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SUM�RIO 

Esta disserta�ão contém uma análise das 

transforaações por que tem passado a pequena produção de 

subsistência nos municípios de Minas Novas e Turaalina v

região do Alto Jequitinhonha v Nordeste do Estado de Minas 

Gerais. Essa região é conhecida como um bolsão de pobreza 

comparado às mais carentes regiões do mundo. 

Nessa região vem sendo executado um Programa 

de Desenvolvimento Rural Integrado visando a promoção de 

pequenos produtores v financiado pelo Banco Mundial. As 

estratégias e conseqüências do Programa são analisadas 

dentro do conjunto da expansão das forças produtivas na 

região. Porém v o ponto de vista que se procura assumir na 

análise da probleaática é o do pequeno produtor F tentando-se 

caracterizar coao a evolução das rela�ões sociais de 

produção afeta• a vida dessa categoria social. 

iv 

A partir da compreensão dos mecanismos do 

planejamento e das estratégias do aparelho estatalv procede

se à análise das ações programadas v buscando a compreensão 

das conseqüências provocadas por ações dos órgãos do 

governo v em coabinação com a evolução das forças produtivas. 

A conclusão do estudo aponta o reforço das diferencia�ies 

internas das coaunidades pelas do 

contribuindo na sedimentação do sistema de doaina�io social. 

Através desse re�orço agravam-se as condi�ões de vida nas 



pequenas unidades produtivas v 

migra�ões sazonais. 

acentuando-se a tendência de 

Sob a ótica dos pequenos produtores de 

subsistência. procuramos apreender as perspectivas 

idealizadas pelas diversas camadas de produtores na busca de 

melhores dias. 

V 
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i. INTROOUCÃO

Este trabalho busca analisar o 

desenvolviaento das rela�ões sociais de produ�ão em uaa área 

de agricultura de subsistência e o papel do planejador 

estatal nesse processo. A necessidade desta análise surgiu 

da vivência da pesquisadora como técnica de um Programa de 

Desenvolvimento Rural Integrado PDRi v e das questões 

surgidas no dia-a-dia da convivência com pequenos produtores 

dos aunicípios de Minas Novas e Turmalina v na região do Alto 

do Jequitinhonha v nordeste de Minas Gerais. 

o trabalho 

experiência rica em dois 

no PDRI signi�icou 

aspectos. Por um lado 

uaa 

uma 

convivência próxima coa os pequenos produtores ruraisv que 

envolveu uma sistematiza�io do conhecimento da agricultura 

de baixa renda e as perspectivas desta popula�ão de superar 

seu estado de carência. Por outro lado v o trabalho propiciou 

uma convivência com o aparelho de Estado v seus mecanismos de 

atua�ão v a burocracia v o planejamento e as propostas de 
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estrutura de governo para a superação do estado carencial da 

popula�ão de produtores rurais de baixa renda. A experiência 

aqui descrita não adquirida nos gabinetes ou 

bibliotecas r aas no trabalho de campo r cotidiano 

paciente. 

A posi�ão da pesquisadora como técnica de 

uaa secretaria de Estado e a servi�o do Programa HGII r

di�iculta uma proposta de pesquisa participante. Mas esta 

posição propiciou r ao mesmo tespo F um conhecimento do ·outro 

lado· da questão r da ·outra �ace da moeda·. A posi�ão de 

técnica de uma Secretaria de Estado e do Programa MGII r além 

de proporcionar a permanência da pesquisadora na área por 

quase quatro anos r possibilitou ua apro�undamento das 

questões práticas geradas na implantação do Programa r

reorientando o estudo. 

O Programa HGII r por ser um programa 

especial de promo�ão de pequenos produtores rurais r reúne em 

seu arcabou�o programático toda a estrutura operacional 

estatal que deveria servir à pequena produção rural. 

Seguindo as estratégias ditadas pelos PDRIS r o Programa 

coloca como linhas de ação básicas a integra�ão e a 

participa�ão r entendidas como mecanismos que garantirão aos 

produtores o acesso ao nível da decisão das a�ies que serão 

implantadas em sua comunidade. As questões que se colocam no 

processo de iaplanta�ão do Programa 1evam v todavia r o 

pesquisador a analisar as contradi�Ões vividas na prática do 
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Programa à luz da teoria social r contribuindo para a 

compreensão da grande distância que existe entre as 

propostas dos agricultores para o seu desenvolvimento e as 

propostas do Programa para se alcan�ar o desenvolvimento. 

A análise que se faz a partir da visão de 

mundo do pequeno produtor foi possibilitada pela convivência 

da pesquisadora com a popula�ão pesquisada 7 permeada 7

entrementes. pelas tarefas impostas pelo trabalho técnico. 

Essa convivência foi discutida freqüentemente com os 

produtores. procurando captar a sua formula�ão e compreensão 

da sociedade e suas perspectivas 7 levando 

Programa de uma maneira crítica. A 

as propostas do 

pretensão aqui 

apresentada de ordenar e divulgar as aspira�ões dos 

lavradores não busca a substitui�ão do - seu discursão ou a 

sua representa�ão. Apenas se utilizará de mais uma

oportunidade para se ampliar a compreensão das condi�Ões de 

vida e perspectivas de futuro dessa popula�ão submissa. 

Ao se analisar a evolu�ão do capitalismo 

brasileiro. pode-se observar três tendências distintas e 
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simultâneas de trans�or•a�ão das rela�ões sociais da pequena 

produ�ão agrícola F que são: 

do trabalho na unidade a) o abandono 

produtiva pelo assalariaaento F abandono esse de�initivo ou 

gradual v através das migra�Ões sazonais; 

b) a capitaliza�ão da pequena produ�ão 

atravis de uma maior incorpora�ão à economia de mercado r

pelo aumento da produ�ão comercializável e o consumo de bens 

industriais; e 

c) a migra�ão para regiões ainda não 

ocupadas por empreendimentos capitalistas r reproduzindo as 

condi�ões de pequeno produtor. 

Essas tendências r observáveis teórica e 

eapiricamente r se constituem em processos nos quais os 

pequenos produtores se vêm engajados por condi�ões ditadas 

historicamente r e que resultam em condi�ões di�erentes na

vida dos pequenos produtores. 

A primeira tendência tem como resultado 

extreao a eliaina�ão da atividade camponesa F ingressando a 

popula�ão no trabalho assalariado. No desenvolvimento rural 

brasileiro essa tendência tea sido amplamente observada r nas 

levas de migra�ões internas que sustentam os empreendimentos 

capitalistas e na expansão da Tronteira agrícola e 

das terras pela agroindústria que ? combinada 

legisla�ão do trabalho rural dúbia e desrespeitada r

ocupa�ão 

com uma 

resulta 



na expulsão da terra de grande quantidade de parceiros 7

meeiros e pequenos proprietários. 

O momento atual de estagna�ão econômica não 

permite todavia a incorpora�ão deTinitiva dessa mão-de-obra 

aos empreendimentos agroindustriais. O que ocorre 7 então 7 é 

a manuten�ão de um campesinato pauperizado 7 que assume 

características de exército de reserva 7 dada sua importância 

decrescente como abastecedor de alimentos. Esses grupos de 

camponeses 7 localizados em regiões isoladas e pouco 

industrializadas 7 compõem verdadeiros ªbolsões de emprego 

auto-sustentado· <SORJ 7 1980: 120) 7 que suportam níveis de 

vida drasticamente abaixo do mínimo de remunera�ão da TOr�a 

de trabalho assalariado. É p pois p o exército de reserva que 

garantirá aos empreendimentos agroindustriais um nível baixo 

de remunera�ão do trabalho v através da garantia da reposi�ão 

constante da mão-de-obra v pelas migra�ões sazonais. 

A segunda tendência representa a Torma�ão de 

·empresas familiares capitalizadas· 1980) ou o 

·aburguesamento de uma camada de pequeno produtores· (SILVA v

1978). Seria a especializa�ão da produ�ão camponesa com 

vistas a atender a demanda de algum setor da sociedade 

capitalista p seja o consumo dos grandes centros v seja o 

setor industrial p seja a exporta�ão. Os estudos realizados 

mostram que essa tendência não implica uma elimina�ão da 

agricultura camponesa ea suas características principais 

mas v pelo contrário v utiliza as rela�ões de produ�ão típicas 
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da econoaia caaponesa para reduzir os custos da produ�ão de 

insumos que r TOrnecidos ao setor industrial r irão 

possibilitar a apropria�ão de lucro sobre a explora�ão de 

Tatores de produ�ão não remunerados r como a mão-de-obra r ou 

a terra r ou aabos (SANTOS r 1978). Nessa tendência pode-se 

situar os colonos das fronteiras agrícolas capitalizados por 

incentivos governamentais r e mesmo pequenos produtores que r

tendo suas terras situadas vantajosamente em rela�ão ao 

mercado consumidor conseguem obter lucro monetário através 

da especíaliza�ão r capitalizando-se. 

A terceira tendência pode ocorrer tanto em 

dire�ão a novas fronteiras agrícolas como também pode 

ocorrer a abertura de fronteiras internas r num processo de 

ocupa�ão de terras incultas. Essa tendência vem diminuindo 

nos últimos anos r pelo esgotamento das áreas ainda não 

ocupadas por eapreendimentos econômicos r o que elimina a 

possibilidade desse tipo de migra�ão. Uma vez que a 

valoriza�ão das terras impede cada vez mais a manuten�ão de 

áreas extensas sea um aproveitamento r e que as terras do 

Norte do Brasil parecem estar deixando de ser a 

prometida
ª 

para muitos camponeses r essa corrente migratória 

tende a se esgotar. 

Vale salientar que essas 

apontadas não sio lineares ou auto-excludentes 7

tendências 

mas que o 

desenvolvimento das rela�ies capitalistas na agricultura 

representam sempre um processo dinimico r prenhe de conTlitos 
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e contradi�Ões p onde a luta pela sobrevivência signiTica a 

derrota de muitos. 

Sendo o PDRI um conjunto de a�ões voltadas 

especiTicamente no sentido de acelerar as transTorma�ões 

sociais necessárias ao desenvolvimento regional e nacional p

a análise das suas a�ões propicia o acompanhamento de um 

momento signiTicativo dessas transTorma�Ões 7 podendo-se 

detectar então os fatores que F privilegiados dentro de uma 

a�ão planejada do Estado p direcionam as transTorma�ões 

imanentes ao desenvolvimento capitalista. 

O trabalho de análise aqui proposto parte de 

três premissas básicas p que TUndamentam a compreensão de um 

momento dado na Torma�ão social rural. 

A primeira premissa é que a pequena produ�ão 

de subsistência p tal como se dá atualmente p está ligada ao 

sistema capitalista p com o qual se interrelaciona de maneira 

especÍTica p não cabendo v portanto p considera�ões de rela�ões 

de produ�ão naturais ou pré-capitalistas. A segunda 

premissa p decorrente da anterior r é que essa produ�ão de 

subsistência está submetida à dinâmica do desenvolvimento 

capitalista p regido por leis de�inidas historicamente. E 7 

�inal■ente v que as inter�erências e tentativas de mudanças 

que vim ocorrendo obedecem ao direcionamento ditado pelas 

leis do desenvolvimento capitalista p as 

tendências essenciais para a manuten�ão do sistema e a 

acumulação do capital. 
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2. PRODUÇIO DE SUBSISTÊNCIA

O produtor de que trata este trabalho é r de 

uma maneira geral r um produtor da própria subsistência. Isto 

signiTica que sua preocupa�ão central é a sua reprodu�ão 

enquanto pequeno produtor rural v o que abrange a manuten�ão 

da sua Tamília v da sua unidade de produ�ão e do seu círculo 

de vizinhan�a. 

Nesse processo de trabalho a propriedade 

legal da terra não é TUndamental r mas sim o acesso a ela de 

Torma produtiva. São cultivados produtos variados v que 

abrangem a quase totalidade da dieta alimentar do grupo. O 

produto principal é o milho v com o qual obtém TUbá 7 Tarinha 

para massas e sustentam a cria�ão de aves e suínos. Outros 

produtos importantes são o Teijão 7 que compõe a dieta 

alimentar e representa uma boa alternativa para 

comercializa�ão; a mandioca ? de onde se obtém Tarinha e goma 

(polvilho); a cana para a rapadura e a aguardente r que 

também representa uma boa alternativa para obten�ão de renda 

aonetária. Outros produtos que compõe• a dieta alimentar 
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mais comum do produtor rural da região são: o arroz F o 

Teijão guandu. algumas hortali�as como a couve F a abóbora r o 

maxixe r o tomate r o quiabo v o chuchu. Dentre as hortali�as v

o alho representa um produto comercializável. O cultivo de 

frutÍTeras não é muito difundido F mas sim o consumo de 

frutos silvestres r como araticum r a gabiroba r o caju da 

chapada v a cagaita e a jurubeba r consumida na forma de 

vinho. O pequi se situa como o fruto silvestre mais usado F e 

representa uma rica TOnte protéica r seja ªin natura· ou 

transTormado em óleo. É diTundida a cria�ão de pequenos 

animais r principalmente galinhas e porcos r em sua maioria 

criados soltos. A cria�ão de gado r embora difundi dar 

representa uma reserva de valor r sinal de posse. É muito 

rara a propriedade com mais de dez cabe�as de gado. A 

produ�ão de algodão para tecidos já foi bem maior v mas ainda 

é comum o plantio e o beneficiamento rudimentar do algodão. 

O trabalho utilizado nas unidades de 

produ�ão é predominantemente familiar F mas é muito comum a 

ajuda vicinal r sob várias formas. A mais usual é a troca de 

dias 7 trabalho por trabalho. é coaum também a ·maromba· r que 

é a reunião dos vizinhos na terra de cada um r em rodíziov 

normalmente para o trabalho mais pesado r de preparo da 

terra F de carpina ou de bene�iciamento de produtos. Ocorrem 

a troca de dias por produtos r a meia�ão. a parceria e o 

trabalho assalariado v e são nessas rela�ões sociais de 

produ�ão que se e�etuam e cristaliza■ as diferen�as entre as 
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diversas camadas de pequenos produtores. A maioria dos 

produtos são transformados dentro da própria unidade de 

produ�ão r acontecendo também o empréstimo da infra-estrutura 

de beneficiamento (engenho ou casa de farinha) pelo 

proprietário em troca de parte do produto beneficiado. 

É muito pequena a parcela de produ�ão 

comercializável de cada produtor individual r sendo comum a 

insuficiência de produtos para a própria subsistência 

familiar. Porém r a família não pode produzir tudo o que 

necessita para seu sustenta r sendo necessário a gera�ão de 

alguma renda monetária para o consumo desses bens. Essa será 

obtida pela cessão de algum excedente do processo de 

produção. Aterra r de uma maneira geral r não representa um 

fator excedente; muito pelo contrário r as propriedades são r

muito sendo predominantes as 

propriedades menores de 10 ha. Os produtos cultivados para 

comercializa�ão r como o feijão r o amendoim ou outro r na 

época de safra não auferem bom pre�o r dei�ando o produtor 

com uma renda aquém de sua expectativa. Mesmo assim. devido 

ao tamanho médio reduzido das propriedades r não são todos os 

produtores que têa una parcela de produto comercializável. 

No mais das vezes a única op�ão é a oferta da for�a de 

trabalho para atividades �ora da sua unidade produtiva7 que 

vai representar a alternativa de obten�ão de renda monetária 

pelo produtor. É auito usada a migra�ão e a oferta de 

trabalho no corte de cana no interior de São Paulo r e nas 
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carvoeiras do sertão de Minas e Goiás p de maneira sazonal ou 

definitiva p sendo esse costume já adotando há quase duas 

décadas. 

O trabalho artesanal e o garimpo vêa 

complementar a atividade de subsistência na região. O 

garimpo p feito em bateias p pelo ouro de aluvião p representa 

uma atividade alternativa para a popula�ão ribeirinha. 

