividade primária para servir às necessidades inadiáveis da população com verdadeira 

„especialização do espaço‟. Santos, citado por Covezzi (2007) afirma que “poderíamos então 

definir a cidade local como a aglomeração capaz de responder às necessidades vitais mínimas, 

reais ou criadas, de toda uma população, função esta que implica numa rede de relações”. 

 A cidade de Monjolos, assim sendo, não se enquadraria nessa ideia defendida por 

Milton Santos. A sede urbana é pobre em infraestrutura, quase não há trabalho, as pessoas são 



 

 

extremamente carentes em lazer e cultura. O sistema de saúde é deficitário, não há educação 

superior e o transporte entre a cidade e os centros regionais mais próximos (Curvelo e 

Diamantina) é limitado. Por outro lado, pode se dizer que a cidade atende sua população no que 

tange as necessidades mais básicas. Principalmente porque oferece à sua clientela outros 

serviços básicos, tão necessários e vitais a sobrevivência e ao desenvolvimento de sua 

população, como supermercados locais, serviço bancário, correio, destacamento policial, igrejas, 

padaria, açougue, escola de ensino médio, cartório, entre outros.  

Como já referido, há uma relação muito estreita entre o campo e a cidade de Monjolos, 

uma afinidade vivenciada diariamente e que se reforça na concentração desses equipamentos 

urbanos na sede urbana.  Neste sentido Wanderley (1999), mostra que existe uma relação tão 

intensa entre essas pequenas áreas urbanas e sua região rural, que ocorre por parte da 

população rural uma apropriação da cidade. Essa apropriação ocorre pela tentativa de romper “o 

isolamento e a precariedade de suas condições de vida”, e que se expressa em suas relações 

com a pequena cidade. A autora relata que, por outro lado, destaca-se a fragilidade do processo 

de urbanização “cujo processo foi incapaz de criar centros dinâmicos no interior da região que 

não conseguiram descentralizar iniciativas econômicas, inseminação de indústrias e a 

disseminação de redes. E a urbanização existente não oferece oposição ao rural”.  

 Não obstante essas análises sobre os pequenos municípios e, em especial Monjolos, 

outras questões também chamam a atenção. O contínuo e crescente êxodo populacional nos 

pequenos municípios, em específico a relação campo/cidade dentro do próprio município e do 

município (campo/cidade) em relação a centros urbanos maiores. Em uma escala microrregional 

esse processo foi intensificado em todas as cidades e lugarejos que se desenvolveram as 

margens do antigo Ramal da EFCB, em Minas Gerais, assim como em Monjolos.  

Porém, não se pode afirmar que a razão pelo declínio populacional e econômico, esteja 

apenas ligada à desativação do antigo Ramal. Certamente outros fatores contribuíram e ainda 

contribuem para o retrocesso nesses pequenos municípios. Fatores como a vocação econômica 

do município (voltada apenas para o setor agropecuário empobrecido, sem qualquer outra 

funcionalidade), acessibilidade precária, políticas públicas ineficientes ou a ausência destas, falta 

de infraestrutura, são apenas alguns dos fatores que aliados à falta de planejamento dessas 

áreas, pós - emancipação política e desativação do Ramal da EFCB, contribuíram para essa 

decadência. 

As questões que envolvem os temas do rural/urbano, campo/cidade no Brasil são ainda 

complexas e reflexões são requeridas, pois percebe-se que para tal problemática ainda está 



 

 

longe de acontecer uma unanimidade na literatura. Reis (2006) afirma que a possibilidade real 

de alcance dos conceito corretos (mais adequados) de urbano e de rural e sua complexas 

relações ainda é remota,. Diante de tal constatação acima e para fins de desenvolvimento e 

conclusão desse trabalho, entende-se que a definição empreendida pelo IBGE é a que se deve 

seguir. Assim, para fins específicos, “[...] o que continua até hoje definindo a área urbana do 

município é a Lei do Perímetro Urbano, de competência exclusiva municipal, servindo tanto para 

fins urbanísticos quanto tributários.” (IBGE, 2001, p.116). 

