
1 
 

ENTRE O DISCURSO E A AÇÃO: O EXEMPLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

NO VALE DO JEQUITINHONHA-MG 

 

Marcela de Oliveira Pessôa - UENF 

marcelapessoa.mg@gmail.com 

FAPERJ 

GT3- Conflitos Sociais, Instituições e Política 

 

1. APRESENTANDO O VALE 

O Vale do Jequitinhonha é uma mesorregião situada no nordeste de Minas 

Gerais (Figura 1) conhecida nacionalmente por seus baixos índices socioeconômicos, 

seu artesanato peculiar e a constante migração sazonal para áreas de monocultura e 

construção civil.  O Vale, que toma emprestado o nome de seu principal rio, tem como 

principais atividades econômicas a extração mineral, a pecuária e a agricultura. Existem 

aí mineradoras de grande porte – cuja atividade de dragagem e desvio dos rios geram 

grandes impactos ambientais–, garimpos mecanizados e também clandestinos 

(FERREIRA, 2004); atividade pecuária e agrícola, seja no âmbito da extensão 

latifundiária ou de pequenos produtores agrícolas. Desta forma, o Vale do Jequitinhonha 

é predominantemente caracterizado pelo rural e sua ocupação resultou numa “intensa 

diversidade cultural e social”, conforme pontuam Brandão e Wildhagen (2009). Neste 

território, bem como no Norte de Minas: 

[…] se encontram comunidades de acampados e assentados de reforma 
agrária, assalariados rurais, produtores familiares (parceiros, meeiros, 
posseiros e arrendatários), proprietários rurais minifundistas e de grandes 
propriedades, populações tradicionais (ribeirinhas, pescadores artesanais, 
quilombolas), garimpeiros, povos indígenas, gerazeiros, atingidos por 
barragens, comunidades extrativistas, entre outros […] (BRANDÃO e 
WILDHAGEN, 2009, p.37). 
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Figura 1: Mesorregião do Vale do Jequitinhonha dividido em três microrregiões 

 

Fonte: GOMES et al, 2009. 

A região possui médias de urbanização bem abaixo da média do Estado de 

Minas Gerais (59%), sendo que a maioria dos municípios detém população inferior a 10 

mil habitantes e nenhuma excede a 50 mil (TOMÁS et al, 2007). Em 2000, a grande 

maioria da população apresentava renda per capita inferior a meio salário mínimo 

(TOMÁS et al, 2007), sendo que a porcentagem de renda proveniente dos rendimentos 

do trabalho (83,5% no ano de 1991 e 54,9% no ano 2000) vem diminuindo, ao passo 

que observa-se o crescimento da porcentagem da renda proveniente de transferências 

governamentais (10,8% no ano de 1991 e 22,3% no ano 2000). Em 1991 o IDH era de 

0,556, mas alcançou 0,650 no ano 2000, bem abaixo do conjunto do Estado de Minas 

que se apresenta entre 0,8 a 1 (PESSÔA, 2008). A taxa de alfabetização, 70,3%, no ano 

2000, bem como o índice de mortalidade infantil, 24% no ano 2000, não são 

satisfatórios (PESSÔA, 2008) e o crescimento populacional, que vem se mantendo em 

torno de zero, chegou a ser negativo no período 1991-1996 (QUIROGA e REZENDE, 

2002). Além disto, a situação de falta de infraestrutura física que atenda os interesses 

imediatos da população estimula o translado constante para outras regiões, de forma 
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sazonal ou definitiva, o que pode responder à estagnação da taxa de crescimento 

populacional.  Embora os índices coloquem a mesorregião jequitinhonhesa como uma 

das mais carentes do país é, também, uma das regiões culturalmente mais expressivas 

do estado de Minas Gerais, abrigando rico patrimônio, que se manifesta tanto em 

edificações e monumentos quanto nas formas de expressão cultural ditas imateriais 

(SANTOS, 2004 p.2). 

No Vale, a miséria foi e ainda é explorada como elemento de beneficiamento 

político, principalmente por tentar utilizar a população como massa de manobra política 

vinculada ao assistencialismo. A mesma condição de “miséria” trouxe consigo a 

estigmatização da população local como sujeitos atrasados. O próprio jornal “Geraes” 

(1978-1985), um dos jornais regionais de muita atividade durante sua circulação, em 

sua primeira fase concebeu o Vale como carente de recursos materiais e consciência 

política, considerando a imagem de abandono por parte dos governantes e concebendo a 

população como passiva e sem postura crítica (RAMALHO E DOULA, 2009). Por 

outro lado, o jequitinhonhês também se vê dotado de uma identidade tradicional 

baseada numa cultura local, e que se expressa, especialmente, quando se vê obrigado a 

sair de suas terras para “ganhar a vida” em outros espaços que não lhe são próprios, 

como ocorre com seus migrantes sazonais. Como aponta Silva (2008), aquele que sai, 

só o faz como estratégia de manutenção de suas terras enquanto lugar de morada e 

sobrevivência. Neste caso, tempo “e espaço constituem uma simbiose, onde presente, 

passado e futuro se amalgamam. A terra é vista como uma espécie de espaço protetor, 

de reenraizamento, de porto seguro, de paraíso perdido” (SILVA, 2008, p.1). Esta 

identidade positiva também é explorada pelo jornal “Geraes” na sua segunda fase, 

quando passou a denotar a originalidade da cultura local do Vale do Jequitinhonha, que 

trata da representação de uma mentalidade de resistência e preservação do passado 

(RAMALHO e DOULA, 2009).  