Porém p essa atividade não representa um ganho significativo 

para os faiscadores r mas sim para os comerciantes r os donos 

das balan�as que compram o outro dos faiscadores e o 

revendem com lucro substancial. 

para suprir 

Primitivamente r o artesanato 

as famílias dos utensílios 

local servia 

domésticos e 

mobiliário - panelas 7 potes p moringas r bancos r colheres e 

o beneficiamento do algodão supria as necessidades dos 

produtores do tecido para suas roupas. Com aumento da oferta 

de bens industriais na região 7 caiu muito a procura desses 

produtos pela popula�ão local. Porém a difusão desses 

artigos nos centros urbanos despertou o interesse da 

sociedade de consumo pelos produtos artesanais do Vale do 

Jequitinhonha 7 abrindo-se um bom meFcado para os artesãos r e 

provocando 7 simultaneamente 7 uma tFansforma�ão do caráter do 

artesanato pFoduzido p que hoje conserva poucos tra�os da sua 

utilidade doméstica 7 representando muito mais símbolos do 

imaginário da popula�ão local. Porém os artesãos mantêm a 

produ�ão dos potes e panelas 7 bancos e gamelas 7 que 
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continuam a ser consumidos pela popula�ão 1oca1 7 havendo r

inclusive r um pre�o diferenciado para o povo do lugar e para 

os ªde fora·. 

O que fica claro é que a atividade de 

subsistência não se restringe à subsistência do produtor 7

nem se limita ao espa�o da unidade de produ�ão. Entendemos 

que a produ�ão de subsistência é a manuten�ão de um modo de 

vida que gera e mantém todo um sistema social peculiar. As 

rela�ões de produ�ão 7 de vizinhan�a r de propriedade e de 

vida é que garantem a sobrevivência de todo o grupo social -

o pequeno produtor e a comunidade onde se dá a reprodu�ão da

subsistência. Enfim r a economia de subsistência desses 

lavradores está intimamente ligada ao sistema econômico mais 

globa1 7 não somente através da oferta de produtos 

alimentares ao aercado consumidor r mas também através da 

oferta de mão-de-obra para atividades empresariais cíclicas. 

O processo migratório empreendido pela popula.ão do 

Jequitinhonha possibilita r inclusive v a manuten�ão dessa 

for�a de trabalho de reserva r enquanto não está sendo 

utilizada p através do retorno e do trabalho na sua lavoura r

desonerando a região onde é explorada sua for�a de trabalho p 

e onde fica depositada a maior parcela da riqueza que 

produzv enquanto sua Tamília permanece na região de origem. 
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2.1 Processo de Ocupação do Yale do Jg911itinhonba 

A origem do povoamento da região do Alto 

Jequitinhonha situa-se no século XVII P através do movimento 

minerador. Em 1727 bandeirantes paulistas chefiados por 

Sebastião Leme do Prado chegaram a um córrego que 

denominaram Bom Sucesso ? onde 7 em sua barra no rio Fanado 7

acharam o ouro. Lá TOÍ TUndado o Arraial de São Pedro do 

Fanado 7 primeira povoa�ão em uma vasta área por desbravar. 

Foi tão grande o movimento minerador que 7 já em 1730 7 o 

arraial foi elevado à categoria de Vila p com o nome de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do Fanado. Já nessa 

época a região viu-se em dificuldades devido à sua posi�ão 

de isolamento em rela�ão aos centros polarizadores 

regionais. Em 1742 a vila teve seu território anexado a 

Capitania da Bahia 7 porque se intensificava o movimento

comercial em dire�ão ao norte ? em busca do mar. Essa 

situa�ão perdurou até 1757 7 quando voltou a pertencer à 

Comarca do Serro Frio ? na Capitania de Minas Gerais. 

Devido à grande distância de outros centros 

e dificuldades do transporte de mercadorias nessa época v

verificou-se um florescimento da atividade agrícola p com 

vistas à manuten�ão do sistema minerador. Essa atividade 7

que foi simultânea em um período com as 

principalmente 

escrava e no sistema de grandes fazendas. 

na 

atividades 

mão-de-obra 
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Em 1840 a Vil a  TOi elevada à categoria de 

cidade v com o nome de Minas Novas. Devido às dificuldades 

administrativas daquela região e à importância de sua 

exporta�ão de algodão em rama v de cobertores e outros 

tecidos grossos v além do ouro e diamantes ? se propos ao 

Parlamento do Império a institui�ão da província autônoma de 

Minas Novas F elevando a cidade à categoria de capital. A 

nova província abrangeria a comarca mineira do Jequitinhonha 

e as comarcas baianas de Porto Seguro e de Caravelas. Não 

chegou entretanto a ser instituída. 

Já nessa época se observava o declínio das 

atividades mineradoras r e o arrefecimento do novimento 

comercial deu-se paulatinamente r sustentado ainda pela 

fazendas de algodão r que representavam uma alternativa na 

região r ao lado da agricultura de alimentos F para a 

manuten�ão de uaa atividade econômica. 

Com a aboli�ão da escravatura 

proclama�ão da República deu-se o desagregamento 

e a 

final 

daquela economia r que não suportou a ado�ão de outras 

rela�ões de trabalho que não a escrava 7 se ressentindo 

também da ausência dos incentivos Tornecidos pelo governo 

imperial. Foi simultâneo o e sgotamento total das minas de 

ouro e a redu�io da atividade mineradora a Taiscadores 

individuais. 

A decadência das atividades econômicas de 

exporta�ão de ouro e algodão principalmente 7 resultou na 
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desagrega�ão da sociedade local r com involu�ão dos núcleos 

urbanos. isolamento dos povoados r declínio das vias de 

comunica�ão com o mundo exterior e cria�ão de uma estrutura 

agrícola que possibilitasse a auto-manutenção da região - a 

agricultura de subsistência. 

Ocorreu então a ocupa�ão das terras da 

região Tarjando-se as condi�Ões para a estrutura atual. A 

popula�ão. em sua maioria descendentes dos antigos escravos 

e comerciantes. TOi ocupando os terrenos agricultáveis à 

beira dos córregos e rios. TOrmando os grupos que tenderam a 

um isolamento crescente. 

Durante a primeira metade deste século TOi 

se sedimentando a estrutura TUndiária atual. baseada nas 

lavouras de subsistência e caracterizada por um total 

isolamento econômico e cultural. materializado na Traqueza 

dos intercâmbios comerciais e nas precárias condi�ões de 

vida da esmagadora maioria da popula�ão da região. que 

compõe um dos crônicos ªbolsões de pobreza· do país. 

2.2 Economia de Subsistência 

O ponto chave para a compreensão da 

realidade da região de estudo se situa na análise da 

economia de subsistência. A Torma�ão histórica da área. com 

a característica involu�io observada com o arreTeciaento da 
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economia mineradora v propiciou a atual estrutura social e os 

problemas dela decorrentes. 

Com a virtual paralisa�ão do intercâmbio 

comercial motivado pelo esgotamento das transa�ões mineraisv 

ao Tinal do século XIX r a região do Alto Jequitinhonha 

soTreu um processo de isolamento econimico e cultural que 

TOr�ou a popula�ão local 

suTiciente e autônoma r

economia de subsistência. 

a adotar uma atividade auto-

característica das regiões de 

As condi�ões de isolamento na 

região Toram extremas r sendo que os núcleos urbanos que 

existiam anteriormente se atroTiaram e as pequenas vilas e 

povoados permaneceram estacionados. Para demonstrar as 

condi�Ões de isolamento da região de Minas Novas basta citar 

que a energia elétrica TOi instalada no núcleo urbano em 

i974 r o primeiro banco de Minas Novas em i978 r o servi�o de 

teleTonia em 1980 e r sobre o sistema viário r pode-se dizer 

que até a década de 60 qualquer transporte se Tazia em 

tropas de burros r levando-se três dias para alcan�ar a 

cidade mais próxima <Ara�uaí> r que hoje se situa a 106 

quilômetros por estrada de terra. 

Até o início da década de 60 podemos dizer 

que a região permaneceu estagnada p presa ea uma econoaia 

Techada de auto-manuten�ão. As comunidades rurais se 

caracterizam pela auto-su�iciência e pelo isolamento. Há o 

predomínio da pequena propriedade v que se Tormou pela 

ocupa�io do solo das grotas 7 únicos agricultáveis coa os 
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parcos recursos técnicos dos lavradores de subsistência. 

Devido à falta de capital a organização do trabalho se 

baseia na solidariedade vicinal v expressa na troca de dias 

para a produção quase exclusiva de alimentos. 

Como os produtos cultivados o são pela 

totalidade dos produtores v não havendo especializa�ões F o 

produto perde o valor de troca e o pre�o no mercado 

regional. Como não há quem se disponha a comprar aquilo que 

todos podem produzir v o dinheiro se torna raro e 

extremamente difícil de obter; os salários e o preço dos 

produtos agrícolas são insignificantes. Todos os bens que 

vêm de fora tornam-se extremamente caros F tanto em termos 

absolutos 7 devido à grande dificuldade de transporte v como F

principalmente em termos relativos 7 frente ao ínfimo padrão 

aquisitivo da população. 

Mas 7 como todos dependem de alguns produtos 

que não se produz COMO 

instrumentos 7 o pouco numerário que cada um dispõe é todo 

dispendido na compra do absolutamente necessário e év na 

maioria dos casos v insuficiente para a obten�ão de tudo o 

que se precisa. Cria-se assia uma situa�ão de pobreza que se 

reflete na construção das casas v na quantidade dos 

instrumentos de trabalho e utensílios donésticos 7 na roupa 7

isto é ? na raridade e muitas vezes ausência de tudo aquilo 

que não possa ser produzido diretamente coa técnicas locais. 
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ªA crise desse sistema (da economia de 

subsistência> F provocada pela sua inser�ão numa economia 

competitiva de mercado e pelo próprio adensamento material 

da popula�ão p e a maior responsável pela forma�ão das 

grandes correntes de migra�ões internas que alimentam o 

crescimento das cidades.· (Durhan p 1973: 57). 

Na região de Hinas Novas a crise do sistema 

de economia de subsistência teve início na década de 60 

através do adensamento populacional na própria região p cuja 

estrutura fundiária baseada na pequena propriedade não tinha 

mais condi�ão de absorver a parti�ão das terras pelos 

processos de heran�a v inviabilizando a subsistência mesmo 

nos níveis mínimos observados até então. Teve início então o 

fluxo migratório em dire�ão a São Paulo v que 7 embora se 

intensificasse a cada ano conseguiu equilibrar a necessidade 

de busca de trabalho remunerado com a manuten�ão da pequena 

propriedade p seja através da saída de apenas parte da for�a 

de trabalho de cada família v 

sazonal. 

seja através da migra�ão 

Porém ? o grande fator que veio alterar a 

estrutura da economia fechada de subsistência vigente até 

então foi a entrada de atividades econômicas comerciais na 

região. representado pelo o re�lorestamento v em toda a 

regiâo v e pela ca�eicultura v ea regiões selecionadas. Esses 

empreendi■entos r que tiveram início a partir de 1974 v

vieram r de certa maneira 7 alterar o quadro de isolamento que 
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se observava até então na região 7 ocupando 7 no caso do 

reTlorestaaento 7 áreas não agricultáveis e trazendo para o 

homem da zona rural a possibilidade de estabelecer uma 

atividade remunerada no padrão empresarial dentro da sua 

própria região. A penetra�ão da atividade reTlorestadora 

alterou sobremaneira as estruturas 7 tanto social quanto 

econômica r vigentes. O aspecto economicamente mais relevante 

é a incorpora�ão de valor monetário à terra 7 que 7 valorizada 

como mercadoria 7 se tornou objeto de especula�ão e grilagem. 

O lavrador 7 que de um dia para o outro viu seu meio de vida 

tornar-se mercadoria 7 estava despreparado para as 

transa�ões 7 o que causou sérios prejuízos. 

Paralelo à valoriza�ão das terras ocorreu a 

proletariza�ão do trabalhador agrícola. Pela primeira vez se 

tratava r naquela regiâo 7 de contratar turmas 7 de abrir 

Trentes de trabalho nas 

trabalho 7 colocar horários 7

chapadas 7 de hierarquizar o 

direitos e deveres para os 

trabalhadores. Esse TOi outro Tator de mudan�a que r aliado à 

valoriza�ão da terra 7 incentivou muitas Tamílias a venderem 

suas terras e abandonarem o trabalho na lavoura de 

subsistência p proletarizando-se deTinitivamente e �ixando 

residência nos núcleos urbanos ou nos povoados. 

A atividade reTlorestadora. projetada para 

atuar na região durante cerca de 30 anos 7 está completando o 

seu primeiro decênio. Muitas mudan�as introduzidas por essa 

atividade já estão sedimentadas e outras mostram seus 



20 

eTeitos atualmente. No primeiro grupo situamos a 

proletariza�ão para o reTlorestamento v cujo processo cremos 

estacionado. Atualmente não se sente mais o grande impacto 

do abandono das lavouras v pois a parcela de agricultores que 

o Tizeram já é suTiciente para suprir a necessidade de mão

de-obra para a empresa reTlorestadora. Outro Tator de 

mudan�a que se estabilizou TOi a mercantiliza�ão das terras. 

Passado a época de plantio mais macivo v e com ela o primeiro 

movimento de compra de direitos de posse e de ocupa�ão e uso 

das chapadas v não se 

absorção de terras pela 

observa é um sentimento 

observa mais a possibilidade de 

atividade reTlorestadora. O que se 

de perda por parte da população 

quanto ao uso comunitário das chapadas para extra�ão de 

lenha e Trutos silvestres v ca�a e cria�ão extensiva de 

animais. As mudan�as que estão mostrando seus eTeitos 

atualmente se situam no campo social e político. Socialmente 

ressalta-se a valoriza�io do trabalho da mulher 7 que aos 

poucos a sociedade tradicional vai absorvendo. Politicamente 

ressalta-se que a atividade remunerada e organizada vem 

dando nova consciência ao lavrador v que é a do trabalhador 

rural v o que r junto com outros �atores v vea Tortalecer os 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da região. Essa 

proletariza�ão vem contribuindo para nodiTicar a estrutura 

de poder das sociedades locais que v se antes eram plenamente 

dominadas por ua líder coa características coronelistas v
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atualmente vem se di�undindo p reestruturando-se as rela�ões 

de domina�ão a partir da mudança nas relações econômicas. 

A situa�ão das regiões onde houve a entrada 

de atividades relacionadas com o ca�é é di�erente. Apesar 

dessas atividades existirem dentro dos municípios de estudar 

seus reTlexos não se Tizeram sentir com muita intensidade 

nas sedes urbanas p uma vez que o centro urbano centralizador 

das atividades de ca�eicultura �oi do município vizinho de 

Capelinha p que concentrou a maior quantidade de investidores 

de outras regiões. Mesmo assim é importante ressaltar aqui 

que tipo de mudan�as essa atividade introduziu e de que 

maneira alteram a vida do lavrador de subsistência. 

Devido ao c aráter disperso entre vários 

empresários que a atividade caTeicultora apresenta 7 em 

contraste com a atividade re�lorestadora que é iniciativa de 

uma única empresa p e devido ainda ao Tato de que a atividade 

caTeicultora ocupa terras de cultura p em contraste com o 

eucalipto que ocupa as chapadas r a valoriza�ão das terras 

que provocou TOi muito maior r e o êxodo rural ea dire�ão às 

pequenas cidades p principalmente Capelinha ? �oi muito maior 

que o provocado pela atividade reTlorestadora. A 

proletariza�ão provocada pela atividade caTeicultora Toi 

mais desagregadora da ordem preexistente 7 utilizando-se as 

Tazendas principalmente do trabalho de 

lavradores que têm moradia nas cidades e nas vilas e r

conseqüentemente p já abandonaram as lavouras. A explora�ão 
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dessa mão-de-obra é Tlagrante 7 com pre�os diTerenciados 

segundo sexo e idade r e total desrespeito às condi�Ões 

mínimas de seguran�a e estabilidade no traba1ho 7 como é ., 

aliás. característica do trabalho temporário em todo o país. 

Devido aos incentivos of'erecidos pelo baixo 

pre�o da terra nos municípios e o crédito subsidiado 7 f'oi 

muito grande o af'luxo de empresários num primeiro momento de 

implanta�ão da caTeicultura r por volta de 1976-78. É nessa 

época que se situa o grande impacto da atividade 

cafeicultora r principalmente na região de Capelinha que r em 

combinaç:ão com as 

reestruturado seu 

atividades reTlorestadoras r

sistema econômico em poucos 

viu 

anos. 

Atualmente essa atividade está se sedimentando 7 tendo os 

empresários de menos f'ôlego sido expulsos pela sua 

incapacidade de sustentar a atividade que v repassada aos 

grandes empresários. aumentou ainda mais a concentra�ão da 

terra na região. 

