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RESUMO

O objetivo é analisar o processo de desenvolvimento de dois municípios Mineiros. Conselheiro Lafaiete (Região Central) e Barbacena (Região do Campo das Vertentes).

Comparando e analisando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério do Trabalho e Ministério das Cidades. 

Em uma análise onde “a indústria é o carro chefe do desenvolvimento” (MARKUSEN 1995), fato observado em outras cidades e regiões, buscaremos entender se tal princípio é

válido em Conselheiro Lafaiete e Barbacena, cidades próximas geograficamente e com um número de habitantes que se aproxima. Porém, com características de

desenvolvimento pautadas por especificidades diferentes. 

Segundo dados da plataforma RAIS disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o princípio de que “a indústria é o carro chefe do desenvolvimento” não se aplica em

Barbacena, visto que diante dos grandes setores, a indústria não é o setor que possui principal destaque, enquanto em Conselheiro Lafaiete tal princípio é válido. Assim, a

pesquisa se debruça diante de questões básicas para entender os caminhos que levaram cidades próximas geograficamente e com números populacionais parecidos a tomarem

rumos diferentes no processo de desenvolvimento. 

Hipóteses de investigação ajudam nossa pesquisa. Tendo como referência os dados de órgãos oficiais, duas possibilidades de pesquisa foram elaboradas para explicar o que

aconteceu com o processo de desenvolvimento de Barbacena e Conselheiro Lafaiete. São elas: a influência da classe política gerando uma “guerra fiscal entre municípios e

estados” (DULCI 2002) e o desenvolvimento de outros setores como “a força da agricultura” (DUARTE 2009). 

Com a pesquisa em andamento, até agora vimos à disparidade no modo como essas duas cidades com características semelhantes se desenvolveram com especificidades

diferentes. Ao fim, esperamos ter claro como se deu o processo de desenvolvimento delas, e apontar vertentes para que as mesmas sigam se desenvolvendo.
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