De sujeito passivo, marcado pela ausência de recursos econômicos, o 
homem do Jequitinhonha é representado como cidadão organizado e 
politizado, além de ser culturalmente resistente por manter-se atrelado 
aos valores tradicionais. O orgulho sertanejo passa a ser valorizado, 
baseado na idéia de uma vida simples, mas direcionada por valores 
essenciais como a honra, o trabalho e a honestidade (RAMALHO e 
DOULA, 2009 p.11). 
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Como descrevem Ramalho e Doula (2009), a cultura popular passou a ser 

considerada como potencial econômico a ser explorado para possibilitar o 

desenvolvimento da região, mas outros pontos devem ser valorizados conquanto ao 

modo de vida do jequitinhonhês. De acordo com Ribeiro et al. (2004, p.6), o Vale do 

Jequitinhonha é singular, pois ao mesmo tempo em que há uso intensivo do solo 

agrícola, é lá que situa a “maior cobertura natural revegetada e manejada pela população 

rural de todo o estado de Minas Gerais”. E muito embora sua população seja afligida 

pelas secas e outras dificuldades oriundas das especificidades naturais da região (solos 

áridos e ácidos, ausência de perenidade nas várzeas e córregos etc.), a população 

desenvolveu um modo de subsistência sustentável articulada ao que o meio oferece. E é 

por isto que no “tempo das águas” as feiras estão cheias de produtos extrativos, e 

durante as secas são os manufaturados os que se apresentam em maior diversidade: é 

estratégia de sobrevivência (Ribeiro et al, 2004).  

A situação socioeconômica da região está intimamente ligada ao modo com o 

qual foi visto pelo Estado brasileiro ao longo de sua história, e a proposta deste trabalho 

é apresentar a forma de atuação das políticas públicas na região que engendrou a 

situação presente e os caminhos que surgem nesta primeira década do novo milênio.  

 

2. O PASSADO 

Da gestão do Estado brasileiro para com o Vale do Jequitinhonha, além do 

controle estabelecido pelo poder real sobre o território diamantífero e a guerra declarada 

aos índios Botocudos, somente com a incorporação da mesorregião à Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, a partir de 1960, é que tornaria a ser alvo 

de interesse. A SUDENE foi das primeiras instituições a atuar em prol do 

desenvolvimento da região, que, na concepção do período, correspondia ao estímulo ao 

crescimento da atividade industrial com seus efeitos multiplicadores. Além disto, se 

encarregaria de resolver problemas agrícolas agravados pela ocorrência das secas 

(BRANDÃO e WILDHAGEN, 2009).  

Na realidade, a iniciativa da SUDENE situou-se em Montes Claros, município 

da mesorregião Norte de Minas Gerais, e a expectativa é a de que o fluxo econômico 

proporcionado pela atividade industrial montesclarense cobriria toda a área mineira do 
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Polígono das Secas, que abrange o Norte e o Vale do Jequitinhonha. Contudo, este 

modelo de pólo estimulador do desenvolvimento esteve fadado ao fracasso, pois o pólo 

industrial montesclarense não daria conta de açambarcar e resolver todos os entraves 

econômicos da Área Mineira da SUDENE1.  

Em 1964 é criada a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha – 

CODEVALE, que se tratava de uma autarquia com autonomia administrativa, 

econômica e financeira, subordinada diretamente ao governador do Estado. Sua 

finalidade seria a de contribuir para a formação de uma mentalidade empresarial na sua 

área de abrangência, promovendo lideranças econômicas (SANTOS, 1971). Esperava-se 

que a CODEVALE realizasse a aplicação de recursos financeiros sob a forma de 

projetamento de todas as esferas de atividade da população (SANTOS, 1971). Diante de 

sua criação, a perspectiva analítica sobre a região era de que por estar: 

Inserida essa região em processos produtivos seculares, com 
exígua participação efetiva dos podêres públicos, a preocupação pelo seu 
desenvolvimento limitava-se, simplesmente, à cristalização dos métodos 
de trabalho individualizados e substanciados pela tradição. Daí, o intenso 
esfôrço que a CODEVALE deverá desenvolver para eliminar êsses traços 
de cultura não integrados no processo de desenvolvimento de várias 
regiões mineiras (SANTOS, 1971). 

Para Santos (1971), sob toda a retórica do período, a CODEVALE deveria 

reorientar as atividades econômicas, políticas e sociais de sua área de abrangência, e 

caso não alterasse a trilogia pecuária–lavoura de subsistência–mineração, que 

sustentavam (e ainda sustentam) a região, estaria apenas contribuindo para a 

“perpetuação do atraso e do caráter retrógrado regionais”2 (SANTOS, 1971, p.24). A 

visão de Santos (1971) era da necessidade de expansão da economia com a criação de 

um novo aparelho produtivo que, de fato, rejeitava ou abandonava as potencialidades já 

existentes nas atividades do território, embora reclamasse a real urgência em sanar 

aspectos como falta acesso à energia elétrica, à rede rodoviária e comunicações, à 

educação, saúde e saneamento básico.  

                                                        
1 O trabalho de Pereira (2007, p.29) aponta a impotência da iniciativa, visto que “ao encerrar-se o sonho 
desenvolvimentista baseado na industrialização regional, via SUDENE, a região encontrou-se imersa num 
contexto de dificuldades, com graves implicações sociais”.  
2 Grifo do autor. 
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Não distante desta concepção, na década de 1980, a Secretaria de Planejamento 

e Coordenação do Governo do Estado de Minas – SEPLAN redigiu um relatório de 

“Ação integrada para o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha” em que 

considerava a região como a “mais subdesenvolvida do Centro-Sul do país” e julgava 

imprescindível um plano para romper com o círculo vicioso da pobreza da região. 