Turaalina ., 

Nos municípios de estudo v de Minas Novas e 

os ref'lexos da turbulência provocada 

cafeicultura r e que f'oram tão f'lagrantes na 

pela 

vizinha 

Capelinha. não se fizeram sentir. Seu principal re�lexo é 

nas zonas rurais que r na época de maior demanda de mão-de

obra nas f'azendas de ca�é p os lavradores o�erecem a mão-de

obra para o trabalho de colheita ou capina. 

Paralelo a esses Tatores de 

observados na região ., há um �ator predominante. o de
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permanência F que abrange a grande maioria da popula�ão. É a 

permanência da economia de subsistência F da popula�ão rural 

socialmente organizada como há muitas décadas atrás. É nessa 

massa de pequenos produtores rurais de subsistênciaF 

camponeses. que se focaliza este estudo F e que nos cabe 

ressaltar as principais características atuais. 

O primeiro aspecto a se analisar na economia 

de subsistência é a questão da subsistência e da auto

manuten�ão. Isso pode parecer óbvio mas é um caminho que 

trará implica�ões importantes e levantará questões 

relevantes. A subsistência é o objetivo primeiro do 

agricultor. É para reprodu�ão. sua própria e da famíliaF que 

serão feitos os investimentos de esfor�o produtivo. Isso 

significa todo o planejamento de cultivo v desde a 

diversidade de produtos à quantidade plantada de cada um. 

que serão certos e suficientes para o consumo familiar. Como

a propriedade é pequena F e dentro dela a quantidade de terra 

agricultável é reduzida v de uma maneira geral toda a terra é 

trabalhada. completaaente cultivada. e mesmo assim é pouca a 

quantidade produzida r legando à família a fome e a pobreza. 

Ainda a questão da subsistência obriga a 

Tamília a procurar uma ou mais �ontes de recursos 

monetários p para o consumo de bens não produzidos ou 

complementa�ão dos produtos alimentares. que r mesmo tendo 

sido cultivados v seu produto nio �oi suficiente para a 

manuten�ão da faaília. ªA ro�a era e é a base da economia de 
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subsistência. Entretanto v não se limita a viver de sua ro�a 

o homem da economia de subsistência.· (FURTADO v 1974: 120). 

Essa necessidade de supleaenta�ão monetária leva a uma gama 

de atividades paralelas e simultâneas ao trabalho na lavoura 

que se tornam complementares e ocupam a for�a de trabalho 

excedente da família. São trabalhos na própria atividade 

agrícola v em ro�as a meia ou a ter�a com outros 

proprietários 7 ou mesmo a troca de dias por mercadorias v

geralmente alimentos. A atividade artesanal v encetada nos 

períodos de entressafra pode auferir à família alguma renda. 

É ainda muito comum o garimpo nos córregos e rios v atividade 

esta também realizada em períodos de seca r quando o nível 

das águas está mais baixo possibilitando a faisca�ão das 

bateias. 

Mas é a migra�ão que representa para o 

lavrador a alternativa mais viável e segura para a obten�ão 

de renda monetária. É o costume amplamente difundido a 

migra�ão da for�a de trabalho para as usinas de a�úcar de 

São Paulo r no período que vai de mar�o a outubro v todos os 

anos. Os lavradores organizados pelos 

individualmente v vão em grande quantidade r tendo 

ou 

sido 

calculado pela Secretaria do Estado do Trabalho o número de 

6.000 trabalhadores que saíram do município de Minas Novas 

em 1983 v em dire�ão ao interior de São Paulo. O período de 

colheita de cana. quando é utilizada essa TOr�a de trabalho. 

coincide com a época da entressaTra da sua lavoura de 



subsistência. Porém 7 o avan�o das pesquisas na cultura de 

cana está estendendo esse período para além de outubro F o 

que vem diTicultar mais ainda a já soTrida labuta do 

lavrador migrante 7 que tem que voltar a tempo de preparar a 

sua lavoura. 

Também e comum o trabalho temporário no 

·sertão· 7 região do Alto São Francisco 7 onde servem ao corte

de lenha para carvoeiros. Essa atividade é em menor número 

que em dire�ão ao interior de São Pau1o 7 porém as condi�ões 

de explora�ão e inseguran�a são ainda maiores. O Tluxo de 

migrantes em dire�ão a zona urbana de São Paulor vem 

diminuindo aceleradamente 7 devido ao escasseamento de 

OTertas de trabalho 7 conseqüência do arreTecimento do setor 

de constru�ão civil e 

que 

a crise do setor 

muitas Tamílias 

industrial. 

de pequenos 

produtores possuem parentes radicados na zona urbana de São 

Paulo 7 cuja migra�ão r ocorrida já a alguns anos 7 TOi 

deTinitiva. O Tator deTinidor da permanência no grande 

centro é o sucesso da obten�ão de um emprego estável. 

Outra questão decorrente da lavoura de 

subsistência é o tradicionalismo inerente a essa atividade. 

As condi�ões de vida do lavrador de subsistência têm um 

equilíbrio muito tênue 7 fragil. Sua submissão à natureza e 

tota17 sendo nulo o controle que o lavrador camponês tem 

Tertilidade do solo 7 devido às condi�ões econômicas de sua 
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vida e trabalho. Sendo assim o certo para ele é aquilo que 

viu seu pai e seu avô fazerem p o que seus vizinhos Tazem 7

aquilo que é consensual. Em uma região com características 

de isolamento tão agudas quanto esta de estudo7 esse 

tradicionalismo também é levado a extremos 7 agravado. e 

claro 7 pelas condi�ões econômicas dos agricultores. 

Esse tradicionalismo. deve ser 

encarado não como um entrave à produtividade p mas como um 

Tator viabilizador da própria produ�ão 7 pois mantém os 

custos da produ�ão num nível baixo p através da ausência de 

investimentos 7 e da manuten�ão de um nível de vida parecido 

com o de seus ancestrais. 

A questão do tradicionalismo nos remete ao 

debate sobre a filosofia diTusionista 7 que considera o 

tradicionalismo da pequena produ�ão um entrave à 

moderniza�ão e à ado�ão de técnicas que aumentariam a 

produtividade das pequenas lavouras. No caso da região aqui 

analisada. fica muito claro que os hábitos normalmente 

tratados como tradicionalistas. como a queimada. o uso de 

instrumentos rústicos 7 o espa�amento inadequado. a 

consorcia�ão de produtos os mais variados r hábitos de 

colheita e armazenamento r e mesmo de consumo 

comercializa�io dos produtos 7 fazem 

parte de um universo cultural do pequeno produtor 7 que lhe é 

vital. pois é Parte substantiva de sua PFÓPria estratégia de 

sobrevivência. São hábitos que v partilhados e experimentados 
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dentro de um grupo de vizinhan�a restrito e isoladov 

representam para aqueles agricultores a sua experiência de 

vida 7 viabilizadora da sua própria reprodu�ão. 



3. ACiO DO ESTADO

Este capítulo contém uma análise do advento 

do planejamento a nível estadual T enfocando o quadro

institucional que possibilitou a gera�io de uma sirie de 

ªProgramas Especiais
ª 

que visam o enfrentamento de questões 

específicas referentes 

nacional. 

ao desenvolvimento regional 

Em seu segundo item procuramos localizar 

essa análise ao nível da região de estudo 7 ressaltando os 

aspectos do Programa de Desenvolvimento Rural 

(PDRI> planejado para atuar lá. 

Integrado 

No terceiro item efetua-se um retrospecto da 

atua�ão prática do PDRI a nível loca1 7 procurando expor os 

conflitos e contradi�ões inerentes a essa prática T bem como 

ressaltar os sucessos alcan�ados pela popula�ão local frente 

à ação planejada. 



3.1 Estado e PJaneiamento 

Até tempos recentes F o planejamento estadual 

representava uma simples transcri�ão dos planos nacionais 7

de acordo com os recursos disponíveis. Dessa Torma deTinia-

se o papel que teria o Estado num plano de desenvolvimento 

nacional. Esse Tato reTlete a crescente centraliza�ão dos 

instrumentos de política econômica 7 que negou aos Estados e 

municípios qualquer autonomia em termos da elabora�ão de 

objetivos e aplica�ão de instrumentos de desenvolvimento. 

Frente ao pouco poder de participa�ão na política nacional 7

coube aos Estados um tipo de planejamento adaptativo v com o 

Tim de captar recursos nas aloca�ões Teitas em planejamento 

a nível nacional. Desse modo o planejamento estadual vem 

descartando os estágios de objetivos v

especiTica�ão de metas e sele�ão de instrumentos de política 

a nível local F enTatizando-se 7 por outro 1ado 7 o diagnóstico 

de situa�ões problemáticas e o controle de execu�ão dos 

planos. O planejamento passa então a ser uma capacidade de 

negocia�ão por parte dos estados v de maneira que estes se 

adequem às diretrizes ditadas a nível central r e dessa 

maneira tratem seus problemas regionais. 

Nesse contexto passou-se a e1aboFaF Planos 

de Desenvolvimento Rural lntegradov que envolvem a�ões 

coordenadas� objetivando en�rentar orob1emas 1ocalizados 

regionalmente 7 abrindo uma perspectiva espacial ao 
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planejamento ? que passou a ser vista como uma -forma 

eficiente de se equacionar os problemas regionais de 

interesse nacional (transportes ? geraç:ão de inf'ra-

estruturas 7 exploraç:ão de recursos naturais etc.). 

A passagem do modelo de planejamento 

setorial para o planejamento para a negociaç:io iniciou-se na 

década de 70 7 através da elaboraç:ão do I Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Econômico e Social para o qüinqüênio 1971-

1975. Esse modelo contribuiu para um proTundo reexame da 

organizaç:ão da estrutura administrativa do Estado7 que 

implicou na institucionalizaç:ão das atividades de 

planejamento ? além da ado�ão da administra�ão por objetivos 

e na centraliza�ão das atividades executivas 7 sob o controle 

e a coordenaç:ão da Secretaria do Planejamento (PRATES et 

a 1 • 7 1 982 ::: 7 ) • 

Durante o período de vigência do I PMDES a 

economia mineira experimentou um signif'icativo surto de 

industrializaç:io 7 mas tal crescimento dificilmente pode ser 

considerado como resultante das metas estabelecidas no 

plano ? mas 7 antes 7 à dinâmica do crescimento econômico 

nacional observado nessa época ? conhecida como a do ªmilagre 

brasileiro·. Na verdade os analistas consideram que o I 

PMDES reproduzia 7 em escala estadual ? o que preconizava o I 

Plano Nacional de Desenvolvimento ? sem um 

esPecí�ico dos oroblemas rle natureza region•l 

al • ., 1982: 7). 

tratamento 

(PRA:TES et 
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O II Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1976-1979) já signiTicou um avan�o em 

termos de reconhecimento das especiTicidades regionais do 

Estado y principalmente aquelas geradas pelo desenvolvimento 

econômico e social desiguais. O II PMDES incorpora então 

tanto objetivos de desenvolvimento regional do Estado de 

interesse nacional v

interesse estadual. 

como de desenvolvimento regional de 

Porém v o II PMDES reTlete os interesses e os 

objetivos do II PND v que trata dos problemas da agropecuária 

brasileira numa perspectiva desenvolvimentista v visando a 

moderniza�ão dos lati�úndios e das empresas agrícolas para 

alcan�ar maiores índices de exporta�ão y o abastecimento dos 

setores urbano-industriais 7 a Tixa�ão da mão-de-obra nas 

unidades agrícolas e também a gera�ão de 

energéticos do petróleo. 

substitutos 

O cenário nacional já não é o mesmo então. 

DeTlagrada a crise energética v a partir da primeira alta 

dos pre�os do petróleo 7 em 1974 v come�aram a se delinear os 

sinais da crise econômica 

brevemente. O Estado tende 

que iria se 

a 

centra1izador 7 através da gerência do capital 

estabelecer 

seu papel 

estrangeiro 

obtido para grancies empreendimentos bancados pelas empresas 

estatais e pela expansão de suas atividades de administra�ão 

indireta dos servi�os p�blicos. 



O resultado dessa política TOi o reTor�o da 

concentra�ão do capita1 7 como �ruto de sua expansão e da sua 

centraliza�ão. Temos então que o desenvolvimento do modelo 

econômico 7 historicamente baseado no setor primário 7 vem a 

ser assumido pelo capital industrial e Tinanceiro devido a 

compromissos assumidos nacional e internacionalmente. 

Isso se Tez pensando em cobrar do setor 

agrícola um crescimento programado de 8% ao ano v previsto 

para suprir a demanda do aumento da população e das 

necessidades de exportação. intenções de 

priorização da agricultura Toram colocadas apenas ao nível 

do discurso oficial v enquanto que no setor agrícola se 

agravaram as contradições e conflitos que a penetração do 

capital vinha gerando no campo. Assim sendo v os grandes 

beneficiários dessa política restringiram-se aos grupos 

multinacionais ligados à produ�ão agropecuári2 v aos grandes 

proprietários de terra e ao capital financeiro. Enquanto 

isso v o crescimento do setor estacionou nos 4% ao ano 7

agravando o quadro de carestia e escassez. 

O esfor�o da moderniza�ão da agricultura 

preconizado pelo II PND resultou numa crescente concentra�âo 

do capital e da terra7 e nem de longe vem bene�iciar o 

pequeno produtor. A pesquisa agrícola dirige-se 

principalmente a introduzir na agricultura brasileira a 

atender prioritariamente aos interesses dos grupos 
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multinacionais. Assim é que os agricultores 7 ao adquirirem 

os insumos recomendados pela assistência técnica 7 estãor na 

verdade 7 repassando o crédito rural subsidiado para as 

indústrias multinacionais. Com o agravamento da crise 

econômiFa 7 política e institucional que se observou no Tinal 

da década de 70 tornou-se necessária a elabora�ão de 

estratégias de desenvolvimento que abrangessem as regiões 

mais carentes e que representavam um potencial de conTlitor 

gerado nas precárias condi�Ões de vida. Foi preciso também 

enTrentar a problemática da produ�ão de alimentos 7 tornado 

escasso e caro pelas crescentes diTiculdades enTrentadas 

pela pequena produ�ão. 

Nessa linha de a�ão a estratégia dos PORls 

mostra-se como uma alternativa adequada que 7 ao mesmo tempo 

que direciona a�ões para atender ao aumento da produ�ão de 

alimentos r gera recursos para os coTres públicosr através do 

aTluxo de recursos externos 7 Tortalece órgãos estatais pelo 

institucional embutido nas a�ões previstas e 

propicia o Tortalecimento do setor industrial e Tinanceiror 

através do aumento da demanda de crédito e do consumo de 

bens industriais. 

Ao Tinal da vigência do II PHDES Toram 

negociados var1os Planos de Desenvolvimento Rural 

Integrados v visando não só as  áreas deprimidas do Estado 

CU�le �o .Jeqqitinhonha � ,rea �inejr� �a Sudene - Vale do 

Gurutuba) como também regiões de pecuária de grande porte 
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(Noroeste> e regiões escolhidas como alternativa para a 

descentraliza�ão industrial do eixo Rio-São Paulo (Sul de 

Minas>. 

O III PMDES {1979-1983) já encontra uma 

conjuntura política que reflete sinais de abertura política 

do governo militar. Por essa época o milagre brasileiro já 

encontra críticos dentro da es�era do próprio governo e suas 

conseqüências tornam-se nítidas: o aumento das desigualdades 

o alargamento das disparidades sócio-econômicas 

entre as regiões e o sacrifício da dimensão social em favor 

de uma política de crescimento a qualquer custo. 

A inova�ão colocada no III PMOES situa-se na 

ênfase da prioridade na questão do desenvolvimento social v

como reconhecimento da sítua�ão crítica que resultou das 

diversas políticas de desenvolvimento econômico levadas até 

então. A par dessa prioriza�ão consolidaram-se os Programas 

de Desenvolvimento Rural que envolveram na 

elabora�ão de sua estratégia e operacionaliza�ão as 

condições em que foram geradOS v implantando um novo 

paradigma de desenvolvimento 7 qual seja o ªPlanejamento 

participativo·. (HADOA0 7 1979: 9). 