 

3. O PROCESSO EMANCIAPATÓRIO DE  MONJOLOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

O processo que culminou na emancipação política do município de Monjolos, no ano de 

1962 foi, no mínimo, estranho. Na década que antecedeu essa emancipação, o então distrito de 

Diamantina havia passado por uma forte reversão populacional. A população havia decaído de 

5.589 habitantes na década de 1950, para 4.424 habitantes na década de 1960 (IBGE, 2010). 

Não obstante a taxa de crescimento negativa e a perda absoluta de 1.165 habitantes em uma 

década, estes não foram fatores de impedimento para a emancipação política do município.  

Para entender essa situação é preciso analisar os surtos emancipatório ocorridos em 

Minas Gerais, sobretudo após 1946. A Constituição de 1946 transferiu maiores poderes políticos 

e econômicos aos Municípios, o que por consequência acabou contribuindo para o aumento 

destes. Neste contexto no ano de 1962, ocorreu no Estado de Minas Gerais o maior número de 

emancipações de municípios. 

 

Esta Constituição, não sem exagero, foi considerada a carta de alforria dos 
municípios. Fortalecera, sem dúvida, a autonomia municipal. Foi municipalista no 
consignar esta autonomia, mas, especialmente, por tentar apoiá-la numa 
discriminação de rendas que favorecera os municípios. Mas propiciou também a 
deformação de seus ideais municipalistas, ao distribuir igualmente, a todos, parcela 
do imposto de renda, com o que os Estados adotaram uma política de facilidades na 
criação de municípios, só para atrair mais recursos para seus territórios, com a 
disseminação de municipalidades, sem qualquer condição de sobrevivência. 
(NUNES, 2001, p.11) 
 

Ou seja, em 1962, Minas Gerais assistia ao maior surto emancipacionista de sua 

história. Nunes (2001) observa que: 

 

 Foram criados, pela Lei nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962, 237 Municípios.  De 
acordo com o art. 5º da Lei 28 de 22/11/1947, eram estes os critérios estabelecidos 
para as emancipações de 1962: I – População mínima de 10 mil habitantes; II - 
Renda anual mínima de cem mil cruzeiros; III – Existência, na sede, de, pelo menos, 
duzentas moradias, edifícios com capacidade e condições para o governo municipal, 



 

 

instrução pública, posto de saúde e matadouro, bem como terreno para o cemitério. 
(...) Com a criação de mais 237 Municípios, em 1962, o Estado passou a contar com 
722 Municípios, resultando em um crescimento de quase 50% num intervalo de 
tempo inferior a dez anos. 

 

 O projeto de Lei nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962, estabelecia alguns critérios 

para a emancipação dos municípios, como afirma Nunes. No entanto, Monjolos não atendia a 

quase nenhum desses critérios e mesmo assim foi emancipado, alcançando sua maioridade em 

1962.  Nunes (2001) observa que esse surto emancipacionista foi alvo de muitas criticas na 

época, sobretudo devido aos critérios adotados pela lei e a viabilidade econômica desses 

municípios. Segundo Carvalho (2008, p. 10), houve uma 

grande liberalidade no julgamento dos requisitos para a emancipação [...] quanto 
maior o número de municípios concorrentes às novas fontes de recursos, tanto 
melhor. Ainda que sem as condições legais para a criação. 

 

A criação dos municípios em 1962 objetivava apenas a participação deles na 

arrecadação de alguns impostos federais. Tal proliferação numérica é de interesse político dos 

governos municipaisl e estaduais, pois se torna um instrumento de ação política. Naquele surto o 

que houve de fato foi uma descentralização administrativa diante da concentração dos recursos, 

já que a maior parte dos municípios sobrevive com o FPM [Fundo de Participação Municipal) 

(CARVALHO, 2008, p. 10). 