Segundo o relatório, a partir de 1971 a SEPLAN contava com a ajuda financeira do 

Governo Federal para a empreitada, dando atendimento prioritário à educação, saúde e 

saneamento. Caberia à CODEVALE, sob a coordenação e supervisão da SEPLAN, a 

execução do programa. E em alguns aspectos, a CODEVALE contaria com a parceria 

da SUDENE para a implementação de suas atividades, como no setor de educação. Mas 

o próprio relatório também indica uma série de inviabilidades nos esforços da SEPLAN 

e CODEVALE conquanto ao sucesso do programa, devido ao escasso volume de 

recursos dispensados para modificar substancialmente a realidade. 

Em linhas gerais, apreende-se quanto às atividades institucionais que, embora 

visassem um desenvolvimento pleno da região jequitinhonhesa, estiveram alicerçados 

no paradigma tecnocrático dominante, e conforme acusam Brandão e Wildhagen 

(2009), a concepção de desenvolvimento da CODEVALE entrou em crise porque seus 

fundamentos negavam os princípios da sustentabilidade. Não contemplavam os modos 

de vida tradicionais como passíveis de serem foco de um desenvolvimento 

emancipatório. A racionalidade aplicada considerava (e ainda considera) que a região 

estagnada só prosperaria com novos investimentos e que, com a incapacidade dos 

pobres em tomar iniciativas, deve-se resolver os problemas estimulando investimentos 

que venham de fora (RIBEIRO, 2007). Negligencia-se o fato de que alguns destes 

investimentos geram a corrosão da estrutura tradicional, empobrece os sistemas 

ecológicos e reproduz o processo de desigualdade. 

Mais claro torna-se este aspecto quando se analisa o processo de introdução da 

cultura do eucalipto na região mediante projetos do governo federal ainda na década de 

1970. A proposta concernia a promover o “reflorestamento” da região, substituindo o 

Cerrado pelo cultivo que abasteceria as indústrias de papel e celulose (GUERRERO, 

2009). A CODEVALE teria sido uma das institucionalidades que mais apoiara a entrada 

das entidades de reflorestamento na região (RAMALHO e DOULA, 2009), e a 

atividade ao tomar conta das áreas comuns, isto é, as chapadas donde as populações 

campesinas extraíam matérias primas (SILVA, 2008), se tornou motivo para a migração 
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de boa parte das populações das comunidades locais (RAMALHO e DOULA, 2009; 

SILVA, 2008), fosse como êxodo rural ou sazonalidade. Nestas circunstâncias se inicia 

o processo de emigração na região do Vale do Jequitinhonha que a faz ser reconhecida 

nacionalmente como exportadora de braços. Portanto, como coloca Guerrero (2009, 

p.85): 

[…] a partir de discursos de “progresso” e de “modernização”, o Vale do 
Jequitinhonha foi sendo alvo de políticas de desenvolvimento cujo 
interesse principal era, estritamente, financeiro e de benefício transitório. 
Certamente, um grande contingente de pessoas foi mobilizado para 
trabalhar no plantio de eucalipto e na lavoura de café, permanecendo, 
dessa forma, em sua terra, sem a necessidade de migrar para o trabalho 
sazonal em lavouras no interior do estado de São Paulo. No entanto, uma 
série de problemas sócio-ambientais foram desencadeados e agravados a 
partir da implantação desses “programas de desenvolvimento.  

Estas circunstâncias serviram para piorar as problemáticas já existentes de 

infraestrutura servindo a dar combustível para o processo em curso. Quanto as outras 

políticas de fomento que visavam o desenvolvimento rural aplicadas no Vale do 

Jequitinhonha desde 1970, tanto as gerais quanto setorias sempre foram elitistas, posto 

que, segundo Ribeiro et al (2004), os requisitos mínimos exigidos para se beneficiar 

delas não estavam acessíveis à grande maioria da população. Na realidade exigiam que: 

[…] para participar, o produtor beneficiário apresentasse níveis de renda 
elevados em termos de Jequitinhonha. Isto representou, concretamente, 
barreiras à inclusão da maioria das unidades rurais do alto Jequitinhonha, 
que nunca pode participar delas ou gozar de seus benefícios. Essas 
políticas foram pensadas para outros tipos de produtores, regiões ou 
interesses e por isso em vez de eliminar desigualdades, serviram para 
tornar os problemas de renda da região ainda maiores (RIBEIRO et 
al.,2004, p. 11). 

Parte do problema das políticas públicas criadas pelos representantes do Estado 

estaria no fato de que não abrangiam as carências das comunidades com base nas 

experiências das mesmas. Dos projetos da CODEVALE que foram representativos por 

contemplar a cultura local, esteve o estímulo ao artesanato como forma de contribuir na 

qualidade de vida dos seus artistas. A instituição incentivava a comercialização da 

produção local como produto popular genuíno, promovendo oficinas ministradas pelas 

artesãs, realizando feiras e propagandas e chegando a abrir uma loja em Belo Horizonte 

para este fim (BÜHLER, 2005). Aí, as fazedeiras de vasilhas se reinventaram, as peças 
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foram se modificando e as bonecas, que não eram tão comuns, emergiram no cenário 

principal e as vasilhas se tornaram enfeites (BÜHLER, 2005). Mas de acordo com 

Bühler (2005, p.172): 

[…] Foi na época em que a Codevale descobriu o artesanato, que o 
Jequitinhonha se descobriu miserável. 