De fato 7 as condi�Ões políticas e sociais ao 

tempo da imp1anta�ão desses PDRis v entre eles o MGII v carece 

de a�ões que propiciem economia de recursos e delimita�ão 

das açies DFODostas ? dentro de 11ma �entalidade de abertura 
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política combinada com crise econômica e social 7 o que seria 

possível através do planejamento participativo. 

ªEssas restri�Ões e limita�ões (de conten�ão 

inTlacionária) 7 além das or�amentárias e Tinanceiras que se 

devem aos poucos instrumentos de política econômica de que 

dispõem os Governos Estaduais 7 deixam ver cruamente que é 

Mais que ÍSSO r para preciso Tazer escolhas 7 op�Ões. 

estabelecer a precedência e a importância relativa dos 

problemas e desaTios sociais e econômicos r num contexto de 

abertura política r deve-se caminhar para a prática da 

negocia�ão aberta e permanente entre o Estado e as 

institui�Ões da Sociedade Civil. Assim o planejamento do 

desenvolvimento r muito mais do que um exercício de reTlexãor 

torna-se 7 antes 

mobiliza�ão social·. <HAODAD Y 1979: 111). 

permanente de 

Foi dentro desse paradigma de desenvolvi

mentov entendido como planejamento participativo que TOÍ 

negociada a estrutura organizacional do Programa MGII. 

3.2 Introducão do Plaoeiamento oa Região 

3.2.1 Período Pré-Planejamento 

A região do Alto Jequitinhonha 

consider�da uma �as regiies mai� pobre do país. Suas 

condi�Ões de isolamento cultural e econômico relegaram à 
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popula�ão a manuten�ão de um regime de subsistência próximo 

aos limites mínimos suportáveis. Essa precariedade das 

condições de subsistência se reflete também no conjunto das 

ações que o Estado mantém na região. A maioria das a�ões de 

assistência à popula�ão são de responsabilidade das 

Prefeituras Municipais v que têm que gerir os minguados 

recursos com uma racionalidade só possível de compreender no 

contexto da miséria em que é gerado. 

Até 1980 a a�ão do Estado na região de 

estudo era pequena. Em termos de infra-estrutura econômica 

as condições são muito precárias. A maioria das estradas é 

municipal v mantidas pelas Prefeituras v o que resulta em um 

sistema viário insuficiente v sujeito às varia�ões do clima v

sendo que 90% das propriedades rurais não sao servidas por 

estradas de rodagem. Quanto à eletrificação rural v até 1980 

não havia nenhuma propriedade rural eletrificada. Nos 

povoados que possuíam servi�o de eletricidade v esta era 

oriunda de geradores próprios ? e apenas para os núcleos 

populacionais. O servi�o de telefonia não existia até 19807 

apenas um serviço municipal v restrito à sede. Quanto à 

in�ra-estrutura social 7 a precariedade é idêntica. Cerca de 

80% das escolas rurais são municipais. Cabe explicar que a 

estrutura de ensino municipal não contrata pro�essoras 

�ormadas v apenas as chamadas 1eigas7 que são mo�as ou 

localidade oue raramente oossuem 

escolaridade além do nível primário. é lecionada até a 2ª ou 
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em uma única turma multisseriada. O salirio é 

cerca de um ter�o do mínimo. Devido à escassez de recursos 

das Prefeituras 7 os prédios das escolas municipais são 7 na 

maioria dos casos v inadequados à atividade escolar 7 sendo 

comum as escolas que funcionam nas casas das professoras. O 

equipamento escolar (carteíras v livros) fica no mesmo níve1 7

com muitas escolas funcionando sem equipamento nenhum 7 com 

as crian�as sentadas em bancos toscos ou no chão r um único 

livro para todos r sem cadernos v lápis etc. A merenda 

distribuída pela CNAE (Campanha Nacional de 

Alimenta�ão Escolar) significa na maioria das escolas a 

única motiva�ão para a freqüência das crían�as. Sua 

distribui�ão é irregular e insuficiente. É usual longos 

períodos em merenda F o que significa salas de aulas vazias. 

As escolas estaduais são localizadas nos 

núcleos populacionais de maior porte (povoados e vilas). São 

sujeitas a uma orienta�ão oriunda da Secretaria Estadual de 

Educa�ão. Apesar de contratarem professoras 

utilizam também as leigas. A maioria das escolas estaduais 

rurais ministra até a 42 série v �ornecendo certi�icado de 

conclusão desse primeiro ciclo. Devido à quantidade maior de 

alunos não são generalizadas as classes multisseriadas nas 

escolas estaduais F apesar de ocorrerem com �reqüincia. Os 

lei salários das proTessoras é o regulamentado pela 

O servico de supervisio a essas escolas 

irregular v sendo que as supervisoras têm que se deslocar de 
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Diamantina ,. a 250 km de: distância. As instalaç:Ões dos 

prédios escolares é 7 de uma maneira gera1 7 precária ,. sendo 

poucas as escolas que possuem instalaç:Ões adequadas. A 

distribuiç:ão de merenda é a mesma das escolas municipais ,. e 

sua ausência signi�ica evasão escolar também nas escolas 

estaduais. Resumindo 7 podemos dizer que as escolas 

estaduais ,. em sua maioria ,. TUncionam em um regime de 

precariedade e improvisaç:ão que não as di�erencia muito das 

escolas municipais. 

O servic;o de saúde estadual a 

precariedade que o caracteriza de uma maneira geral. Sua 

estrutura se restringe aos Centros de Saúde Municipais,. um 

em cada município r com um médico e um ou dois atendentes 7 e 

a estrutura rural v composta 

povoados (cinco em Minas Novas 

atendente de saúde em cada 

de mínipostos de saúde nos 

e três em Turmalina} com um 

um. Esse sistema ,. que TOi 

idealizado para executar uma medicina preventiva ,. baseada em 

vacinac;Ões e ac;Ões de saneamento básico ,. representam ? na 

mal prática r um centro distribuidor de medicamentos r

equipado e insu�icientemente abastecido. Aí se concentram 

toda a demanda e toda a problemática da saúde das zonas 

rurais 7 geridas politicamente 

tanto em seus propósitos 

e mostrando-se inef'iciente 

preventivos 7 quanto em uma 

estratégia curativa. 

Satlde Municipais� 

Os médicos v lotados nos Centros de 

atuam €'"'Xcl11sivamente na zona urbana. 

através de um número pré-estabelecido de consultas p que é 
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sistematicamente inTerior à demanda diária de seus servi�os. 

Os hospitais são 7 nos dois municípios 7 uma iniciativa das 

comunidades 7 através de Funda�ões de Saúde. Isso signiTica 

que são hospitais particulares 7 que cobram pelos servi�os v

alijando então grande parte da popula�ão de usuTruir deles. 

O hospital de Minas Novas é conveniado com o INAMPS 7 o que 

não resolve a situação da popula�ão rural. 

Quanto à política agrícola 7 esta atuava nos 

municípios de estudo através da a�ão da Emater-MG. Instalada 

no município de Minas Novas em 1976 7 ainda no tempo da ACAR 7

a política de extensão rural atuava predominantemente em 

Minas Novas 7 sendo Turmalina considerado município satélite 7

com atua�ão esparsa. Seguindo as diretrizes tradicionais da 

extensão baseados na diTusâo de técnicas 

modernizantes e na utiliza�ão do crédito v a atua�ão do Órgão 

contava com o apoio logístico da agência do Banco do Brasil 

de Minas Novas e do posto de vendas de insumo agrícolas da 

CAMIG também em Minas Novas 7 que TUncionam desde 1978. 

3.2.2 Introdu�ão do Planejamento Rural 

Em 1980 entrou em Tuncionamento o Programa 

Minas Novas e Turmalina sio •unicípios

selecionados. A partir daí se começou a incrementar a a�ão 

do governo estadual na r�giio 7 rientro rlo olanejamento do 

PDRI - Programa de Desenvolvimento Rural Integrado - que se 



40 

coloca como ·a primeira tentativa sistemática e geral de 

recuperar a pequena unidade de produ�ão agropecuária
ª 

(Informa�ões Gerais Sobre Operacionaliza�ão 7 p. 5). O 

Programa MGII conta com recursos do Banco Mundial (33%)7 do 

governo estadual (34%) e do governo federal (33%) e 

representa um conjunto de a�ões organizadas e planejadas 

para atender ao pequeno produtor rural em cento e dois 

municípios do Estado de Minas Gerais. Assim denominado por 

ser o segundo PORI financiado pelo Banco Mundial em Minas 

Gerais p seu nome oficial é Programa Estadual de Promo�ão de 

Pequenos Produtores Rurais. À falta de um nome popular que o 

identificasse 7 optou-se pela ado�ão do apelido usado pelo 

Banco Mundial. 

Os objetivos gerais do Programa são:: 

promover o desenvolvimento rural integrado; conter as 

correntes migratórias; combater a pobreza rural; melhorar as 

condi�ões de vida da popula�ão rural e aumentar a produ�ão e 

a produtividade agropecuária nas pequenas propriedades. 

Estes objetivos gerais deverão ser alcan�ados através dos 

objetivos específicos de cada componente F totalizando o 

envolvimento de vinte e três órgãos públicos e Secretarias 

de Estado para a execu�ão das metas. 

Estruturalmente o Programa MGII e dividido 

em três grandes 
ª

áreas· de atua�ão - de Produ�ão 7 de InTra

Estrutura e Social. A �rea de Produ�io. que compreende os 

componentes Crédito Rural F Assistência Técnica e Extensão 
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Rural v Associativismo v Comercializa�ão Pesquisa 

Experimenta�ão Agropecuária (ver detalhamento no Apêndice 

i)r visa r de maneira geral v a extensão das políticas 

agrícolas e estratégias de produção às pequenas propriedades 

e à produ�ão de subsistência. A área de InTra-Estrutura. que 

compreende os componentes Legitima�ão de Terras. Recupera�ão 

de Várzeas. ReTlorestamento. EstradasF EletriTica�ão Rural e 

Telefonia. objetiva dotar as regiões de concentra�ão de 

pequenas propriedades de condi�ões infra-estruturais para se 

libertar das condi�Ões de produ�ão de subsistência. A área 

Social. que engloba os componentes Educa�ão. Saúde e 

Saneamento. Desenvolvimento Comunitário. Centros 

Comunitários Rurais e Apoio às Pequenas Empresas não 

Agrícolas e ao Artesanato. visa diminuir a ausência ou 

deficiência dos servi�os sociais básicos nos municípios 

beneficiados pelo Programa MGII. 

Passaremos a uma exposi�ão da concepção do 

Programa e suas linhas de ação que foi 

ªInTormações Gerais Sobre Operacionalização· 

extraída das 

documento da 

Secretaria do Planejamento. de mar�o de 1981. conhecido como 

o documento-síntese do MGII.

Segundo a proposta do Programa. duas linhas 

oásicas devem nortear a a�ao a ser desenvolvida y que sao a 

Integração e a Participação. A Integração é entendida pela 

oroposta rio Progr�ma no sentirlo de oensar globalmente a 

pequena unidade de produção. tanto em termos de suas 
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necessidades internas ,. quanto às suas interrelaç:Ões com o 

setor urbano e a infra-estrutura; e no sentido do propor 

ações e metas vinculadas às necessidades da comunidade local 

e ao estágio de desenvolvimento em que ela se encontre. A 

Participação significa para a proposta do Programa a criação 

de condi�ões para que as comunidades tomem consciência de 

suas condições reais de vida .. organizando-se e associando-se 

às instituições públicas para superar a situação de carência 

em que vivem. 

Assim sendo ,. as estratégias do Programa HGII 

baseiam-se na concepção da política de 
ª

Desenvolvimento 

Rural Integrado
ª

como uma forma de se alcanç:ar o 

desenvolvimento rural-regional. Essa política consiste .. em 

resumo .. no fortalecimento dos nücleos urbanos capazes de 

prestarem os serviç:os necessários ao meio rural T no melhor 

aproveitamento dos recursos naturais .. e na cria�ão de uma 

base econômica nas pequenas explorações capaz de elevar a 

renda dos pequenos produtores e ,. ao mesmo temo 7 

para a coloca�ão no mercado consumidor dos 

essenciais para a popula�ão de baixa renda. 

contribuir 

produtos 

integrado ,.

são definidos três níveis em que serão acionadas as linhas 

de Num primeiro nível de apoio a prodtii;ão 

comercialização da produç:ão dos pequenos produtores .,

sua s�gundo 

representado pela localização estratégica de infra-estrutura 
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econômica e social. E num terceiro nível que se situa no 

Fortalecimento das institui�ões encarregadas da elabora�ão e 

execu�ão de projetos para pequenos produtores rurais. 

O pequeno produtor v para o Programa MGII 7 é 

deTinido como ·os proprietários F parceiros e arrendatários F

usuTrutuários e posseiros com área de até 100 ha para os 

municípios das regiões do Nordeste e Rio Doce r e até 50 ha 

para os municípios das regiões da Zona da Mata e Sul de 

Minas F observando-se ainda os seguintes requisitos: 

a) o Valor Bruto da Produ�ão Agropecuária do

último ano F considerando os doze meses 

anteriores à data da apresenta�ão da 

proposta p deverá ser inTerior a 100 MVR 

(Máximo Valor de ReTerência) y critério 

este válido apenas para Tínanciamento 

inicial; 

b) que exer�a tenha na atividade 

agropecuária sua principal atividade e 

Tonte de renda.

Dentro dessa deTini�ão tão genérica r baseada 

principalmente no tamanho da propriedade v que se encaixaram 

os pequenos produtores de subsistência 7 ao lado de pequenos 

empresários �amiliares. oe parceiros de �azendas v en�im. a 

deTini�ão Tormulada aprioristicamente deixou em aberto a 

produtores v cabendo à dinâmica de execu�ão do programa em 
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cada município a real seleção dos beneficiáriosv através da 

a�ão dos técnicos. 

Terminada a fase de negocia�ão do Programa e 

definidos os objetivos e metas de cada componente. se 

tratava então de se estruturar cada órgão para a execu�ão 

das propostas. Essas estruturações abrangeram um período 

relativamente longo do período de vigência do Programa v o 

que certamente acarretou prejuízos aos pequenos produtores 

em termos da ausência das a�ões de certos órgãos v o que. em 

decorrência da proposta de a�ões integradas r acarretava em 

ineficiência do Programa como um todo. 

O Programa HGII atua em centro e dois 

municípios 7 selecionados segundo as variáveis: área média 

dos estabelecimentos agropecuários e valor médio da produ�ão 

animal e vegetal por estabelecimento; o que agrupou os 

municípios onde é maior a incidência da agricultura de baixa 

renda. Classificados esses municípios outras variáveis foram 

consideradas v como densidade demográfica 7 número total de 

estabelecimentos de menos de 100 ha e número de 

estabelecimentos de menos de 100 ha por área municipa1 7 ao 

fim do que se chegou a um total de cento e dois municípios 

distribuídos em quatro regiões do estado: Nordeste r Rio 

OOce, Zona da Mata e Sul de Minas. Dentre os Cento 2 dois 

municípios selecionados dezesseis municípios 

denominados 111gar""s r:::€-nt r:a is, onde se concentrariam os 

recursos e a in�ra-estrutura d e  apoio necessária à produ�ão 
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do agricultor de baixa renda. A região de estudo está dentro 

de uma região de concentra�ão de produtores de baixa rendar 

e o município de Minas Novas é lugar-central do Programa 

MGII 7 o que significa que é um lugar onde se concentrará os 

recursos e a�ões do programa através da a�ão de todos os 

componentes. 

O Programa MGII 7 como outros simultâneos e 

semelhantes dentro do Estado (PDRI Gorutuba 7 P1anoroeste 7

PDRI Vale do Jequitaí) faz parte de uma estratégia do Banco 

Mundial para os países periTéricos 7 com planos em execu�ão 7 

em outras regiões do país 7 principalmente na região 

Nordeste 7 e na Colômbia 7 Equador 7 Bolívia e México 7 e que 

consiste no ªfortalecimento da pequena produ�ão· 7 que visa à 

cria�ão de um estrato de pequenos produtores capitalizados 7

orientados especialmente para o mercado interno. 

A questão central que se deve ter em vista 

ao se analisar os impactos das a�ões do Programa na região 

de estudo é o fato de que a g era�ão de uma política se faz a 

partir da existência de interesse políticos. E que os 

interesses políticos capazes de determinar uma política 

econômica só podem ser apontados pelos grupos dominantes. 