Diante deste cenário surge Monjolos, um município que nasce com sérios problemas 

de ordem socioeconômica. Sem autonomia e com poucas possibilidades de desenvolvimento 

Monjolos se torna mais um pequeno município mineiro que não possui meios de gerar receitas 

tributárias próprias para sustentar seus serviços essenciais básicos. Fica evidente que a 

emancipação política foi fruto apenas de critérios político-eleitoreiros e tributários. Com pouca 

infraestrutura e carente de serviços públicos o município nasce dependente dos recursos do 

FPM, sendo esta a sua principal receita.  

Acerca desse assunto reforça Nunes (2001) ao apontar que os pequenos municípios 

possuem uma receita tributária municipal pequena, devido ao fato de suas populações serem 

predominantemente rurais e de os tributos passíveis de cobrança serem eminentemente 

urbanos. Tributos como ISS (imposto sobre serviços), IPTU (imposto territorial urbano) e  ITBI 

(imposto territorial sobre bens imóveis) e , taxas e contribuição de melhoria somente encontram 

significado em um ambiente urbano expressivo. (Gráfico 1) 

 

 



 

 

GRÁFICO 1 – Fundo de Participação dos municípios – FPM de Monjolos 

 

                              Fonte: Ministério da Fazenda, 2011.(adaptado) 

 

Entender os processos que levam à criação de pequenos municípios no Brasil, vinculada 

à crescente migração decorrente nessas regiões é trabalhoso. Nesse sentido, Bernadelli (2006), 

observa que os critérios para emancipação de municípios utilizados no passado – e ainda hoje 

vigentes – são duvidosos, muitas vezes obedecendo tão somente a interesses políticos e 

tributários, servindo para o fortalecimento de determinados grupos, partidos e suas demandas. 

Bernadelli (2006, p. 39) ainda afirma que, 

a principal justificativa para os pedidos de emancipação de municípios assenta-se, 
geralmente, na preocupação de que o município-sede não atende (ou atende de 
forma precária) á população dos distritos, representando, por tanto, benefícios que 
de outra forma não se efetivariam. Grupos políticos interessados nos processos 
emancipatórios também costumam atribuir a criação de municípios a uma tentativa 
de tentar diminuir o êxodo rural, que, no caso da realidade brasileira, parece não ter 
qualquer significado prático (...) A realidade tem mostrado que a criação de 
municípios é insuficiente para a diminuição do êxodo rural, tendo em vista que,  pelos 
atuais padrões de coleta dos dados, a população rural tem diminuído, ao mesmo 
tempo que ocorreu o crescimento do número de municípios (...) há os que 
argumentam exatamente o oposto: que a proliferação desordenada do número de 
municípios, especialmente dos municípios que dependem totalmente dos repasses 
dos governos federal e estadual, por não possuírem receitas próprias, acabam por 
reduzir ainda mais os recursos existentes, tendo em vista que suas despesas, em 
especial com o legislativo, oneram os cofres públicos e impedem o desenvolvimento 
de políticas e programas sociais.  

 

 Em busca de respostas para a depauperação socioeconômica do município de 

Monjolos, observa-se que a emancipação política ocorrida no ano de 1962, influenciou sua a 

dinâmica socioeconômica, acarretando uma considerável desestruturação em vários setores da 

vida econômica e social do antigo distrito de Diamantina e da região na qual ele se insere. Uma 

emancipação precoce e sem levar em consideração a viabilidade do futuro município, influenciou 

de forma negativa os fluxos migratórios do lugar. Especulação imobiliária e formação de 



 

 

expressivos fluxos migratórios internos foram apenas alguns elementos proporcionados por esse 

processo de emancipação precoce.  