O povo da roça se sentiu, em relação à Codevale, inscrito num 
emaranhado de relações calcadas na caridade, compreendendo assim a 
ação desta agência como um ato de benevolência. Ao fazê-lo, galgou 
para si próprio a imagem do atrasado, do miserável, do fraco sobre ele 
projetada. (sic) 

As ceramistas acreditavam que a CODEVALE tratava todos como iguais, 

comprando as peças sem diferenciação para ajudar o povo; mas com o tempo, a ação da 

instituição passou a se tornar esparsa, o órgão esvaziado e os efeitos sentidos pelas 

pessoas que dependiam da venda do artesanato levava a crer que a lavoura apenas não 

bastava para viver (BÜHLER, 2005). Com o tempo a CODEVALE perdeu prestígio 

junto à população, chegando a ser considerada como “uma espécie de Sudene 

subdesenvolvida, que mantém 70% do seu pessoal em Belo Horizonte, a uma 

confortável distância dos desconfortáveis problemas da região” (GERAES, 1978 apud 

RAMALHO e DOULA, 2009, p.9). Embora estas instituições tenham sido dilapidadas 

com o tempo, suas ações foram importantes para montar o cenário presente no Vale. 

Mas, além de suas ações, existem ainda outras políticas públicas presentes na 

mesorregião, mas com aspectos mais em acordo com os novos referenciais em voga 

para as gestão pública. 

 

3. O PRESENTE 

Outras políticas públicas de efeito sobre o Vale do Jequitinhonha concernem às 

ramificações dos programas nacionais; tratam-se em especial dos programas de 

aposentadorias e pensões que vem a repercutir na região. Atualmente, uma das políticas 

que exercem grande influência no Vale concerne ao Programa Bolsa Família.  

De acordo com Amaral e Silveira (s.d p. 2), políticas como a do Programa de 

Bolsa Escola e Renda Mínima tem o diferencial de conceder o benefício em dinheiro, 

que denota a idéia implícita de que “as famílias são capazes de gerir suas necessidades 
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e recursos de forma mais adequada que os programas assistenciais de tipo 

tradicional”. Ainda na perspectiva dos autores, políticas públicas deste tipo ultrapassam 

o condicionamento político-partidário de outrora e a cultura do apadrinhamento sobre os 

programas sociais; melhora o consumo familiar (em alimentação, vestuário e moradia) e 

tem efeitos dinamizadores da renda (AMARAL e SILVEIRA, s.d). Embora haja ainda 

reservas em relação a este tipo de política, seu modelo aponta para uma flexibilização 

em relação aos interesses a serem atendidos, pois o fim dos recursos oferecidos são 

condicionados pelos próprios beneficiários. A principal crítica a se fazer diz respeito à 

falta de ações complementares ou conexas para se desenvolver uma economia 

sustentável (AMARAL e SILVEIRA, s.d).  

O auxílio dado por estes três tipos de transferências governamentais têm sua 

eficiência por contribuir a manter o fluxo de produção e comércio nas feiras municipais 

que “constituem um belo exemplo de dinamização das economias locais, pois faz com 

que o dinheiro permaneça nos municípios, pois são locais os consumidores e os 

produtores dos produtos agrícolas comercializados” (SILVESTRE et al, 2005 p.4). 

Contribui, portanto, na salvaguarda da própria economia regional e nas formas de vida 

tradicionais, visto que os beneficiários tem alguma estabilidade sobre seu sustento 

familiar.  

Outra política de abrangência nacional que tem alcance significativo na 

mesorregião jequitinhonhesa concerne ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF (RIBEIRO, 2007), que teria a finalidade de promover 

o desenvolvimento sustentável dos agricultores, aumentar a sua capacidade produtiva, 

gerar empregos e melhorar sua renda através de três linhas principais de financiamento: 

capacitação, infra-estrutura e serviços de crédito (ORTEGA, 2008). Mas a grande 

maioria dos beneficiários no Vale do Jequitinhonha só o conhece como crédito 

bancário, ignorando a cadeia de fomento que o programa propõe, como assistência 

técnica, apoio às organizações e estímulo na busca de mercados (JESUS, 2007). Além 

disto, de acordo com Jesus (2007), há grande necessidade de reelaborar tanto os 

discursos do PRONAF quanto as ações dos agentes financeiros.  

De uma forma ou de outra, programas voltados para o rural a partir do pequeno 

produtor são mais coerentes para o Vale do que os que valorizam a grande escala. Os 

programas de produção de grande escala acuam a população em nichos espaciais e 
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culturais, enquanto que os de pequena escala vitalizam as condições tradicionais de 

reprodução (RIBEIRO, 2007).  

Com o novo milênio, e a proposta de uma gestão do Estado a partir do enfoque 

democrático-participativo, novas políticas públicas têm sido promovidas no Vale do 

Jequitinhonha visando seu desenvolvimento socioeconômico. Em particular, estas 

políticas têm sido geridas pelo Instituto de Desenvolvimento dos Vales do 

Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas (IDENE), autarquia estadual que se propõe 

a estimular o desenvolvimento da mesorregião mineira a partir do reconhecimento dos 

erros institucionais passados e valorização do modo de vida do jequitinhonhês. 