Temos então que a gera�ão dos Progamas Especiais dirigidos 

para atenoeF a camada dos pequenos produtores diTicilmente 

representam os interesses políticos dessa camada, mesmo 

solicitada a participa�io dos representantes dos pequenos 
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produtores v seja através dos sindicatos dos trabalhadores ou 

da sua Federa�ão <FETAEMG). 

O momento histórico do Tinal da década de 70 

coloca para a burguesia nacional um desaTio. Frente à grande 

violência determinada pelos Tlagrantes índices de 

concentra�ão TUndiária v concentra�ão da renda v

crescente 7 migra�ões internas crescentes 7 tudo isso aliado a 

uma crise político-institucional 

democrática pelo regime milítar 7 

que Tor�ava a abertura 

devolvendo à popula�ão 

civil um espa�o social tolhido há quase duas décadas 7 todos 

esses Tatores combinados TOr�aram a burguesia a gerar uma 

estratégia de renova�ão da estrutura de domina�ão no campo v

através de novos mecanismos de controle político dos 

pequenos produtores e trabalhadores rurais. 

A implanta�ão dos Programas de Desenvolvi-

mento Rural Integrados (PDRls) veio como uma resposta do 

Estado a essa solicita�ão 7 e essa política tem sido 

executada já há quase cinco anos dentro do Estado de Minas 

Gerais. Se essa política TOr bem sucedida r não deixará de 

ter um impacto importante na acelera�ão da diTerencia�ão 

interna dos pequenos produtores nas regiões atrasadas. 

O Tato é que 7 enquanto se busca uma Torma de 

se manter o equilíbrio político 7 atravis do controle das 

tensões sociais da popula�ão rural de baixa renda r se tenta 

tambim superar algumas harreiras � expansio capitalista, 



representado por uma população marginalizada do consumo 

industrial. 

3.3 As Estratégias de Qeeracionalizacão 

Apesar de terem sido de�inidas como ªlinhas 

de ação básicas· constitutivas da política do PDRI 7 a 

operacionaliza�ão da participação e da integra�ão dos 

produtores p tal como TOÍ conceituada pelo Programa 7 passa ao 

largo da maioria dos seus elementos componentes. Essas 

linhas de ação estão presentes como estratégia operacional 

em apenas um componente p 

Desenvolvimento Comunitário· 7

que é o ªProjeto Piloto de 

que TOi planejado para se 

constituir numa tentativa de se concretizar o planejamento 

participativo ao nível 

públicos. 

de atua�ão concreta dos órgãos 

Esse componente apresenta como estratégia a 

·Nuclea�io da Ação Comunitária· que compreende a mobilização

dos recursos humanos 7 a promoção de uma maior capacita�ão 

dos agentes 7 grupos e pessoas mobilizados e a organização e 

a articulação de todos os níveis e segmentos envolvidos. Tal 

estratégia se desdobra aos níveis intra e intercomunitário r

bem como ao nível interínstitucional v �desencadeado o

processo de nuclea�ão também entre as agências pÚblicasv com 
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de qualquer proposta 7 programa ou projeto junto à população 

que pretende mobilizar <MG 1981. Secretaria do Trabalho:03). 

O componente prevê ainda outras duas Tormas 

auxiliares de intervenção que são: estudos e pesquisas, que 

compreende a pesquisa básica para a implantação do 

componente e estudos especiais, consultorias r avaliações 

semestrais e documentos produzidos pelos núcleos municipais; 

e o fundo de apojo, para Tinanciamento de projetos 

comunitários não cobertos pelos demais componentes do 

Programa MGII. 

O modelo de nucleação se operacionaliza 

através do Tomento à Tormação de representações em três 

níveis: 

i. Local: Comunidades 7 onde se encontram os 

Grupos de Ação de Base r que chamados a participar 7 passarão 

a ser a menor unidade de representação do Programa em suas 

bases r independente do seu grau de Tormalização. 

2. Municipal em cada município 

contemplado. Constitui o principal segmento de estrutura 

municipal do Programa e tem como atribui�ões: criar 

condições eTetivas para que a comunidade 7 a partir dos 

grupos de ação de base 7 seja representada no MGII; Tazer 

chegar aos 01ve1s superiores de decisão as pFopostas 7

críticas F vetos e sugestões da comunidade; captar e veicular 

no município •oda in�orma�io e/ou a11estio gerada dentro do 

Programa; promover a articula�ão intercomunitária a nível do 
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município e intracomunitária a nível das localidades; 

promover em conjunto com as agências publicas a avalia�ão 

processual e qualitativa de implementa�ão do Programa dentro 

do município. 

3. Estadual v envolvendo as agências publicas

participantes do Programa em conjunto com a sua coordena�ão 

geral e executiva. Para tanto 7 constitui-se um grupo de 

apoio técnico Tormado por gerentes do Programa em cada 

Órgão 7 que tem a TUn�ão de assessorar a dire�ão central er 

ao mesmo tempo 7 veicular as inTorma�ões geradas nas bases 7 

criando condi�ões para que elas sejam devidamente 

consideradas nos momentos de decisâo v programa�ão e/ou 

reprograma�ão de metas v objetivos e atividades. 

Os Núcleos Municipais compreendem a reunião 

mensal 7 ordiniria 7 de representantes das comunidades rurais 

com os técnicos que atuam no município e as lideran�as 

políticas 1ocais 7 e são presididas pelo PreTeito Municipal e 

secretariadas pelo técnico da Secretaria do Trabalho. 

Os núcleos municipais têm se mostrado 7 na 

execu�ão do Programa 7 como um palco de debates dos problemas 

dos pequenos produtores. A equipe de avalia�ão do HGIIv no 

2Q Relatório de Avalia�io v reTerente ao ano de 1982v 

ressalta que um cios e�eitos notáveis do Projeto de 

Desenvolvimento Comunitário (PPDC) na realidade em que atua 

- exatamente o de fflOStrar �os t�cnicos aue os interesses das

comunidades e dos técnicos são muito heterogêneos. Aparece 
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também com clareza que as comunidades 7 através de seus 

representantes r são capazes de diagnosticar 

de�inir prioridades na distribui�ão dos recursos ? propor 

estratégias de a�ão e solu�ão para os mesmos problemas· 

(UFV r 1982. Vol. 1: 88). É justamente nessa gera�ão de 

conhecimento 7 proporcionada pelo debate ? que se delineiam os 

con�litos provocados pelo con�ronto dos dois níveis e 

entendimento da realidade e do pequeno produtor: de um lado 

o técnico administrativo 7 e de outro v o vivencial. O mesmo 

relatório reconhece: ·ocorria que r habituados à rotina de 

trabalho de seus órgãos r os técnicos e autoridades locais 

reagiram com ceticismo a um processo de mobiliza�ão de certa 

�orma inédita em seu cotidiano ? tornando problemática a 

organiza�âo e articula�ão dos grupos previstos no PPDC
ª

<UFV 7 1982. Vol. I: 87). 

A proposta do Projeto Piloto de 

Desenvolvimento Comunitário era viabilizar 7 a nível práticov 

a participa�ão das comunidades na administra�ão de recursos 

pÚblicos v tentando �urar uma barreira de autoritarismo e 

auto-su�iciência técnica que caracterizam a maioria das 

a�ies administrativas. Porém v o PPDC não teve êxito ao 

operacionalizar essa proposta 7 uma vez que não conseguiu 

tFabalhar ao Dível 2stadual7 pois que o grupo de apoio 

técnico jamais se reuniu. O PPOC �uncionou 7 assim v apenas a 

nível municiaal. tendo limitada. aois. a sua atua�io aela 

pouca legitimidade das suas proposi�Ões, uma vez que estas 
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não foram assumidas pelos outros Órgãos responsáveis pelos 

outros componentes 7 dificultando a integra�ão preconizada 

pelo PDRI. A motiva�ão para o processo de nuclea�ão ficou 

limitada à expectativa gerada pela aplica�ão do Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Comunitário v que se deslocou de sua 

fun�ão auxiliar para se tornar uma das principais motiva�ões 

do processo de nuclea�ão. 

A opinião dos produtores sobre o processo de 

nuclea�ão F coletada pela Equipe de Consultoria do Componente 

PPDC F é contundente ao apontar essas falhas: 

·- (os produtores) foram incentivados a se 

reunir y levantar suas necessidades e indicar prioridades de 

a�ão; depois vão percebendo que o Programa já pré-definia o 

tipo de componente de a�ão para cada município; 

- as decisões nas áreas de infra-estrutura 

onde se situavam a maioria das suas demandas prioritárias F

obedecem a critérios técnicos inacessíveis ao pequeno 

produtor e até aos técnicos de campo; 

- os mecanismos de participa�ão para os 

quais foram nucleados não são espa�os de decisão. Os 

próprios técnicos que transmitiram e defenderam a filosofia 

de participa�ão do Programa vem se revelando 

excluídos dos processos àe àec1sao sooFe 

constatadas como prioFitárias para os povoados· 

dS 
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Assim v os próprios produtores identiTicam 

uma questão central que prejudica a atividade participativa 

das comunidades: o Tato de a participa�ão não ser estratégia 

do Programa MGII 7 mas antes uma estratégia de coopta�ão dos 

produtores ao Programa. Participa�ão é uma conceito que 

Tigura nos documentos de negocia�ão do Plano 7 mas na prática 

as institui�Ões se acomodam ao esquema usual do planejamento 

ao nível central. Frente a esse Tato 7 o produtor se sente 

iludido 7 e a continuidade de sua participa�ão na estratégia 

de nuclea�ão se resume à expectativa de alcan�ar algumas 

a�ões em sua 

comunitária v 

comunidade. Desse modo a participa�ão 

no que diz respeito ao Programa 

restringe-se a aceitar as propostas elaboradas a nível 

central v pelo ·saber técnico· e a colaborar na ímplanta�âo 

das metas preconizadas para cada componente r mediante a 

adoção de comportamentos diversos. 

A questão central que limita a participação 

do produtor se prende à tradi�ão burocrática que permeia as 

a�ões administrativas 7 que estão longe de se constituir 

•aquele instrumento neutro-racional que executa as políticas

decididas a nível do sistema representativo da sociedade. Ao 

contrário ( ••• ) as burocracias públicas tendem a se 

comportar como verdadeiros atores políticos. articulando 

interesses r competindo entre si pelo acesso ao poder e 

resistindo � projetos ideoldgicos aue nio sio de seu 

agrado.· <PRATES 1982: 17). Deste modo o
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planejamento participativo preconizado pelo III PHDES não é 

absorvido pelas institui�Ões que gere v mesmo num Programa 

teoricamente adequado ao modelo participativo por estar bem 

próximo à popula�ão e às suas necessidades básicas e 

problemas concretos. {HADDAD r 1980: 44). Mas na prática v no 

Programa MGII P a participa�ão dos produtores se dá não ao 

nível do planejamento r mas na execu�ão das metas r não na 

discussão de necessidades e prioridades 7 mas na mobiliza�ão 

de recursos próprios para a viabiliza�ão da execu�ão dos 

projetos 7 tendo que o produtor e seus problemas se adaptar 

aos planos � metas impostos r e não ao contrário. A 

dificuldade fundamental na operacionaliza�ão do modelo de 

Nuclea�ão foi a falta de poder decisório dos Núcleos sobre 

as a�ôes do Programa. Isto e 7 se o produtor ? 

discutiu e priorizou seus problemas r não foi 

mobilizado 7

proporcionado 

pelo Programa o espa�o participativo ?

consecu�ão da sua elabora�ão. 

indispensável à 

A outra linha básica de a�ão prevista no 

Programa HGII é da integra�ão. Seguindo a filosofia de a�ão 

dos PDRis r a integra�ão é entendida no sentido de pensar 

globalmente a pequena unidade de produ�ão 7 tanto em termos 

de suas necessidades internas 7 quanto às suas interrela�Ões 

com o setor urbano e in�ra-estrutura.· (MINAS GERAI57 i98i. 

MGII - In�orma�ões Gerais Sobre Operacionalização: 05). 

O processo no 

entanto r ser compreendida na perspectiva mais ampla v com o
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fim de se obter o entendimento do processo 7 imanente ao 

discurso do mas presente na sua rotina 

operacional. O Programa concebe que a integra�ão das ações 

dos diversos órgãos que o compõem e dos produtores para os 

quais é dirigido r terá como consequência a incorpora�ão dos 

pequenos produtores r 

econômico e social 

até então marginalizados r ao sistema 

vigente. E que tal integra�ão só será 

possível se houver uma participa�ão real e efetiva dos 

produtores no processo de execução do Programa r o que viria r

em última análise r aplainar os conflitos inerentes 

interven�ão em uma realidade tão complexa e vulnerável 

é a estrutura da economia de subsistência. 

à 

como 

Quanto à participação dos produtores r tal 

como se dá ao nível prático r

esclarece melhor o próprio 

a compreensão do seu papel 

processo de integração. A 

participa�ão representa para o produtor a possibilidade de 

ser beneficiado por a�ões do Programa F e está longe de 

significar a possibilidade de se obter um poder decisório 

sobre o planejamento de ações do Programa. Dessa maneira r os 

produtores chamados a participar serão aqueles cujas 

demandasv de uma maneira ou de outra r coincidem com as a�Ões 

planejadas para aquele local e aquele momento. o 

processo de socio1ogicamente 

signi�ica a acomoda�ão dos diferentes segmentos sociais aos 

dessa �orma a eliminação dos con�litos v ou pelo menos a sua 



superação mediante mecanismo compensatórios. A partir dessa 

compreensão entende-se que os mecanismos participativos que 

se mostram viáveis dentro do Programa significam antes um 

processo de cooptação seletiva v uma vez que a participação v 

tal como se dá ,. virá a cumprir uma fun�ão meramente 

compensatória no processo de supera�ão dos conflitos. 

O processo de integração ,. discriminador por 

natureza 7 apresenta no Programa MGII a característica de 

propiciar a adesão de uma pequena camada de produtores ao 

Programa e às suas propostas ,. enquanto que a grande maioria 

não apresenta condi�Ões de atingir os requisitos mínimos 

necessários para sua incorpora�ão ao processo. Essa grande 

maioria será crescentemente 

atendidos pelas propostas 

distanciada dos 

inovadoras ., 

produtores 

GUe y assim 

privilegiados ,. serão diferenciadamente incorporados ao 

sistema social e econômico. Enquanto a grande maioria se vê 

crescentemente proletarizada ? através de um processo 

acelerado de migra�ões ,. outra pequena camada se incorpora ao 

mercado financeiro e de produtos 7 vinculando a sua produ�ão 

ao mercado consumidor ,. atendendo aos objetivos do Programa. 

A integra�ão traz embutida v portanto ,. uma 

carga ideológica que impõe as produtores atendidos um novo 

código de comportamento v ditado por- todo um processo 

educativo· que provocará entre as �amí1ias integradas uma 

rnc:.t- lUftPC. 
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induzidas que as distanciará mais ainda da grande maioria 

dos produtores v alijados do esquema planejado. 

No seu caráter modernizador 7 o Programa MGII 

in�lui no desenvolvimento das rela�ões sociais de produ�ão T

e impõe um sentido especí�ico v direcionando e privilegiando 

setores v grupos ou produtores isolados 7 cumprindo um papel 

catalisador das tendências observáveis no desenvolvimento 

das rela�ões capitalistas em geral. 

Dentro das estratégias de operacionaliza�ão 

das mudan�as econômicas do Programa 7 o crédito rural ocupa 

um lugar de destaque 7 sendo encarado como uma 

propulsora dos resultados esperados. Ao tempo de implanta�ão 

do Programa �oi 

repercussão. 

um dos componentes de maior impacto e 

Ora 7 é notório que o crédito rural e uma 

política voltada para os médios e grandes produtores 7 e com 

re�erência a esse tipo de produtores ele é planejado 7 em 

termos de prazos v tipos de contratos F valores de re�erência F

seguros etc. 