 
4. DEPAUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE MONJOLOS 
  

Partindo do pressuposto que o esvaziamento populacional e a depauperação econômica 

de Monjolos devem ser entendidos dentro de um processo que antecede a década de 1970, e 

que teve início antes mesmo da emancipação política do município em 1962, a desativação do 

Ramal da EFCB que ocorreu na primeira metade da década de 1970, apenas acelerou um 

processo que já era eminente e contínuo, conforme se pode observar na tabela 1. Entender as 

relações existentes entre a desativação do Ramal da EFCB e a ineficiência das políticas 

públicas, bem como o papel das elites sociais locais (política/agrária) na condução desse 

processo é essencial para tornar inteligíveis os resultados esperados. 

  

TABELA 1  
Evolução Demográfica do Município de Monjolos MG (1950 – 2010) 

 

               Fonte: censo do IBGE, 2010 (adaptado) 

 

Diante dos dados da Tabela 1, observa-se que a população total de Monjolos entre as 

décadas de 1950 e 2010, manteve uma taxa contínua de crescimento negativo.  Nas ultimas seis 

décadas é o êxodo urbano e rural o processo explicativo desse fenômeno. Os motivos dessa 

migração serão discutidos adiante.  

Vale ressaltar que, quando analisados por setores (rural e urbano), esses dados 

populacionais apresentam diferenças consideráveis. Os resultados mostram que ao longo desse 

período, alguns fenômenos/episódios específicos contribuíram, com maior ou menor intensidade, 

para o aumento ou arrefecimento do processo migratório, como também para o rearranjo da 

sociedade dentro do próprio município, principalmente após a emancipação política.  



 

 

Tomando como ponto de partida a década de 1960, se tem uma ideia de toda essa 

dinâmica populacional. A emancipação política ocorrida em 1962 contribuiu diretamente para o 

crescimento populacional da nova sede urbana do recém-criado município de Monjolos. Em 

contrapartida ocorreu um forte êxodo populacional nas áreas rurais. O crescimento populacional 

da nova sede urbana foi influenciado, sobretudo, pela instalação dos equipamentos burocráticos. 

Como consequência desses acontecimentos, observou-se em Monjolos um rearranjo interno da 

população, o que pode ser compreendido também, como uma forma de “migração interna”, pois, 

parte da população estava trocando o campo pela cidade e não abandonando o município. 

Em 1960, a população urbana de Monjolos contabilizava um percentual de 16.5% 

(Tabela 1). Em 1970, esse contingente já havia alcançado a cifra de 34,8%. Monjolos iniciava 

assim seu processo de urbanização e durante eessa década a taxa de crescimento da 

população urbana foi de 6,72 % ao ano, a maior de sua história do muncípio. No entanto, esses 

números também revelam outras peculiaridades, o recém-criado município nascia do campo, ou 

seja, tratou-se de um município tipicamente rural.  

Em termos de evolução demográfica, a década de 1970 registrou os piores resultados 

da história de Monjolos, pós-emancipação política. Todos os indicadores populacionais decaíram 

vertiginosamente. O bom crescimento da população relativa urbana, observada na década 

anterior, não se seguiu a esta. Ao findar a década a cidade contabilizava uma perda populacional 

considerável. Entretanto, um dado chama a atenção nesse período (Tabela 1). Mesmo com uma 

taxa de crescimento populacional negativa de -2,21% (ao ano), a população relativa urbana 

havia crescido 1,7% em comparação à década anterior. Ou seja, na década de 1960 a 

população relativa urbana era de 34,8%, enquanto na década de 1970 foi de 36,5%. Esse 

fenômeno encontra explicação naturalmente na ocorrência de um êxodo populacional mais 

acentuado nas áreas rurais do município e menos relevante nas áreas urbanas. Isso significa 

que, mesmo fechando a década com um déficit negativo de crescimento populacional a área 

urbana do município havia conseguido diminuir relativamente a diferença populacional que 

detinha com a área rural. Houve uma maior migração no campo do que na cidade, daí o 

crescimento relativo da população urbana ter sido observado, mesmo com a queda total de sua 

população no período.  A forte migração observada nessa época, certamente foi impulsionada 

pela desativação do Ramal da EFCB. Segundo Paula (2001), 

 

A história ferroviária brasileira foi marcada por uma fase de intensas construções de 
ferrovias, troncos e ramais ferroviários, entre finais do século XIX e início do XX, mas 
logo conheceu um descenso, (...). A partir de 1960, as ferrovias começaram a sofrer 



 

 

o processo de erradicação de ramais, notadamente aqueles considerados pela fala 
oficial como "antieconômicos", devido à política governamental de incentivo às 
rodovias e pela própria concorrência do transporte rodoviário, além dos problemas 
técnicos operacionais - administrativos internos às empresas. 
 