Atualmente o IDENE realiza 14 programas 3voltados para a melhoria da qualidade de 

vida das suas regiões de abrangência, mas um dos mais notórios é o Projeto de Combate 

à Pobreza Rural (PCPR). Este projeto prevê a melhoria da qualidade de vida da 

população jequitinhonhesa a partir do enfoque democrático-participativo, contemplando 

a sociedade civil como responsável pelo diagnóstico e prognóstico acerca de sua 

situação e a interação interinstitucional. 

Na prática, o PCPR prevê que os indivíduos que almejam ser contemplados se 

organizem como associação de acordo com o que está estabelecido no Código Civil4, 

redijam um subprojeto de seu interesse que se enquadre n’alguma das categorias 

possíveis de se realizar empreendimento (de infraestrutura, de fim social ou produtivo). 

Estas categorias se desdobram em duas listas: uma de projetos passíveis de aprovação 

pelo IDENE, e outra de projetos inelegíveis, e é em relação a elas que os pretensos 

beneficiários direcionam suas perspectivas. Mediante o representante da associação o 

subprojeto é submetido à aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS) do Município5, que estaria apto a deliberar sobre qual 

comunidade deve ser atendida com o recurso financeiro do IDENE. Com a aprovação, o 

subprojeto é encaminhado para o IDENE que faz análise da sua legitimidade, 

elegibilidade e viabilidade técnica e ambiental, e depois de aprovado o convênio entre 

IDENE e associação os recursos são repassados para a conta da entidade para dar início 
                                                        
3 Seca e inclusão produtiva (Projeto estruturador); Projovem trabalhador; Turismo solidário; Cidadão nota 
dez; Artesanato em movimento; Sorriso no campo; Ovinos gerais; Fome zero – Leite pela vida; Cozinhas 
comunitárias; Cidadão.net; Apicultura e desenvolvimento; Cisternas no semi-árido mineiro; Combate à 
Pobreza Rural. 
4 Mais especificamente o Título II, Capítulo II da Lei Federal 10.406 de 2002.  
5 Tais Conselhos são criados inicialmente para atender aos requisitos de alocação de recursos do 
PRONAF, e seriam compostos por pelo menos 50% de representantes dos agricultores familiares 
(ORTEGA, 2008) 
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às obras ou afins.  Os critérios para definição do volume de recursos disponíveis para 

elaboração de projetos em cada município se articulam entre o IDH municipal e o 

número da população rural do mesmo: quanto menor o IDH municipal e maior a 

população rural, mais recursos serão destinados (IDENE, 2011). Além disto, cada 

subprojeto não pode ultrapassar o valor máximo de R$100 mil, sendo que até 8% pode 

ser gasto para contratar assistência técnica e acompanhamento, e a operação e 

manutenção ficam sob a responsabilidade das associações beneficiárias. (IDENE, 2011).  

Desta forma, o PCPR espera atingir as expectativas de ser um projeto que vislumbre a 

participação social, correspondência à realidade e transparência, pois são os 

beneficiários que realizariam as principais etapas para sua implementação, gerindo 

meios para melhorar sua realidade.  

Com a conclusão da primeira fase do PCPR foi possível verificar as 

conseqüências imediatas que seus subprojetos proporcionaram. A partir de pesquisa de 

campo, foi possível analisar em que medida o PCPR vem contribuído para promover o 

desenvolvimento socioeconômico do Vale do Jequitinhonha a partir daquele enfoque 

democrático-participativo e em ruptura com as formas de gestão anteriores.  Para tanto, 

a microrregião do Médio Jequitinhonha foi a área de abrangência em que se 

acompanhou subprojetos produtivos de atividade manufatural/semi-industrial para 

visualizar mais claramente os efeitos socioeconômicos nas comunidades abrangidas. 

Nas comunidades selecionadas para a pesquisa6 foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas, dirigidas por um roteiro de entrevista focalizado nas questões de 

interesse mas que, no intuito de flexibilizar a coleta de opiniões e reflexões do 

entrevistado, não foi padronizado. Após transcritas as entrevistas foram analisadas 

segundo o método de Análise de Discurso, que tem o interesse de compreender os 

sentidos pré-construídos que a linguagem abarca, contemplando o posicionamento do 

sujeito e o contexto sócio-histórico em que se envolve (CAREGATNO e MUTTI, 

                                                        
6 A seleção dos subprojetos de fabriquetas se deram via amostragem proposital, determinada 

pelo conhecimento do consultor do IDENE e visando atender os seguintes requisitos: a) Que as atividades 
estivessem situadas em comunidades de diferentes Municípios, de modo a ter diferentes perspectivas 
sobre a política local e a atuação do CMDRS. b) Que as atividades estivessem em diferentes fases de 
constituição, para acompanhar experiências diversificadas. c) Que as comunidades não fossem próximas 
umas das outras.  d) Que as comunidades fossem de fácil acesso para quem não detém transporte 
autônomo. Assim, foram apontadas cinco comunidades para serem acompanhadas diante destas 
alternativas. 
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2006). Além disto foi possível utilizar da observação não-participante como forma de 

melhor compreender a situação presente.  