A atitude de se dirigir o crédito rural aos 

pequenos produtores se �ez sem nenhum tipo de adapta�ão 

dessa política a essa clientela tão especial v a exemplo do 

que acontece com var1os outros clientes 

plantadores de cana etc.). A política de crédito rural foi 

novas 

agências e postos avan�ados de estabelecimentos bancários 7 e 
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o massivo incentivo a que os pequenos produtores utilizassem

o crédito agrícola. numa região isolada e com a 

estrutura econômica de subsistência como é o caso de Minas 

Novas e Turmalina v onde o dinheiro é tão difícil de se 

obter7 os produtores 7 anteriormentev obtinham a renda 

monetária quase que exclusivamente através da migra�ão. No 

mais das vezes r a aquisi�ão de insumos r ferramentas e bens 

não produzidos se dava através do endividamento junto ao 

comércio local. Com a abertura da oportunidade do crédito 

agrícola o entusiasmo provocado no primeiro momento foi 

muito grande r havendo r nos dois municípios pesquisadosr um 

número de mutuários maior que o pré-estabelecido como meta 

para o Programa. Cabe aqui dizer que o entusiasmo observado 

no primeiro ano de oportunidade de crédito rural �oi muito 

incentivado pelos técnicos do Programa r que r motivados a 

alcan�ar ou mesmo suplantar suas metas r o fizeram sem um 

maior conhecimento do problema que se estava provocando. 

Aconteceu então que a grande maioria dos novos mutuários do 

crédito rural ficou sem uma assistência efetiva r sendo que o 

empréstimo bancário representou apenas numa dívida que� 

diferentemente das dívidas assumidas até então com pessoas 

de sua vizinhan�a r representava um risco potencial para a 

seguran�a àe sua propriedade y como veio o produtor a 

entender posteriormente. 

As �onseqüªncias �esse ,�imeiro ano de 

crédito agrícola do Programa NGII na região foram r para 
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muitos produtores v muito ruins. Ocorreu na maioria dos casos 

a conseqüência inversa aos objetivos da política. que é de 

capitaliza�âo do produtor para ado�ão de novas práticas. O 

resultado mais comum TOi que o produtor 7 despreparado para 

aplicar o recurso de Torma produtiva 7 tornou-se um lavrador 

endividado p cuja solu�ão TOi ou a descapitalização através 

da venda de alguma reserva de consumo - gado ou produto 

agrícola 7 e mesmo a venda de terra. parcial ou totalmente. 

Muitos optaram pelo trabalho assalariado para o pagamento da 

dívida. O Tato TOi que os resultados do primeiro ano de 

crédito rural na área de pesquisa representou um grande 

prejuízo para os produtores. 

A segunda reunião do Núcleo Municipal de 

de maio de 1982 �oi uma Turmalina realizada em 31 

oportunidade dos produtores rurais avaliarem o crédito

aplicado no ano agrícola que estava terminando. Alguns

trechos da ata dessa reunião são muito ilustrativos: ·sobre 

crédito (o representante da comunidade do Barreiro) explicou 

que muitos produtores do Barreiro pegaram o crédito rural e 

a maioria se deu mal 7 com os produtores com muita 

diTiculdade para saldar suas dívidas ? e que há casos que até 

hoje pessoas estão endividadas v tendo que vender cria�ão7 

tFechos de terras e lavouras para pagaF o ôanco. Q Proagro 

não TOi aplicado e os produtores não entenderam porque F como 

no caso do Produtor que alantou amendoim �inanciado e choveu 

durante a colheita v comprometendo seriamente a saTra e que 
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está em sérias diTiculdades. Outro caso que os produtores 

não entenderam TOÍ a perda da saTra de Teijâo das águas7 que 

TOi gera1 7 e que o Banco alegou que a sayra de milho cobre o 

prejuízo. Todos sabem que o pre�o do milho é muito 

além de ser produto indispensável à 

subsistência da pequena propriedade. Um outro representante 

do Barreiro alegou que muitos têm usado o crédito agrícola e 

tem lutado bastante. Explicou que a imigra�io está chegando 

na comunidade do Barreiro com o crédito agrícola 7 como no 

caso do mo�o do amendoim que está trabalhando no corte de 

cana em Ribeirão Preto para pagar o crédito. Explicou que a 

maioria do pessoal da ro�a conhece banco só daquele que tem 

em casa 7 e que quando come�ou o movimento do crédito 

agrícola qualquer um podia tirar dinheiro sem entender as 

obriga�ões do crédito. Ressaltou que não condena o crédito 

agrícola 7 que entende como uma ajuda ao lavrador 7 mas 

explicou que o pessoal da região tem muita diTiculdade de 

entender as novidades·. 

Turmalina 7 p. 7). 

<Atas do Núcleo Municipal de 

VeriTica-se v pois 7 que as observa�ões do 

representante dos produtores do Barreiro estampam com 

clareza a situa�ão provocada pela introdu�ão do crédito 

agrícola na regiio 7 sem maiores cuidados e sem um trabalho 

mais criterioso. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Turmalina. na mesma reuniio. � conclusivo sobre o 

assunto: ·No caso do crédito rural 7 aconteceu que o povo nem 
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pensava nisso r e estava despreparado. Acha que quem 

incentivou tem responsabilidade sobre os lucros e os 

prejuízos obtidos 7 e que cabe a o  Núcleo estudar essa questão 

e admitir o erro do Programa MGII de ter lan�ado o crédito 

rural sem preparar o pessoa1 7 que é como lan�ar uma semente 

sem preparar a terra·. (loc. cit.r p. 77). Outra questão que 

levantada nessa 

assistência técnica. 

mesma reunião dizia respeito à 

·um representante do Barreiro alegou 

que as lavouras Tinanciadas têm que ser plantadas conTorme a 

maneira que eles (os técnicos agrícolas) Talam. Mas que no 

Barreiro os produtores não podem usar o Aldrim 40% porque a 

água da comunidade é pouca e para todo uso 7 e não podemos 

envenená-la. O representante da EMATER esclareceu que não 

vai mais recomendar Aldrim 40k porque este Toi proibido7 ao 

que o representante do Barreiro observou que TOi gra�as a 

Deus que escaparam todos com vida dessa recomenda�ão.· (loc. 

cit. r p. 8). 

As conseqüências que o crédito agrícola 

provocou são provenientes 7 principalmente 7 da inadequa�ão 

dessa política à pequena produ�ão 7 e muito menos à produ�ão 

da subsistência. Os Tatores que mais impedem o sucesso dos 

pequenos produtores são: 

a) Os juros cobrados na região são 

aos da área da SUOENE 7 apesar da região não estar 

iguais 

incluída 

naquela área 7 mas o �oi para e�eitos do crédito agrícola. 

Mesmo assim r esses juros são superiores às possibilidades da 
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lavoura de subsistência v devido à sua 

marcante de lucratividade virtualmente nula. 

característica 

Se se quiser 

criar reais condi�Ões de capitalizar a produ�ão de 

subsistência há que se avaliar as condi�Ões de pagamento dos 

mutuários v como no caso do caTé 7 em que grandes produtores 

obtiveram o crédito rural a 12% 7 enquanto os pequenos 

produtores ? seus vizinhos T o obtiveram a 35% ao ano. 

b) Os prazos para pagamento do crédito de 

custeio r que variam de 3 a 11 meses T não são su�icientes 

para que o pequeno produtor reverta sua produ�ão em renda 

monetária. O prazo dado pelo Banco é suTiciente para que o 

produtor comercialize seu produto T no caso de uma boa 

produ�ão 7 assim que o colhe 7 sem esperar por um bom pre�o. 

As alternativas de EGF <empréstimo pelo governo �ederal) ou 

AGF (aquisi�ão pelo governo Tederal> v oTerecidas pelo 

sistema �inanceiro v apresentam problemas operacionais devido 

ao armazenamento precário 7 �alta de uni�ormidade dos 

produtos e precária estrutura�ão da comercializa�ão v e 

acabam representando mais uma carga de burocratiza�ão e 

conseqüentes despesas para o produtor. O que se observa é 

que o produtor v para pagar sua dívida no prazo v venderá o 

produto colhido 7 desvalorizado pela época de saTra 7 o que o 

Torçará a vender toda a produ�ão r em detrimento do consumo y

o que o empurrará à proletariza�ao para a manuten�ão da

Tamília. 



c) Seguro Rural ou Proagro 7 apontado como 

uma seguran�a para o produtor 7 acabou se mostrando uma 

armadilha v pois se exigiu eficiência técnica 7 utiliza�ão de 

insumos 7 medidas padronizadas das lavouras. Com a perda da 

lavoura não se obteve o seguro por diversas razões 7 sendo a 

mais Treqüente a consorcia�ão de culturas r em que a perda de 

um produto era compensada pelo outro. Logo r os próprios 

produtores perceberam que o seguro era do crédito obtido r e 

não do produtor r apesar de ser pago por este. EnTimr as 

exigências e garantias exigidas ao pequeno produtor 

representam um encargo desproporcional às posses do produtor 

de subsistência. 

d) Burocracia demasiadamente complicada para 

e semi-analfabetos 7 aliado ao produtores analfabetos 

despreparo do pessoal das agências financeiras para lidar 

com esse pÚblico r o que for�ou o produtor a fazer várias 

viagens à cidade para obten�ão do crédito. 

finalmente v a obrigatoriedade da 

utiliza�ão de uma técnica pré-estabelecida como certa v da 

qual os novos mutuários não têm conhecimento r e da qual 

receberam informa�ies esparsas 7 o que provoca o desperdício 

do capital pelo uso impróprio dos insumos r ou a repeti�ão 

idêntica das técnicas de plantio que não 

possibilitam a retirada do pagamento da dívida. A divulga�ão 

e a aplica�ão do crédito agrícola r num primeiro momento do 

Programa r TOi encarada como um Tim em si mesmo v capaz de 



precipitar todo um movimento 

técnicas. 

de adoção de 
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inovações 

Em 21 de junho de 1982 7 através da Carta 

do Banco Central v �oram introduzidas 

produtores 7altera�Ões no crédito rural para pequenos 

principalmente no que diz respeito à desburocratiza�ão e à 

diminuição de exigências. Ao mesmo tempo aprimora o processo 

de seleção de mutuários 7 privilegiando os ·mais capazes· 7

com base no cumprimento de contratos anteriores. 

O relatório de Avalia�ão de 1982 do Programa 

MGII r alerta para o Tato de que alguns problemas levantados 

pela equipe 7 como interioriza�ão das agências F revisão das 

exigências e garantias e desburocratiza�ão r Toram sanados 

pela Circular nQ 706 7 porém ·mudanças mais importantes que 

seriam uma taxa de juros e prazos mais diTerenciados ainda 

não �oram obtidos 7 e o crédito rural permanece inadequado à 

realidade do pequeno produtor e não consegue ser um 

instrumento básico do Programa 7 já que não é um beneTÍcio em 

si.ª (UFV 7 1982). 

Com o desenvolver do Programa e o 

amadurecimento das propostas de a�ão dos órgãos r come�am a 

se delinear as condições em que irão se sedimentar as 

estratégias de atua�ão do Estado. As diversas localidades 

passaram por um processo de seleção que deTiniu as 

comunidades a ser�m trabalhadas pelo MGII 7 concentrando os 

investimentos do Programa. Essa sele�ão teve duas Tases. Uma 
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implanta�ão do Programa que 

definiu cinco comunidades. A segunda fase de sele�ão se deu 

no desenvolver das a�ões dos órgãos 7 e que resultou numa 

adequa�ão da sele�ão anterior aos propósitos do Programa 

MGII. 

Dessa maneira 7 houve uma comunidade que 

recusou as propostas do Programa - a comunidade de Macedos 7

de Turmalina. Sendo predominantemente ocupada por produtores 

minifundistas 7 a comunidade dos Macedos conserva a produ�ão 

da subsistência de maneira isolada e autônoma até os dias de 

hoje r recebendo poucas influências transformadoras. Os 

produtores de Macedos recusavam sistematicamente as 

propostas de interven�ão do MGII. até que se formalizou sua 

desistência do Programa e substitui�ão por outra comunidader 

que demandava o trabalho dos técnicos. A ata da reunião de 

desistência da comunidade dos Macedos consiste no apêndice 2 

deste trabalho v e traduz a solidariedade do grupo. o 

conservadorismo e o tradicionalismo indispensáveis à sua 

manuten�ão e reprodu�ão enquanto pequeno produtores. 

Ocorreram outras sendo a 

principal e mais comum o privilegiamento de um grupo de 

produtores certo e usual r que não consiste na totalidade da 

comunidade r mas que representa uma parte dela. Dessa maneira 

�oi se formando uma ·freguesia
ª 

do Programa 7 freqüente às 

reuniões 7 que usu�rui dos projetos r participa das promo�Ões. 
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Esse privilegiamento se dá principalmente a 

partir de uma posi�ão de receptividade do produtor7 que 

significa uma resposta positiva às proposta inovadoras do 

Programa 7 posi�ão esta condicionada F na maioria dos casos 

por uma capacidade econômica de investir em a�ões inovadoras 

com algum percentual de risco. Ao concentrar a�ões nesse 

grupo ou indivíduo 7 cuja posi�ão de ·1ideran�a· é definida 

pela posi�ão econômica 7 o Programa reforça as diferenciações 

internas da comunidade 7 na expectativa do sucesso do ªefeito 

demonstração·. 

Essa questâo v reforçada pela rotina do 

trabalho de campo F vem gerando para a massa dos pequenos 

produtores 7 representados pelos parceiros r posseiros e pelos 

proprietários de trechos insuficientes para a manuten�ão da 

familia r uma expectativa que se localiza apenas nas a�ões do 

Programa ao nível da infra-estrutura social 7 como escolav 

equipamentos de saúde e saneamento 7 pois subentende-se que 

as a�ões econ5micas 7 com o crédito v a assistência técnica7 

as estratégias de comercializa�ão v são benefícios que serão 

obtidos por aqueles produtores melhor situados 

economicamente. 

Com agravamento da crise econômica 7 que se 

reflete em todos os setores da sociedade 7 os investimentos 

previstos pelos órgãos componentes do Programa 

começaram a sofrer uma série de atrasos que viriam a 

comprometer os resultados Tinais esperados ao fim do prazo 



negociado de cinco anos. O sistema de empréstimo negociado 

com o Banco Mundial não resolvia a questão 7 uma vez que 

funciona pelo sistema de reembolso 7 isto é 7 o Estado investe 

na a�ão programada e o Banco Mundial repõe os dólares 

investidos. Devido à instabilidade cambial do dólar 7 que 

desvaloriza o investimento no prazo entre aplica�ão e o 

reembolso r e o virtual esvaziamento dos cofres públicos 

mineiros na passagem do ano de 82 para 83 7 ocorreu uma 

paralisa�ão das a�ões de investimento do Programa 7 que7 

durante o ano de 1983 v custeou apenas as despesas de 

manuten�ão 7 mesmo assim em regime de conten�ão. Ao mesmo 

tempo foi fechado com o Banco Mundial uma renegocia�ão do 

Programa MGII 7 prorrogando seu prazo por mais dois anos e 

protelando suas metas. Isso significou a quebra do 

compromisso assumido junto aos produtores F quanto às obras 

físicas previstas nos municípios. A a�ão do Programa ficou 

reduzida à presen�a dos técnicos nos municípios e à sua 

própria criatividade no encaminhamento das questões7 com 

sérios limites de verbas. 

Essa conten�ão de verbas e a conseqüente 

reprograma�ão das metas veio introduzir um complicador a 

mais no processo de acelera�ão das mudan�as sociais na 

região 7 por provocar mais um critério de sele�ão para os 

investimentos programados. 

prorroga�ão do prazo de 

Veio signi�icar ainda uma 

investimento do Programa7 que 

corresponde v mais do que investimentos para os pequenos 
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produtores 7 um compromisso dos Órgãos públicos na manuten�ão 

da estrutura montada para atuar no MGII. Em suma7 o 

planejamento vai ma1 7 mas os órgãos planejadores permanecem 

bem y usuTruindo um processo de Tortalecimento da estrutura 

tecno-burocrática. Pois antes de se aplicar os dólares no 

refor�o das atividades produtivas dos pequenos produtores 

rurais de baixa renda o Programa prioriza o investimento ao 

nível do aparato burocrático 7 gerando empregos para a,classe 

média. 



4. A PRODUÇÃO 

CAPITALISTA 

DE SUBSISTÊNCIA E o DESENVOLVIMENTO

Na roça é muito importante ser rico ou 

pobre. Porque quanto mais terra o homem tem, 

melhor. oue tendo muito, tem a possibilidade 

de se consegu Ir a I gum resu I ta do, pode manter 

os f 11 hos perto, os compadres. 

