
Jair Gonçalves era filho de 
Generoso Gonçalves Couto e 
Senhorinha Rodrigues Couto. 
Nasceu no dia 2 de novembro 
de 1907, na cidade de São Pe-
dro dos Ferros (MG). Casou-se 
com Altina Olívia Gonçalves e 
teve somente um filho: Sílvio 
Gonçalves, que lhe deu sete ne-
tos. Faleceu no dia 30 de 
julho de 1985 e foi enterrado 
no Cemitério da Paz, em Ipa-
tinga.

Jair Gonçalves chegou à re-
gião por volta de 1930. Inicial-
mente, trabalhou na constru-
ção da estrada de ferro. Com o 
fim das obras e a inauguração 
da Estação de Pedra Mole (atu-
al bairro Cariru), ele passou a 
trabalhar para as empreiteiras 
da Belgo-Mineira. Desde então 
a sua vida esteve ligada ao de-
senvolvimento político, social e 
econômico de Ipatinga.  

Mais tarde, Jair Gonçalves 
dedicou-se ao setor agropecu-
ário, transformando-se em fa-
zendeiro e empresário de su-
cesso. 

Distrito
Em 1944, a Belgo-Minei-

ra criou uma escola para alfa-
betização que beneficiou um 
grande número de crianças de 
carvoeiros. Contrataram o pro-
fessor José Raimundo, que ha-
via sido trazido como profes-
sor particular para Água Limpa 
anos antes. Ele se manteve no 
cargo até 1948, quando foi 
substituído por Dona Maria 
Antonieta da Silveira.

A escola tinha caráter parti-
cular e, por meio de um abaixo-
assinado popular encabeçado 

por Jair Gonçalves em 1950, 
quando era vereador em Coro-
nel Fabriciano, foi elevada à ca-
tegoria municipal, por decisão 
do então prefeito Rubem Si-
queira Maia. 

Jair Gonçalves disse que, na 
época, também organizou uma 
comissão com o propósito de 
transformar Ipatinga em dis-
trito. A comissão era constitu-
ída por Manoel Ribeiro Dru-
mond, Manoel Valadares e 
Sebastião Barbosa. O distrito 
foi criado, instalado a 16 de ju-
nho de 1954.  

Vereador pelo distrito de 
Ipatinga, no período de 1952 
a 1956, Jair, além de trabalhar 
para a melhoria da educação 
oferecida na época, apoiou a 
luta pela emancipação do dis-
trito de Ipatinga. Atuou ainda 
como chefe político da região, 
sendo presidente do Partido 
Social Democrático e Partido 
Trabalhista Brasileiro e candi-
dato a prefeito por duas vezes. 
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Caminho dos Bandeirantes
Fracasso das primeiras expedições e os “gentios” 

O surgimento da povo-
ação no local que deu ori-
gem à cidade de Ipatinga é 
considerado recente pelos 
historiadores. As sucessivas 
tentativas fracassadas das 
primeiras expedições para 
a extração de riquezas mi-
nerais na região do Vale do 
Rio Doce são fatos que po-
dem contribuir para expli-
car a sua ocupação tardia. 
As razões principais para os 
fracassos: doenças, os “Bo-
tocudos” e a dificuldade 
de encontrar ouro e pedras 
preciosas.

Sabe-se que, muito antes 
do registro de fixação dos 
primeiros moradores no lo-
cal onde hoje se situa a cida-
de de Ipatinga, a extensão 
do rio Doce foi densamen-
te povoada, desde o período 
pré-colonial, por vários gru-
pos étnicos, entre os quais 
os genericamente denomi-
nados “Botocudos”.

As primeiras tentativas 
de expansão portuguesa no 
Vale do Rio Doce datam do 
período entre 1553 e 1573, 
como a expedição de Sebas-
tião Tourinho, visando des-
cobrir jazidas de esmeraldas 
e ouro. A divulgação de suas 
descobertas minerais ao go-
vernador da Bahia, Luiz de 
Brito, conferiu a Tourinho 
o título de “pioneiro desco-
bridor do território minei-
ro”, apesar de terem ocor-
rido explorações anteriores, 

como a de Martim de Car-
valho, em 1567 ou 1568; a 
de D. Vasco Rodrigues Cal-
das, em 1562; e a de Espi-
nosa, em 1554, todas fracas-
sadas.

Obstáculos  
Outras expedições segui-

ram-se à de Tourinho, ten-
do sido efetivamente a re-
gião do rio Doce ocupada 
em 1664 com as primeiras 
entradas e explorações de 
bandeiras paulistas, confor-

me comprova a Carta Ré-
gia de 23 de março daquele 
ano, primeiro documento 
conhecido concernente às 
entradas e explorações em 
Minas Gerais.

A navegação do rio Doce 
apresentava, em inúme-
ros pontos, obstáculos na-
turais por vezes intranspo-
níveis, como corredeiras 
e cachoeiras dificultando 
o acesso à região. Doen-
ças tropicais, como a malá-
ria e outras febres, também 

se antepunham no cami-
nho dos exploradores des-
tas matas. Além das dificul-
dades naturais encontradas, 
o contato com o gentio se 
mostrou particularmente 
difícil. As tentativas de do-
mesticar os Botocudos fo-
ram frustradas, até que se 
optou por ações mais enér-
gicas contra eles. Ainda no 
século XVIII, em 1734, foi 
feita uma investida buscan-
do o extermínio dos índios 
do rio Doce.

Bandeirante: figura típica dos desbravadores paulistas

PERSONAGEM DA HISTÓRIA

JAIR GONÇALVES
(Parte 1)

Jair Gonçalves é um dos principais 
personagens da história regional

LINHA DO TEMPO

1900
No come-
ço do sécu-
lo, estabe-
leceu-se o 
lavrador José 
Fabrício Go-
mes, consi-
derado o pri-
meiro branco 
dono de ter-
ras. Cons-
truiu uma fa-
zenda em 
Barra Alegre.

1883
Início da co-
munidade do 
“Córrego do 
Sossego” – 
atual Taúbas.

1830
José de As-
sis Vascon-
celos, vin-
do de Alfié, 
atravessa o 
rio Piracica-
ba e dá início 
à abertura 
de um sítio 
no local co-
nhecido por 
Sítio Velho, 
hoje área da 
Usiminas.

Início do 
século XX
Os primei-
ros coloniza-
dores não in-
dígenas se 
dedicam a pe-
quenas agricul-
turas na região.

1824
Editado o 
“Regulamen-
to Interino 
para o Alde-
amento e Ci-
vilização dos 
índios Bo-
tocudos no 
Rio Doce”.

1819
O militar Gui-
do Marlière 
atua na civi-
lização pa-
cífica dos 
nativos da 
região.

1808
A Corte por-
tuguesa de-
clara guerra 
para extermí-
nio dos Bo-
tocudos.

1800
O atual muni-
cípio de Ipa-
tinga era mata 
virgem, habi-
tada por re-
manescentes 
da tribo dos 
Zamplans, 
grupo dos Bo-
tocudos, da 
grande nação 
Tapuia, que 
habitava as 
margens dos 
rios Piracica-
ba e Doce.

1682
Ano em que 
o bandei-
rante Bor-
ba Gato te-
ria atingido 
a confluên-
cia dos rios 
Piracica-
ba e Doce.

Sécu-
los XVI e 
XVII – Re-
gião de Ipatin-
ga está ocupa-
da por nativos 
que os portu-
gueses desig-
nam por “Bo-
tocudos”.
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