. 

A princípio, a desativação da linha férrea afetou de forma mais drástica e direta a 

população das áreas urbanas do município. Ao analisar a Tabela 1, entende-se que a migração 

da população rural havia enfraquecido, principalmente quando comparado com a década anterior 

(1960), ou seja, havia passado de -3,39% (a.a), para -2,95% (a.a), enquanto  o êxodo nas áreas 

urbanas havia simplesmente aumentado de forma espantosa passando de um crescimento 

positivo de 6,72% (a.a), para -2,21% (a.a). 

Para o pequeno agropecuarista (entrevistado em meados de 2012), os motivos para o 

aumento da migração nas áreas urbanas do município têm a ver com a desativação do Ramal. 

Com o fim das atividades da linha férrea, muitos funcionários da empresa que administrava o 

Ramal Corinto/Diamantina, foram transferidos para outras localidades, alguns foram demitida, e 

migraram para outras cidades em busca de melhores oportunidades de vida, em busca de novos 

empregos. 

Vinculado à paralisação do trem, se seguiram inúmeros outros problemas. O comércio 

foi o primeiro a sentir o revés, sem o “vai e vem” das pessoas, acostumadas ao itinerário do 

trem, muitos bares, lojas e armazéns passaram por sérias dificuldades, pois o movimento no 

comércio havia diminuído consideravelmente, levando alguns desses estabelecimentos a 

fecharem as portas. Esse episódio contribuiu para o enfraquecimento econômico de todo 

município, pois muitas pessoas perderam seus empregos e muitas famílias migraram para outras 

regiões e lugares. 

Com a desativação do Ramal, o município, e principalmente a cidade, sofreram com o 

isolamento. Localizada na região central do estado, encontrava-se distante da capital mineira e 

de qualquer outro centro econômico que pudesse influenciar sua economia. Nesse período as 

estradas que ligavam Monjolos aos municípios vizinhos ainda não eram pavimentadas e quase 

sempre se encontravam em péssimo estado de conservação. O que contribuiu para o 

agravamento da crise econômica e para o êxodo populacional. 

As décadas de 1960 e 1970 representaram um marco na história recente de Monjolos. 

Nesse período o município experimentou dois momentos distintos, da euforia e expectativas 

geradas pela emancipação política em 1962, as incertezas e desilusões provocadas pela 

desativação do Ramal em 1973. Esses dois eventos foram decisivos para delinear os rumos 



 

 

socioeconômicos e políticos do município. Influenciados em um primeiro momento pela criação 

do novo município, houve um considerável desenvolvimento da sede urbana. Crescimento esse 

que logo desapareceu com a desativação do Ramal. Esse período também se notabilizou pelo 

esquecimento do campo e pelo considerável êxodo rural, fruto da ineficiência das políticas 

públicas e de administrações perdulárias. Como herança desse período as décadas 

subsequentes desenvolveram uma economia fraca, instável e pouco diversificada, o que 

repercutiu negativamente na evolução demográfica do município.  