Pois se um homem não tem terra, perdeu 

tudo, porque tudo que ele vai trabalhar vai 

parar no bolso ou na barriga do outro. E do 

jeito que tá indo, trabalhar num lugar só já 

não sustenta. O pobre tem que andar multo 

pra conseguir o sustento. E assim mesmo a 

família vai à míngua. 

Pois quem trabalha em terra própria já 

trabalha à meia, porque tem que tirar a 

despesa e o lucro, e quem não tem terra e 

que não tem condições, pois tem que melar 

três vezes. Não dá, não sobra lucro nenhum. 
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Mas uma terrlnha pequena dá segurança à 

f am í I ia, que a í tem onde f I c ar . O homem f i c a 

mais tranqüilo em deixar a família quando 

vai pra São Paulo. 

Agora, quem consegue plantar uma cana e 

botar um engenho consegue algum lucro. Pode 

vender rapadura ou pinga. Se ele tiver um 

pasto já pode ter a junta de bois, Já 

adianta bem. 

Antigamente tinha muito mais engenhos, 

hoJe em dia fracassaram quase todos, agora 

está muito difíci 1 montar engenho de novo. 

Também, com a maioria dos homens i n d o 

embora, chega uma época do ano que aqui não 

se acha um homem, tá tudo fora. Fica difícil 

de se fazer qualquer coisa, não se acha quem 

trabalhe, todo mundo fora. Eu mesmo iá fui 

multas vezes prá São Paulo, morei três anos 

no Paraná, num sítio dum Japonês, já cortei 

muita lenha no sertão, até arrebentar a mão. 

Agora não viajo mais. Arrumei um emprego 

aqu I e I á vou pe I ej ando. Ano passado meu 

salário atrasou seis meses, fiquei seis 

meses só fazendo contas, não teve jeito, fui 

para Paracatu e lá fiquei 27 dias, ganhei 

Cr$ 290.000,00, cortando lenha direto. 
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Se esses homens daqui pusessem gente pra 

trabalhar nessa terra aí deles, que eles 

deixam à toa, com uns boizinhos soltos e 

desse condição de trabalhar, aí era melhor, 

mas eles preterem fazer comércio, esquece do 

campo. Ninguém ganha. 

ou então se pusesse usina de cana aqui 

não precisava viajar para trabalhar. A gente 

podia plantar cana pra eles. Só assim a 

gente ia conseguir a telici,dade total ... 

4.1 Pequeno Produtor: Uma Realidade Heterogênea 

Para o observador mais incauto 7 pode parecer 

que pequeno produtor da região se situa 7 em totalidade y 

numa idêntica condi�ão de pobreza e carência. Ocorre que as 

condi1;:Ões de isolamento econômico e cultural da região 

resultaram no homem rural que se apresenta de uma maneira 

gera1 7 semi-ana1fabeto 7 com hábitos de vida tradicionais no 

que se refere a alimenta�ão 7 moradia v vestimentas etc. 

Assim ? não se distingue 7 à primeira visitar o médio 

proprietário 7 dono de uma propriedade com algum equipamento v 

do seu parceiro pauperizado. Ambos têm hábitos de vida quase 

idênticos. 



Existem porem diferencia�ões básicas que 

distinguem internamente a categoria dos pequenos produtores 

dentro do sistema capitalista. 

Para o pequeno produtor essas diferencia�ões 

internas sao marcantes v porque representam as formas de 

domina�ão que o subjugam no seu cotidiano. Na sua visão de 

mundo imediata a divisão entre os homens é simplesmente ·os 

pobres· e ·os ricos· T que são as pessoas que ele conhece e 

identifica na sua própria comunidade. Ele reconhece também 

as conseqüências dessa divisão em termos do poder de gerar a 

própria subsistência e defender os próprios interesses v em 

contraposi�ão aos interesses dos mais ricos e poderosos. 

A diferencia�ão principal diz respeito à 

quantidade e à qualidade da terra sob a posse de uma pessoa. 

Esse fator é decisivo quanto à sua posi�ão social e 

econômica 7 e influencia todos os fatores. A posse - legal ou 

não - de um peda�o de terra maior que a média da comunidade 

possibilita ao lavrador a disponibilidade de um fator de 

produ�ão raro numa área de minifúndios v ou seja y a própria 

terra. Possibilita ainda op�Ões entre dar parceria ou 

àquele produtor sobre a renda e a produ�ão de outras 

�amílias. A disponibilidade maior de terra gera v na maioria 

dos casos v uma quantidade maior de produ�ão v gerando mais 

renda para aquele produtor. 



A partir dessa diTerencia�ão principal se 

Tazem muitas outras, que vão desde um apadrinhamento 

político até a possibilidade ou não de migrar para auTerír 

renda monetária. 

Dentro da heterogeneidade social interna das 

comunidades rurais encontramos dois limites extremos 

grande proprietário e o 1atiFundiário. de um lado, 

o

e o

produtor despossuído. o parceiro ou assalariado 7 de outro. A 

situa�ão de parceiro coloca o indivíduo em uma rela�âo de 

dependência e subordina�ão ao proprietário de terras. Por 

não ensejar uma rela�ão de posse permanente de terras. que 

representa um Tator Tundamenta1 para o pequeno produtor, o 

parceiro terá que se submeter às condi�Ões impostas pelo 

proprietário da terra a cada contrato. Com a obriga�ão de 

remunerar a renda da terra. e com a necessidade de au�erir 

sua subsistência. sua capacidade de gerar uma produ�âo 

comercializável é ainda menor que a do pequeno proprietário. 

obrigando-o a um trabalho assalariado com o objetivo de 

auTerir renda monetária. Dessa maneira, o parceiro ou seus 

�ilhas transitam �reqüentemente para a categoria 

assalariados v causando instabilidade para a Tamília 

dos 

e a

comunidade. Por esse motivo os parceiros têm reduzidas 

possibilidades de usuTruir de alguns recursos para aumentar 

a produ�ão - como crédito v assistência técnicav insumos - o 

que y no melhor dos casos 7 o obriga a manter sua situa�ão7 

mas que se constitui em uma �orte tendência para o 



assalariamento irreversível. O próprio produtor rural chama 

a atenção para esse aspecto: ·o representante dos Macedos 

alertou ao gerente do Banco que o crédito para quem não tem 

terra não dá r pois quem trabalha em terra própria já 

trabalha na meia v porque tem que tirar a despesa e o 1ucro 7

e quem não tem terra é que não tem condi�ões porque tem que 

meiar três vezes 7 e o gerente tem que tomar cuidado.· {Atas 

do Núcleo Municipal de Turmalina 7 p. 10). Dessa maneira 7 o 

parceiro e o trabalhador rural �icam marginalizados das 

promo�ões do Programa MGII 7 por não terem uma capacidade de 

investimento com risco r pela instabilidade de suas rela�Ões 

com a terra e pela �reqüente migra�ão em busca do trabalho 

assalariado. 

Um situa�ão intermediária entre o 

proprietário bem situado e o trabalhador despossuído se 

situa no mini�undista r que é o pequeno produtor que tem 

autonomia (propriedade ou posse> sobre um pequeno peda�o de 

terra. Consideramos aqui os produtores com até 10 ha de 

terra. Estes irão 

em 

compor r em Minas 

Turmalina v 55% 

das 

delas ocupando r

aproxima muito dos parceiros r porque eles também o�erecem 

sistematicamente sua mão-de-obra para o trabalho 

assalariado. As duas categorias se con�undem r porque muitos 

mini�undistas possuem lavouras em regime de parceriay à meia 

ou à ter�a. É dessas camadas de produtores r junto com os 
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parceiros v que saem levas de migrantes que irão produzir 

riquezas em São Paulo ou no sertão v trazendo um minguado 

recurso para saldar as dívidas contraídas no processo de 

produ�ão e subsistência. Essa categoria se encontra também 

marginalizada das propostas do Programa v porque não tem um 

potencial de investimento v seu acesso ao crédito é restrito 

pelo pouco potencial produtivo 7 limitado pela extensão de 

terra disponível e instável sua presen�a na propriedade7 

mesmo porque tende a estar Tora da região durante a maior 

parte do ano. 

O pequeno produtor com áreas de 10 a 50 ha 

representam um estrato médio entre os pequenos produtores. 

Correspondem a 39% dos estabelecimentos em Minas Novas e 37% 

em Turmalina v ocupando 22% 21% das 

respectivamente. Esse pequeno produtor v por possuir uma 

diversidade de atividades dentro da unidade de produ�ão é 

capaz de gerar a sua manuten�ão e da Tamília de uma maneira 

mais satisTatória. Sua propriedade v na maioria dos casosv 

possui uma estrutura de beneTiciamento dos produtos que 

Tacilita a armazenagem e a comercializa�ão 7 possibilitando 

algum lucro. Dessa camada de produtores também saem 

migrantes v mas em quantidade menor 7 e na maioria jovens. Na 

prática este é o pequeno produtor típico idealizado pelas 

metas do Programa 7 que se tornou de Tato o alvo das aten�ões 

deste. 
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Os produtores que possuem de 50 a 100 ha não 

diTerem muito da classe anterior e também são alvos do 

Programa. Devido às características do solo na região v os 

manchões de terra Tértil não são Treqüentes nem extensos 7 e 

a relação positiva entre maior quantidade de terra e 

melhores condições de produ�ão não é automática. E possível 

e Treqliente se encontrar proprietários de até 100 ha em 

situação econômica pior que um proprietário de 20 ou 30 ha 

de terra mais Tértil. 

Quanto às propriedades de mais de 100 haF 

podem ser classiTicadas em dois tipos. Um primeiro tipo 7

mais comum 7 é a grande propriedade cujo proprietário mora 

nas cidades 7

moradores ou 

tradicional v 

entregando o cuidado da terra a parceriav 

trabalhadores assalariados. É o tipo 

que usuTrui da propriedade os lucrosv 

explorando os parceiros 7 que são mantidos em ccndiçies de 

estrita subsistência. O segundo tipo vem ocorrendo mais 

recentemente e compreende um pequeno número de grandes 

propriedades. São intensivamente exploradas com técnicas 

agrícolas modernas v com grande número de trabalhadores 

assalariados. Essas grandes propriedades de tipo moderno se 

situam em Minas Novas 7 em uma parte do município reconhecida 

por suas características de �ertilidade e boa 

que possibilitam mecaniza�ão e irriga�ão 

topogra�ia F

artiTicialv 

propiciando índices de produtividade bem acima da média 



regional. Em Turmalina também podemos encontrar esse tipo de 

grande propriedade. 

Essa díTerencia�ão 7 ainda que super-ficia1 7 é 

o ponto de partida para a compreensão da complexidade dos 

Tatores de heterogeneidade interna das comunidades. Ao -fator 

quantidade de terra 

propriedade. 

se acrescenta a 1ocalizaç:ão da 

Frente à extrema precariedade do sistema 

viário nos dois municípios são poucas as propriedades que 

possuem acesso por estrada. São comuns os lugarejos 

distantes vários quilômetros das estradas 7 tendo acesso por 

ªpicada
ª

. Sendo um serviço predominantemente municipal T a 

abertura de estradas é uma questão que mobiliza as 

comunidades junto à PreTeitura v 

manipulaç:ão política. 

sendo um Torte Tator de 

Cronicamente de-fícientes também são os 

serviç:os de saúde e educaç:ão v como já -foi anteriormente 

comentado. Igualmente nesse caso as condiç:Ões de se usu-fruir 

da pouca estrutura di-ferem segundo as condições econômicas 

do produtor. Enquanto o produtor despossuído ou o

mini-fundista tem que se submeter às OTertas dos serviç:os 

sociais presentes em sua localidade ou so-frer com a sua 

ausência v seu vizinho melhor situado pode ir- buscar esse 

mesmo servi�o na sede do município. 

Essas di-ferenciac:ões ,,. sobre as quais 

inúmeros indícios propiciam u•a melhor compreensão ,,. re-flete-
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se nas expectativas ? reivindica�ões e demandas de cada 

grupo. Enquanto o produtor despossuído espera o direito dos 

servi�os sociais mínimos 7 como educa�ão e saúde7 espera 

também uma melhoria das condi�Ões de trabalho e aspira a 

justi�a social através de contratos de trabalho negociados7 

que impliquem em seguran�a e estabilidade. Mas aspira 

TUndamentalmente poder usufruir de uma terra só suav e a 

obten�ão das condi�Ões econômicas para tornar o seu trabalho 

suficiente para sustentar a família. O produtor proprietário 

de áreas médias 7 por sua vez F aspira 7 além dos serviços de 

saúde e educa�ão r melhores condi�ões de comercializa�ão de 

seus produtos 7 demanda o acesso à infra-estrutura econômica 

para o auxiliar na produ�ão 7 como estradas 7 armazéns e 

postos de venda de insumos a pre�os subsidiados. E aspira7 

fundamentalmente r a estabilidade da propriedade da terrar 

que é o principal Tator de produ�ão. Este produtor situa-se 

em posi�ão intermediária r vulnerável às condi�Ões precárias 

de vida da regiâo 7 soTrendo as conseqüências da insuficiente 

infra-estrutura social r sendo limitado pelos entraves 

impostos à sua atividade produtiva pelo isolamento econômico 

e cultural. O produtor proprietário de áreas maiores 7 ainda 

inferiores a 100 ha r constitui-se v muito �reqlientemente 7 nos 

líderes apontados pelos seus vizinhos. Não nos cabe aqui 

analisar que tipo de líder representa r se autoritário 7 

liberal ou democrático v pois que as suas atitudes serão 

determinadas pelas condi�Ões de reprodu�ão social ditadas 
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historicamente. Cabe-nos aqui ressaltar que essa 

de uma maneira geral F vem reivindicar questões que são de 

seu interesse r mesmo que r intencionalmente r o líder aspire 

que os bene�ícios se estendam a toda comunidade. 

vemos surgir questões como a localiza�ão de um ponto de 

armazenamento comunitárío v enquanto a maioria das famílias 

não produz o su�iciente ?ara o sustenta r ou propostas de 

compra de insumos em grupo 7 que não consegue a adesão de 10% 

da comunidade. Esse proprietário 7 geralmente r se utiliza da 

influência que tem sobre a comunidade e a maior facilidade 

relativa da influência que tem sobre a comunidade e a maior 

�acilidade relativa com que se locomove e se relaciona com 

as lideran�as políticas municipais para alcan�ar seus 

objetivos. E os políticos v sabiamente 7 se utilizam desse 

elemento para divulgar 

influência. 

suas promessas e estender sua 

O grande proprietário aspira a manuten�ão do 

·status quo·. A ele v de uma maneira geral F não interessa que

se melhorem as condi�ões de produ�ão pois construiu sua 

riqueza dentro das condi�Ões dadas e considera que quem não 

o fez foi por incapacidade pessoal v preguiça ou negligência.

Seus lucros são 7 na maioria dos casos v investidos �ora das 

propriedades 7 normalmente no o que mantém as 

atividades agrícolas restritas à explora�ão por parceiros e 

meeiros v o que signi�ica um pequeno potencial de gera�âo de 

emprego 7 renda e produ�ão. 
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4.2 Tendências de Desenvolvimento da Pequena Prpducão na 

Região de Estudo 

A análise da realidade atual da pequena 

produçio presente em Minas Novas e Turmalina v permite 

inferir as tendências do desenvolvimento da agricultura de 

subsistência Trente ao avanço das relações capitalistas de 

produ�ão no país. 

O movimento mais marcante e que inclui maior 

número de pequenos produtores r pelas suas condições de 

produção v é em dire�ão à proletariza�ão. Esse movimento não 

é automático v mas vem sendo trilhado em forma de processo r

pelas migra�ões sazonais efetuadas v ano a ano 7 por uma 

população sofrida e depauperada v que encontra assim uma 

alternativa no trabalho assalariado. Essa tendência inclui 

uma complexidade de fatores 7 dos quais pode-se destacar 

dois v que representam condicionamentos econômicos que 

impulsionam os migrantes. Um ?rimeiro fator corresponde ao 

adensamento populacional na região e conseqüentemente 

agudização da inviabilidade da reprodução social na área. Um 

segundo fator pode ser visto no avanço das for�as produtivas 

capitalistas v seja nas regiões de economia avançada 7 seja na 

através da introdu�âo de mudan�as na 

estrutura econômica do Alto Jequitinhonha. 