 

4. O ESTUDO DE CASO 

De acordo com os resultados da pesquisa realizada, o IDENE vem tendo total 

aprovação durante a implantação dos subprojetos do PCPR. A instituição torna-se bem 

conceituada junto às comunidades pela credibilidade que seus funcionários têm para 

com as mesmas, surgida através da transparência exigida pela instituição nos aspectos 

financeiros e da “gentileza” no trato com as pessoas ao solucionar seus problemas, 

dando-lhes valor como pessoas e não como objetos. Desta forma, os beneficiários 

reconhecem os esforços feitos pelos funcionários do IDENE em lhes atender no nível 

microlocal, considerando que para que tenham maior rendimento no seu trabalho como 

mediadores do desenvolvimento regional através do PCPR, faz-se necessário maior 

dispêndio de recursos financeiros através do Estado, a partir de onde surgiriam maiores 

oportunidades para as comunidades buscarem outros projetos. Pelo mesmo, não é de se 

estranhar que o IDENE, ainda que com ressalvas, detenha quase 100% de confiança dos 

beneficiários do PCPR. Esta confiança emerge do fato da região ter sido historicamente 

desprovida de políticas públicas que atendessem efetivamente as populações mais 

desfavorecidas, de modo que as ações do IDENE intermediadas pelo PCPR ganham 

notoriedade.  

A maioria dos beneficiários avaliam positivamente o desempenho da instituição 

na promoção do desenvolvimento7 que pretende. Esta maioria considera que a 

instituição tem sido eficiente porque: 

 […]Porque ês tem preocupado com o desenvolvimento da 
comunidade. (E.M) 

O IDENE é um órgão governamental que tem mais poder né, que 
ele tem mais conhecimento de formalizar e aprovar projeto, né, maiores... 
e ter mais conhecimento é... eu não sei falar a palavra, mas ês vai lá fora 
e busca e trás pra região, né! Então ele é uma instituição que pra minha 
pessoa, é uma instituição de grande valia, né! (E.G) 

                                                        
7 Antes de avaliar o desempenho da instituição na promoção do desenvolvimento, foi perguntado aos 
entrevistados o que lhes significava o desenvolvimento. Em geral o termo é apresentado como “botar o 
trabalho para frente”; “dar serviço para as pessoas”, “dar condições de desenrolar o trabalho”; “gerar 
renda”, permitir às pessoas “se interar das coisas, aprender”.  
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Eu vejo que são muito eficiente, porque eu sinto que nós depende 
dele. […] Nós pra trazer os projeto pr’aqui, a associação não vai 
conseguir. Nós temos que ter parceria com o IDENE, eu vejo que precisa 
parceria com o IDENE que é uma organização que eu vejo que é forte e 
tem olhado mais o lado da gente que é agricultor, que é trabalhador rural, 
que mora na área rural […]. (E.L) 

Assim, diante da situação em que o Vale se encontrou durante tanto tempo, as 

pessoas tendem a conceituar a instituição como promotora do desenvolvimento porque 

ela está dirigida realmente para os que mais carecem do apoio governamental. Aqueles 

que não tomam a instituição como eficiente ponderam que falta à instituição estar mais 

presente nos municípios para que as associações possam entrar em contato com mais 

facilidade e para que o IDENE incorpore as necessidades das comunidades numa 

relação sinergética. Eles revelam as dificuldades que as comunidades tem, por vezes, de 

tomar conhecimento sobre o que se passa no IDENE devido aos interesses de terceiros 

que, usualmente, são os mediadores das informações como o CMDRS, Prefeitura e 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER. Portanto, uma atuação 

mais eficaz da instituição estaria sendo limitada pelo comportamento político 

personalista comum na sociedade brasileira e introjetado em suas instituições.  

No que tange à geração de renda para instrumentalizar a melhoria de qualidade 

de vida das comunidades verificou-se que o PCPR ainda não tem promovido grandes 

mudanças. Embora a infraestrutura ofertada pelos subprojetos facilite a atividade 

produtiva, deixando os beneficiários livres para outros empreendimentos, nem todos os 

subprojetos estão em pleno funcionamento e as atividades produtivas continuam 

segregadas, isto é, não foram estabelecidas relações em rede intercomunitária para 

fortalecer o poder de competição das comunidades em mercados maiores. Na realidade, 

os próprios membros da associação tendem a se tornar concorrentes visto que toda sua 

produção é direcionada a um único mercado, onde também concorre com as outras 

comunidades, beneficiárias do PCPR ou não.  

Em linhas gerais verificou-se que a “superação da pobreza” pretendida pelo 

Projeto de Combate à Pobreza Rural acaba tendo uma estrutura frágil, e o resultado 

minguado da sua ação se deve ao fato de haver percalços de ordem natural e social 

agindo sobre sua funcionalidade. Por exemplo, dificuldades do acesso à água, 

dificuldades para escoamento da produção (devido à situação financeira das 

comunidades, qualidade das estradas e meios de transporte entre outros) entre outras 

prejudicam o andamento dos projetos. Tratam-se de fatores físicos que, embora tenham 
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grande influência, não são incontornáveis. Mais importantes são as problemáticas de 

origem social que se atrelam a estes aspectos. Dizem respeito, principalmente, à fatores 

como falta de vontade e responsabilidade dos servidores do Estado em suas diferentes 

gradações, e que muitas vezes se amparam no comportamento político personalista já 

mencionado. 

Além disto, outro problema de âmbito social é a ausência de certos 

conhecimentos pelos membros das comunidades, falta de força de vontade, contatos e 

autonomia. Também aí existe outra falha do PCPR, pois aparentemente a instituição 

gestora reconhece estas problemáticas visto que aponta entre os objetivos do Projeto a 

necessidade de se fomentar o capital social presente nas comunidades. O adequado 

fomento ao capital social nas comunidades contribuiria a suprimir estas adversidades, 

pois o fortalecimento dos laços e potencialidades nelas presentes serviriam de base para 

um processo de mudança desde dentro. Mas segundo o que foi levantado junto a 

Coordenadoria do Projeto, mesmo o conceito sendo apontado entre os objetivos 

institucionais, o capital social não está registrado e publicado no seu Manual de 

Operações. Isto é, não está devidamente operacionalizado, portanto, sua proposta é mais 

virtual que efetiva.  