A década de 1980 apresentou um comportamento estável, com pouca variação em seus 

números populacionais. No entanto, ao analisar a evolução demográfica do município nesse 

período por setores, observa-se um leve crescimento da população relativa rural em virtude de 

uma considerável queda da população urbana. Ao que tudo indica, a população urbana ainda 

estava sofrendo os efeitos da desativação do Ramal, ocorrida na década anterior. De acordo um 

dos fazendeiros entrevistados também morador da cidade, a falta de empregos, a economia 

fraca e instável do município e a crise econômica vivida pelo país nesse período foram os 

possíveis responsáveis tanto pelo crescimento negativo da população urbana, quanto pelo leve 

aumento da população rural de Monjolos. Este ainda salientou que em um determinado 

momento, algumas famílias e/ou pessoas optaram em retornar para as áreas rurais do município 

do que deixá-lo, uma vez que a crise econômica era geral. Segundo Maia (2009), as décadas de 

setenta e oitenta foram palco de sucessivas crises político-econômicas no Brasil, com o fim do 

“milagre econômico” e o esgotamento do regime militar no país.  

Na década seguinte (1990) a taxa de crescimento da população total de Monjolos decaiu 

novamente. O êxodo populacional continuava a assombrar o município. Contudo, ao analisar 

mais uma vez a evolução demográfica por setores, tem-se uma nova surpresa. A população 

urbana voltava a crescer consideravelmente, enquanto a população rural mais uma vez 

retrocedia de forma vertiginosa. O crescimento de quase 5% (a.a.) possibilitou às áreas urbanas 

ultrapassarem, pela primeira vez, a população residente rural do município (Gráfico 2).  

O processo de urbanização chegou tardiamente ao município. Somente três décadas 

depois da emancipação política é que as áreas urbanas conseguiram superar a população das 

áreas rurais. No final da década de 1990 o índice de urbanização chegou a 54,9%, aumento 

significativo em relação a 1991, que era de 33,3% (Tabela 1). Muitos foram os fatores que 

contribuíram para um processo de urbanização tardio do município. No entanto, as lideranças 

políticas, comerciantes e moradores de Monjolos, apontaram a ineficiência das políticas públicas 

e/ou ausência destas como a principal responsável, que foram capazes de reverter o quadro de 



 

 

êxodo populacional, muito menos diversificar a base econômica do município, que ainda hoje se 

baseia no setor agropecuário. Como consequência direta dessa situação tem-se então, uma 

urbanização tardia. 

GRÁFICO 2 

Evolução Demográfica do Município de Monjolos (1950-2010) 

 

                                 Fonte: Censos Demográficos – IBGE, 2010 (adaptado). 

 

 

As administrações públicas que se seguiram à emancipação política também foram 

responsabilizadas pelos problemas que o município passou a enfrentar com a emancipação. O 

despreparo da elite política, o desinteresse e/ou desconhecimento de administração e a falta de 

políticas públicas eficientes se constituíram nas principais queixas dos entrevistados. A  elite 

política não estava preparada para administrar um município que nascia com sérios problemas 

econômicos e sociais. Sem políticas públicas eficientes o município logo caiu no ostracismo, o 

desemprego no campo crescia e com ele o êxodo rural. 

Outro fator apontado pelos entrevistados diz respeito á emancipação política precoce do 

município. Para muitos destes entrevistados a urbanização tardia, bem como a depauperação 

socioeconômica de Monjolos, encontra respostas nesse acontecimento. Ou seja, Monjolos 

sofreu um processo de emancipação política precoce, o que acarretou um forte desequilíbrio na 

dinâmica socioeconômica do lugar, principalmente porque o processo que levou a emancipação 

política ocorreu em meio a um constante fluxo migratório, forte indicador de uma economia 

instável e/ou fraca. 

Por sua vez, a década de 1990 apresentou números atípicos. Com uma taxa de 

crescimento negativa de - 4% (a.a.), a zona rural perdeu, em apenas numa década, 21,6% da 

sua massa populacional total; enquanto isso, em situação inversa a zona urbana alcançou uma 



 

 

taxa de crescimento positiva de 4,95% (a.a.). Como explicar esses dois extremos na taxa de 

crescimento populacional do município? Parte da resposta para essa pergunta, sem dúvida, está 

na movimentação interna da população. É perceptível a ocorrência de uma forte migração neste 

setor, onde boa parte dos migrantes apenas trocaram a área rural de Monjolos, pelas áreas 

urbanas, em especial pela sede urbana. Daí falar-se em “Migração Interna”. No entanto, essa 

não foi uma regra geral. O êxodo rural bem como o urbano ocorreu paralelamente a esse 

fenômeno, muitas pessoas e/ou famílias também deixaram Monjolos nessa época. Haja vista 

que a taxa de crescimento total do município sofreu uma queda de -1,3% (a.a.). 