Do que foi verificado em campo sobre as possibilidades do IDENE sob o PCPR 

estar, em alguma medida, estimulando o capital social nestas comunidades, concebeu-se 

duas ações:  

1) Por meio da exigência feita de que as comunidades se organizem em 

associações a instituição estaria, mesmo que superficialmente, colaborando a 

redirecionar o capital social existente nas comunidades para a promoção da participação 

e responsividade8 da população na política de combate à pobreza. Organizar-se em 

associação neste Projeto pressupõe, teoricamente, a participação de todos os envolvidos, 

o consenso, e a tomada de decisão em relação a qual atividade seria mais frutífera no 

âmbito das condições em que vivem. Entretanto estas associações não tem muita força 

dada a falta de uma tradição associativista. Acontece que os representantes das 

comunidades, embora sejam bem quistos, passam por grandes dificuldades e nem 

sempre tem apoio de toda a comunidade. Isto porque tende a existir uma descrença na 

melhoria da qualidade de vida a partir de um processo endógeno, movido a partir das 

                                                        
8 Neste caso, implica na busca por respostas para a situação dada. 
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relações intracomunitárias, ainda mais para enfrentar as relações personalistas de 

origem externa.  

2) Ao exigir que as comunidades interajam com o CMDRS o PCPR estaria 

instigando o capital social intercomunitário, pois a partir da presença no conselho elas 

tomariam conhecimento sobre a disponibilidade de recursos arrendados pelo IDENE e, 

possivelmente, sobre a situação vivida pelas demais comunidades ali representadas. A 

troca potencial destas relações poderia engendrar feições positivas para a realidade 

jequitinhonhesa. No entanto, as comunidades fazem crítica considerável aos CMDRS’s, 

pois os consideram limitados. Em linhas gerais, as limitações atribuídas aos conselhos 

provêm de aspectos como a falta de capacitação dos seus membros em relação a 

aspectos de ordem jurídica, normativa e afins, que poderia estar facilitando sua ação e 

tornando-a mais sistêmica; falta de participação dos membros comunitários nestes 

conselhos, seja por iniciativa própria ou disponibilidade de tempo; e disputas/brigas 

internas que podem deixar comunidades alijadas dos procedimentos participativos e dos 

benefícios de que os conselhos se encarregam, como o próprio PCPR.  

Aparentemente a instituição nem mesmo se dá conta destes fragmentos de 

capital social que incita. Ao se saber que o Banco Mundial, financiador do projeto, vem 

carregando o discurso do desenvolvimento amparado no capital social (MOTTA, sd) 

poder-se-ia acusar que aquela virtualidade serve exclusivamente para a arrecadação de 

recursos ou, ainda, que o conceito se tornou apenas jargão que não se compreende ou 

valha a pena esclarecer. 

Mas é importante pontuar que o IDENE tem buscado não reproduzir as relações 

clientelistas e personalistas acima mencionadas, pois depois de instruir como se deve 

gerir os subprojetos, a instituição não interfere na condução das atividades, deixando-as 

sob a plena responsabilidade das comunidades e vindo a seu encontro somente quando 

solicitado diante de alguma dificuldade encontrada pelos beneficiários no subprojeto ou 

na realização de novo subprojeto. O que corresponde a uma mudança significativa em 

relação às ações institucionais de longa data, mas que não se finda aí. São visíveis os 

percalços encontrados pela política empreendida, pois mesmo que os agentes do IDENE 

procurem agir de forma transparente, objetiva e sem paternalismos conforme foi 

aventado, outras instituições como a EMATER e, principalmente, os governos 

municipais carregam consigo o carma destas relações. Desta forma, por serem os 

principais parceiros do IDENE e das comunidades, acabam prejudicando o andamento 

do PCPR; seja por deterem exclusividade sobre informações que deveriam ser 
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compartilhadas9 ou por atrasar o desempenho das atividades produtivas, negligenciando 

ou adiando recursos diretos10 ou indiretos11. Semelhante nível de influência recai 

também sobre os CMDRS’s, pois, como analisa Abramovay (2000, p.2), ainda que não 

hajam “avaliações consistentes sobre o desempenho das Comissões Municipais de 

Desenvolvimento Rural ou sobre os planos que elas vêm elaborando […] é com grande 

frequência que […] caracterizam-se por práticas clientelistas, autoritárias e 

burocráticas”.  

Entre outros pontos importantes mas que não cabem neste trabalho, deve-se 

dizer que toda uma conjunção de fatores tem interferido na eficiência do IDENE na 

tentativa de promover um desenvolvimento socieconômico de base democrático-

participativa. Parte do insucesso se deve à lacunas na atuação do próprio PCPR, como o 

fato de haver uma margem de “escolha” de subprojetos que pode limitar os 

beneficiários, o pouco recurso investido nas atividades, e na superficialidade do 

fomento ao capital social. Outra parte está na herança de corrosão do espírito público 

presente nas relações com outras institucionalidades atuantes na mesorregião. Mas no 

que tange a isto, embora o IDENE esteja tentando buscar novas estruturas com vistas a 

superar o tecnocratismo que norteou os procedimentos desenvolvimentistas das 

instituições nacionais de longa data, também deve-se observar que ele não tem buscado 

enfrentar as relações tradicionais existentes e que sabidamente causam danos ao seu 

desempenho e ao desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENTRE O DISCURSO E A AÇÃO 

Embora a apresentação feita neste trabalho reproduza de forma resumida as relações 

presentes nas políticas públicas no Vale do Jequitinhonha, ela vem transmitir elementos 

centrais vividos no processo histórico daquela realidade.  

Conforme fora verificado, as primeiras políticas públicas direcionadas 

especificamente para o Vale do Jequitinhonha eram reconhecidamente fragmentadas e 

suas ações tendiam ao insucesso quando se considera a importância que teriam para o 

desenvolvimento socioeconômico da região. Como foi dito, o volume de recursos 

dispensados aos empreendimentos eram escassos e as políticas gerais e setoriais eram 

elitistas e projetadas para outras realidades que não a jequitinhonhesa. Não 
                                                        
9 Por exemplo, ao não divulgar para algumas comunidades a chegada de recursos, a marcação de 
reuniões, ou ao transmitir informações erradas. 
10 Como materiais necessários para complementar/finalizar a estrutura. 
11 Como assegurar qualidade em acessibilidade para escoamento da produção. 
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incorporavam o modo de vida tradicional, os sujeitos, particularidades e diversidades 

presentes no contexto. Embora as políticas empreendidas carregassem o discurso do 

desenvolvimento, o alicerce tecnocrático que as amparava não deu margem a muito 

mais. Alguns benefícios foram alcançados, mas seus efeitos foram pouco significativos 

se se analisam os índices ainda insatisfatórios que estigmatizam a região 

jequitinhonhesa como região de miséria. 

Por outro lado, nas últimas décadas vem-se buscando alcançar um novo modelo de 

gestão das políticas públicas que contemplem um viés democrático-participativo e, 

neste sentido, os programas voltados para regiões ruralizadas teriam mais possibilidades 

para condizer com a realidade. Como foi apontado, os programas voltados para o rural a 

partir da pequena produção seriam mais coerentes com os modos de vida locais, e 

regiões como o Vale do Jequitinhonha veriam maiores resultados. Todavia, conforme 

verificou-se no caso jequitinhonhês, estas iniciativas são ainda muito recentes e nem a 

sociedade nem as instituições estão ainda preparadas para promover um 

desenvolvimento socioeconômico de berço realmente democrático e participativo.  

As populações abrangidas pelos projetos ainda não possuem conhecimentos sobre 

os procedimentos destes pleitos e não estão habituadas com espaços que contemplem a 

participação e sua tomada de atitude como meio de transformação. E graças à 

manutenção da cultura de descrédito no campo e à herança de corrosão do espírito 

público, permanece vigendo a descrença (mesmo que inconsciente) no poder da 

cooperação estendida e a pouca tomada de iniciativas em prol da própria melhoria de 

qualidade de vida de regiões ruralizadas. 

Já as instituições promovedoras das políticas públicas passam por situações 

contraditórias. Nestes novos tempos, em que se propõe incorporar novas medidas de 

gestão, ainda permanecem as velhas estruturas por serem fruto de tradições com efeitos 

perversos e que estão arraigadas no modo de se fazer política no nosso país. Por 

consequência, instituições como o IDENE, que visam aperfeiçoar o seu saber fazer em 

prol do desenvolvimento regional açambarcando os diferentes atores e, em especial, a 

sociedade civil, acabam tendo suas iniciativas podadas pelos vícios alheios. No entanto, 

parte da responsabilidade também recai sobre estas mesmas instituições que buscam o 

perfil inovador em suas políticas públicas. Pois, negligenciar ou apenas reconhecer as 

disputas pelo poder presentes na sociedade, os vícios e corrupcionalidades das 

instituições parceiras sem buscar meios de enfrentá-los, transformá-los e resolvê-los não 
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é suficientemente satisfatório quando se tem como proposta promover a mudança da 

realidade, o desenvolvimento socioeconômico sob as bases já citadas.  

Mesmo que o IDENE seja bem conceituado como promotor do desenvolvimento 

pelos beneficiários do PCPR, e o projeto traga consigo benefícios antes quase 

inalcançáveis, as lacunas presentes são significativas. Falta ainda atingir objetivos 

superficiais, como a proposta de geração de renda que traga mudanças, e outros mais 

profundos, como a devida operacionalização do capital social em busca de uma relação 

mais integrada intra e intercomunitária. O interesse em superar os erros das instituições 

e dos programas de políticas públicas anteriores é um passo à frente na busca da 

melhoria da qualidade de vida da população do Vale do Jequitinhonha, a ação 

responsável dos agentes microrregionais é extremamente relevante no que concerne a 

esta proposta, mas não bastam. Outros recursos importantes e uma crítica mais profunda 

em prol de ações mais complexas devem ser acionados para que as políticas públicas 

empreendidas ultrapassem os liames do discurso em direção a uma ação efetiva, 

eficiente e duradoura. Caso o IDENE não procure tomar, em breve, as medidas 

necessárias para alcançar um desempenho mais eficiente/exitoso que ações tópicas e 

localizadas dever-se-á questionar a que interesses a instituição vem servindo: se à 

mudança real das condições das populações historicamente alijadas de uma melhoria 

substantiva da qualidade de vida, conforme propõe, ou se se envereda por um papel 

figurativo, com meios meramente paliativos.  
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