Em busca de uma vida mais confortável, parte da população rural do município estava 

migrando para as áreas urbanas de Monjolos, principalmente para a sede urbana. Nesse período 

a cidade já contava com certos equipamentos urbanos que o campo ainda não gozava, como, 

escolas (Ensino Fundamental - anos iniciais e finais e, posteriormente, Ensino Médio), posto de 

saúde, calçamento de algumas ruas, saneamento básico com água encanada e tratada 

(COPASA), energia elétrica (CEMIG), agência bancária, agência de correios, linha de ônibus 

diária, entre outros inúmeros atrativos. A prefeitura municipal também corroborava para essa 

situação, já que funcionava e ainda funciona como se fosse um polo de atração de pessoas, uma 

vez que se constitui na maior empregadora do município. 

 Ao analisar a evolução demográfica no município entre as décadas de 1980 e 1990, 

conclui-se que, esse período apresentou certa anomalia, pois, em um pequeno espaço de tempo 

foram registradas duas situações bem distintas. Em um primeiro momento o campo apresentou 

um crescimento populacional vultoso nos anos de 1980, embora pouco tempo depois essa boa 

taxa de crescimento cedeu lugar a um intenso êxodo rural. Em compensação, as áreas urbanas 

exibiram, logo após esse descenso populacional do campo, uma taxa de crescimento anual 

expressiva na década de 1990. Ao traçar um paralelo analisando a economia por setores 

(campo/cidade), nessas duas décadas, chega-se a duas conclusões óbvias; o município possuía 

uma economia frágil, tendo como base econômica um setor agropecuário abandonado pelas 

políticas públicas, bem como uma elite política despreparada para administrar um município 

carente e com sérios problemas de infraestrutura e empregos, fatos estes que contribuíram para 

um forte desequilíbrio na dinâmica populacional do lugar nesse período. 

A primeira década do século XXI nasce em meio a contradições consideráveis. Avanços 

foram observados, mas velhos problemas persistem. Em meio a essa dualidade observa-se que 

o setor agropecuário volta a se desenvolver, principalmente a partir da segunda metade desta 

década, graças, sobretudo a atuação da EMATER local e da criação de associações 



 

 

comunitárias rurais, bem como a educação e a saúde, que passam a ser tratadas como 

prioridade pelas políticas públicas municipais, na tentativa de universalizar os serviços e assim, 

alcançar um número cada vez maior de pessoas no município. Em contrapartida, essa década 

foi marcada também, por um fenômeno até então novo em Monjolos. Ou seja, nos últimos 10 

anos, vêm ocorrendo um considerável êxodo rural/urbano da parcela jovem do município. 

Neste contexto, observa-se que nessa ultima década, vem ocorrendo um êxodo mais 

acentuado entre os grupos de jovens. Segundo o Censo Demográfico de 2010, dos 2.360 

habitantes, apenas 9,8 % destes possuem idade entre 15-19 anos e 14,4% possuem idade entre 

20-29 anos. Os dois grupos representam apenas 24,2% da população do município. Ao analisar 

a população da sede urbana observa-se que essa percentagem é ainda maior. 

 

GRÁFICO 3 

Monjolos- Grupos de Idade 
(números absolutos) 

 

 
 
                                               Fonte: censo IBGE, 2010 (adaptado) 
 

Como em qualquer município pequeno, a saída desses jovens está ligada diretamente à 

falta de empregos e/ou a necessidade de continuar os estudos após a conclusão do ensino 

médio.  

De acordo os dados do Censo Demográfico de 2010 – IBGE observa-se que a 

população monjolense está envelhecendo rapidamente, principalmente a população da sede 

urbana. A explicação imediata para esse envelhecimento concentra-se basicamente em duas 

vertentes. Ou seja, a constante migração dos jovens nos últimos anos, aliada a uma taxa de 

natalidade/mortalidade pouco expressiva, são os possíveis responsáveis pelo aumento nos 

índices de envelhecimento populacional no município de Monjolos. No entanto, outros 

indicadores, certamente, contribuem para essa configuração.   

 Mesmo tendo alcançado a urbanização na segunda metade da década de 1990, o 

setor agropecuário ainda continuou sendo o maior empregador do município. A Tabela 2 mostra 



 

 

que em 2000 o setor agropecuário, extração vegetal e pesca foi responsável por 52% da 

população ocupada, sendo o restante dividido entre os setores de serviço, comércio de 

mercadoria e industrial.  

 

TABELA 2  
Monjolos - População Ocupada por Setores Econômicos, 2000  

 

SETORES No. DE PESSOAS  

Agropecuário, extração vegetal e pesca 567 

Industrial 116 

Comércio de Mercadorias 86 

Serviços 323 

TOTAL 1.092 

            Fonte:  SIDRA - IBGE 

 

A renda per capita média dos habitantes do município de Monjolos, de acordo com 

dados do Atlas de Desenvolvimento Humano de 2000, correspondeu a R$ 145,50. Considerando 

os dados de 1991 ocorreu um aumento de 55,65%. No entanto, o índice GINI aumentou em 

Monjolos, passando de 0,53 em 1991 para 0,62 em 2000, demonstrando que houve um aumento 

da concentração da renda municipal, ou um relativo aumento da pobreza de sua população. .  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desde a sua emancipação, Monjolos apresenta constantes avanços e retrocessos 

socioeconômicos. O município possui uma economia instável, pouco diversificada, dependente 

do setor agropecuário e das transferências de recursos federais, sobretudo o FPM e a 

previdência social (aposentadorias, em sua maioria). Tal situação não é privilégio apenas de 

Monjolos. Outros pequenos municípios em Minas Gerais/Brasil também partilham do mesmo 

drama. Tudo indica que essa instabilidade econômica e populacional está intimamente ligada a 

uma série de fatores, destacando-se, no caso em tela, a emancipação política precoce que 

desconsiderou a viabilidade socioeconômica do futuro município, a ineficiência e/ou ausência 

crônica de políticas públicas municipais que contornem os problemas estruturais, como geração 

de emprego e desenvolvimento econômico, constantes administrações inoperantes, ausência de 

autonomia – causa e conseqüência do mesmo problema, falta de empregos, principalmente para 

os jovens, localização geográfica que aliada à precária acessibilidade aumenta o isolamento do 



 

 

lugar.  A proximidade de importantes centros microrregionais, tais como,  Curvelo e Diamantina 

(sobretudo este), ao invés de contribuir para um maior dinamismo regional, parece estar 

limitando ainda mais as chances de Monjolos em alcançar uma maior desenvolvimento, pois eles 

acabam por atrair os principais investimentos, sobretudo de origem federal. Adicionalmente, a 

presença de elites sociais mais empreendedoras nestes dois centros e a completa ausência 

destas em Monjolos (aliás, na grande maioria dos municípios mineiros e brasileiros), certamente 

são fatores que justificam tão inexpressivo crescimento socioeconômico e tanta pobreza dos 

pequenos municípios em Minas Gerais e no Brasil, configurando um inapelável quadro de 

subdesenvolvimento de parcela muito considerável da população estadual e nacional.  

Muitas questões permanecem, sobretudo no que tange à necessidade premente da 

continuidade dos estudos sobre as pequenas e empobrecidas cidades do Brasil, de Minas 

Gerais e, considerando a importância para a Geografia de estudos dessa natureza, com certeza, 

o presente estudo se apresenta como uma expressiva contribuição nessa direção.    
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