Quanto ao adensamento demográfico regional7 

ele decorre sobretudo do processo de subdivisão dos 
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minifúndios v que alcançou um ponto máximo possível r que 

impede a retenção 

produtores 7 pois a 

de mais uma 

maioria das 

pequenos 

propriedades é 

insuficiente para o sustento das famílias. O tamanho das 

propriedades v combinado com o tipo de agricultura ali 

praticado 7 extremamente rudimentar 7 implica em desgaste 

muito grande dos terrenos agricultáveis. As condições de 

vida na região e a ausência de infra-estrutura social e de 

apoio à produção 7 inviabilizam a manutenção de uma 

agricultura de baixa renda 7 que não suportará uma redivisão 

das unidades produtivas para os futuros herdeiros. 

O trabalho fora da região vem se tornando 7

para o pequeno produtor r cada vez mais indispensável para a 

manutenção das famílias e sua reprodução como pequenos 

produtores. Isto se acentua ainda mais com a crise econômica 

que atinge duramente essa popula�ão que Já vivia em 

condições de extrema penúria. 

Simultânea e combinadamente a esse processo 

interno de pauperiza�ão ocorrem fatores de proletarização 

dos pequenos produtores enquadrados no avan�o das for�as 

produtivas capitalistas. Durante a década de 70 o movimento 

migratório proveniente das zonas rurais do Alto 

Jequitinhonha dirigiu-se predominantemente para a zona 

urbana da capital de São Paulo 7 alocando-se na constru�ão 

civil. A retra�io do setor 7 em conseqüência da crise que vem 

se passando no país 7 veio entretanto dispensar essa mão-de-



obra flutuante. Em contrapartida 7 

8i 

a questão energética 

apontada como propulsora da crise v resultou no acelerado 

desenvolvimento de um setor da agroindústria a níveis 

desproporcionais ao desaquecimento observado em quase todas 

as atividades econômicas: Talamos da cultura do 

beneficiamento da cana e produ�ão do álcool. A partir de 

1979-80 acelerou-se o movimento dos lavradores mineiros em 

direção à zona canavieira paulista. 

própria região que arregimentam 

Existem •gatos· da 

seus conhecidos 7

constituindo várias turma fixas. O trabalho dos migrantes 

oriundos da região nos canaviais está alcançando um estágio 

tal de rotina que vem provocando uma especialízação 7 tanto 

que os usineiros já têm preferido o trabalho dos ·
ª

mineiros· v 

que chegam mais motivados a ganhar dinheiro e por isso 

trabalham mais e reivindicam menos que os ªbóias frias* 

locais. Esse aspecto da questão e muitos outros foram 

debatidos pelos lavradores migrantes e por líderes sindicais 

e pastorais locais e da região canavieira por ocasião do I 

Encontro dos Cortadores de Cana 7 em Ara�uaí 7 Berilo e Minas 

Novas v em 9 7 10 e ii de mar�o de 1984 v cujas ªResolu�ões· 

podem ser vistas no Apêndice 3 deste trabalho. 

A região canavieira paulista não oferece r

entretanto v condições de abrigar definitivamente o 

trabalhador rural mineiro F dadas suas precárias estruturas 

urbanas conjugadas com o grande número de produtores 

expulsos da própria região. Configura-se assim uma migração 
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sazona1 7 anualv no eixo Vale do Jequitinhonha - Região de 

Ribeirão Preto. 

O processo de ocupa�ão do ·sertão· mineiro e 

goiano 7 pelas grandes Tazendas v 

de-obra volante do agricultor 

também vem atraindo a mão

de baixa renda 7 na derrubada 

das matas que ainda existem por lá 7 com vistas à implantação 

da pecuária de corte. Essa atividade é7 no entanto 7

circunstancial e provisória 7 devido à grande rapidez com que 

se consegue devastar uma área. 

No que diz respeito ao avanço das Torças 

produtivas dentro da região de estudo há que se ressaltar o 

importante papel exercido pelas atividades reT1orestadora e 

caTeicultora na modiTica�ão das rela�ões sociais de produ�ão 

predominantes no Alto 

representam dois setores 

Jequitinhonha. Estas 

vitais ao sistema 

atividades 

econômico 

brasileiro 7 que são a siderurgia e a agricultura de 

exporta�ão. Essas atividades v aproveitando-se da oTerta 

abundante de terra a pre�o baixo e das condi�ões climáticas 

e topográTica próprias para as reTeridas culturas 7 encontrou 

também uma mão-de-obra carente e abundante 7 que num primeiro 

momento aTluiu em massa para a implanta�ão das extensas 

áreas monocultivadas. Houve 7 ao Tínal da década de 70 7 um 

intenso movimento de abandono das 1avouras 7 de venda das 

terras e de assalariamento 7 que muito inTluiu para uma 

reestrutura�ão TUndiária da regiâo p alijando da posse da 

terra muitos trabalhadores. Atualmente as empresas 
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cafeicultoras e reflorestadoras ocupam uma significativa 

parcela de ex-pequenos produtores que residem em maioria nos 

núcleos urbanos. 

Simultâneo ao processo de proletariza�ão T

deveria ocorrer a capitaliza�ão de uma camada de pequenos 

produtores T

lavouras v se 

aumentando a 

responsabilizaria 

produtividade de suas 

pelo fornecimento de 

alimentos para o seu sustento e dos núcleos urbanos 

regionais. Com esse objetivo se situa a Programa MGII frente 

ao pequeno produtor. Sua defini�ão do pequeno produtor T

porém 7 é ampla o bastante para abranger diversas camadas 

sociais presentes na economia de subsistincia. 

componentes e 

Porém as propostas contidas nos diversos 

suas respectivas estratégias de 

delimitam T através da rotina do Programa 7 o tipo de pequeno 

produtor que procura atender v e o tipo de pequeno produtor 

realmente atingido. 

Muito já se comentou neste trabalho sobre o 

quais os resultados concretos 

dessa política na vida dos pequenos produtores? Com a 

experiência adquirida nesses três anos agrícolas em que foi 

incentivado o uso do crédito agrícola na regi�o 7 podemos 

in�erir os direcionamentos que vêm sendo dados à aplica�ão 

desse recurso. O critério básico de aplica�io se prende a 

capacidade do produtor de às propostas 

inovadoras que compõem a política do crédito agrícola. Esse 
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critério de sele�ão de mutuários desequilibra 

substancialmente a correla�ão de Torças na negocia�ão do 

capital pretendido 7 uma vez que dá ao Banco e aos órgãos 

encarregados da assistência técnica o poder de vetar 

mutuários mesmo que estes paguem em dia suas parcelas de 

empréstimo. A manuten�ão da taxa de juros e dos prazos 

dentro do conjunto introduzidas pela 

circular nQ 706 do Banco Central (vide página 63) implica na 

reprodu�ão da maior parte das diTiculdades encontradas pela 

grande maioria dos mutuários dos anos anteriores. A sele�ão 

dos mutuários se Taria 7 então v com base numa real capacidade 

de absor�ão das estratégias inovadoras inerentes à política 

do crédito agrícola. Serão re�or�adas 7 assim 7 as condi�ões 

econômicas e sociais que geram essa capacidade de resposta 7

e que são Tatores econômicos que privilegiam uma camada de 

produtores dentro do seu grupo socia1 7 quais sejam 7 tamanho 

e localiza�ão da propriedade 7 acesso a esquemas de 

comercializa�ão. São Tatores que já indicavam uma posi�ão 

privilegiada daquele produtor 7 mesmo antes da introdu�ão das 

políticas agrícolas. O privilegiamento desse produtor ou 

grupo de produtores vem reTor�ar uma distância da grande 

maioria da popula�ão local v re�or�ando as di�erencia�Ões 

internas da comunidade. 

Através da aplica�ão do crédito agrícola 

será possível a capitaliza�ão das propriedades médiasv 

promovendo o seu equipamento 7 ao mesmo tempo que torna ainda 
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mais inviável a manutenção da agricultura em miniTÚndios 

amadurecimento das condições de 

comercialização de produtos e aplicação de toda uma 

legislação inerente à política agrícola (taxas do INCRA F 

taxas de desmate 7 taxas de retirada de 1enha 7 imposto sobre 

o registro da terra etc.). Além do mais 7 com a aplicação do 

sistema de crédito rural tornam-se necessárias medidas 

complementares ao desenvolvimento do Programa 7 tais como 

assistência técnica ? comercializa�ão de produtos F alocação 

das estruturas de armazenamento e comercializa�ão 

insumos F que 

produtores. 

irão se restringir a certos grupos 

de 

de 

Partindo do conceito de lideran�a e do 

trabalho com líderes irradiadores 7 a estratégia do Programa 

supõe que os investimentos Teitos em uma unidade produtiva 

ou em um grupo de produtores irá se expandir por toda a 

comunidade 7 através do eTeito demonstra�ão. Ao se apoiar 

nessa expectativa 7 o Programa demonstra sua concep�ão 

seletiva 7 uma vez que apenas uma especÍTica camada dos 

pequenos produtores têm condições de absorver e se 

beneTiciar das propostas do Programa. Essa política resulta 

em soTisticado esquema de reTorço da domina�ão pré-existente 

na dinâmica de di�erencia�ão interna das comunidades. 

A capitaliza�ão de um estrato dos pequenos 

produtores não resulta necessariamente no aumento 

signiTicativo da o�erta de empregos na regiâo 7 uma vez que é 



característica a utilizaç:io de 

tipo de estabelecimento. 

Ocorre ., pois .,

pequenas propriedades verá 

mão-de-obra Tamiliar nesse 

que essa capitalizaç:ão de 

reduzidos seus eTeitos de 

contenç:ão das correntes migratórias ao âmbito das Tamílias 

beneTiciadas. Ao contrário do que propõe ., irá promover a 

saída dos demais produtores ., devido ao r-ef'orç:o das 

diTerenciaç:Ões internas das comunidades. Isso pode resultar 

em quebra da solidariedade vicínal e distanciamento de 

interesses ., tornando-se ., pois ,. a causa de conTlitos e 

desagregaç:ão social. 



5. CONCLUSAO

As questões colocadas pelo desenvolvimento 

capitalista para a economia de subsistência consiste numa 

prática que exige do cientista social uma postura que 

precisa se antes de tudo crítica e comprometida com os 

agricultores. 

planejamento ., 

As estratégias deTinidas pelo sistema de 

apesar de usarem um discurso onde estão 

presentes objetivos tais como a melhoria do níve1 de vida ., 

aumento da renda e conten�ão das correntes migratórias 

correspondem ., na realidade ., a resultados diversos ., que 

acabam por contribuir para a manuten�ão do sistema de 

domina�ão vigente. 

economia de 

O sistema capitalista ., por sua vez v coloca a 

subsistência dentro de um processo de 

expropria�ão que 7 levado às últimas conseqüências ., resulta 

na migra�ão de�initiva ., ou seja., o abandono das lavouras de 

subsistência e a proletariza�ão do pequeno produtor. 

Nesse processo 7 as condi�ões de vida em um 

sistema de agricultura de subsistência tornam-se 
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crescentemente piores 7 inviabilizando a manuten�ão das 

pequenas propriedades e f'or�ando o lavrador para o trabalho 

assalariado. 

A prática social junto a essa popula�ão de 

produtores pauperizados vem indicar que uma reivindica�ão 

básica permeia cada problemática individua17 cada 

questionamento 7 cada conclusão de discussão. É a questão da 

estrutura �undiária 7 

subsistência sua 

produtor. 

que signif'ica para 

própria reprodu�ão 

Somente quando se tomar 

o agricultor de 

enquanto pequeno 

como ponto de 

partida para o desenvolvimento rural a questão da estrutura 

f'undiária 7 encarando-a como def'inidor primário da pobreza 

rural7 se poderá alcan�ar os objetivos -fundamentais que 

venham a atingir não só aqueles que já têm 7 masr 

os desprovidos 7 os deserdados da terra. 

sobretudo ,, 
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SUMHARY 

This study is abaout the changes undergone 

by the subsistence production agents of the Minas Novas and 

Turmalina municipa1ities at the High Jequitinhonha region y

northeast of the State of Minas Gerais. 

There has been undertaken at this region an 

integrated Programa of Rural Deve1opment financed by the 

World Bank. The strategies and consequences of this program 

have been analized withing the context of the productive 

force development of the region. However 7 it is intended to 

capture in the study the small producer perspective 7 where 

an attemp fs made to show how the evolution of the Social 

relations of production affect this life. 

From the understanding of the p1anning 

mechanisms and strategies of the state apparatus 7 an attempt 

is made do analize the programmed actions of the government 

in relation to the evolution of the productive forces. It is 

found in this study that the governmental programmed actions 

reinforce the community internal diferentiations bringing 

about stronger ties to the system of social domination. From 

this fact 7 there has been observed a tendency to 

the seasonal migratíons. 

Under the point of view of the 

increase 

sma11 

producers it was attempted to �ind how they idealized their 

o�n life perspectives.
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APÊNDICE 1 

Os objetivos do programa serão alcan�ados 

através dos objetivos especÍTicos de cada componente F

totalizando o envolvimento de vinte e três órgãos públicos e 

Secretarias de Estado para a execu�ão das metas r como 

veremos: 

1. Crédito Rural

Objetivos:

a) cria�ão de condi�Ões para aumentar a receptividade 

dos produtores à ado�ão de novas tecnologias e 

métodos de manejo; 

b) estender o sistema bancário aos pequenos produtores r

principalmente àqueles que residem relativamente

longe das agências r possuindo pouca experiência com o

sistema bancário.

Metas: 

a) orienta�ão técnica em atendimento a trinta mil 

produtores cujos empréstimos deverão se destinar ao 

custeio r aos investimentos e à comercializa�ão; 

b) implanta�ão de pelo menos vinte agências Tinanceiras 

de crédito p quer na Torma de postos avan�ados r como 

de postos de atendimentos móveis. 



3. 

Assistência Técnica e Extensão Rural - EMAJER - MG 

Objetivos: 

Trata-se das atividades educativas orientadas para a 

melhoria das condiç:Ões de vida da Tamília rural. A 

aç:ão educativa é voltada para a orientaç:ão 

capacitaç:ão das f'amílias e das comunidades para 

proverem suas necessidades com maior e melhor 

aproveitamento de seus próprios recursos ? visando a 

sua promoç:ão. Concretizar um amplo processo de 

mudanç:as quantitativo e qualitativo na vida sócio-

econômica da comunidade r através de crescente 

participaç:ão de seus membros na gestão de programas e 

na soluç:ão de seus problemas. 

Metas: 

Desenvolver 387 comunidades rurais 7 dando assistência 

a 32.372 f'amílias v 6.230 jovens e 14.400 mãesr bem 

como orientaç:ão e f'ormaç:âo de 2.470 

Assistência técnica r creditícia e extensão a 30.000 

estabelecimentos rurais. 

Pesquisa e Experimentação Agropecuária - EPAMIG 

Objetivos: 

conhecer e identif'icar os sistemas de produc;:ão 

praticados pela categoria; 



4. 
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a partir desse conhecimento 7 elaborar sistemas 

alternativos de produ�ão a serem confrontados em 

campos de observa�ão; 

implantar 

sistema; 

conduzir 7 

em campos de demonstra�ão o 

de -forma sistemática 7 

melhor 

pesquisas 

direcionadas para os pontos de estrangulamento 

detectados nos sistemas. 

Metas: 

realiza�ão de 296 ensaios experimentais; 

implanta�ão de 100 campos experimentais de pesquisa 

agrícola; 

implanta�ão de 156 campos de demonstra�ão; 

desenvolver ? junto com o IEF 7 linhas de pesquisa no 

campo da agro-si1vicu1tura 7 em 300 ha. 

Reflorestamento IEf 

Objetivo: 

Intensificar o reflorestamento a nível dos pequenos 

agricultores 7 aprofundar o conhecimento dos sistemas 

mais indicados para esse tipo de produtor e estudar 

formas de aproveitamento deste produto ao nível da 

pequena fazenda. 

Meta: 

Assistir a 4.000 pequenos produtores 7 

10.000 ha. 

re-florestando 



5. 

6. 

Recuperação de Vá,r;zeas - Rur:alminas 

Objetivo: 

Proporcionar a recupera�ão e utiliza�âo racional de 

várzeas -férteis ,. incorporando-as ao processo 

produtivo. Esse componente não atende somente a 

pequenos como também a médios produtores. 

Metas: 

Recupera�ão de 6.000 ha de várzeas 7 beneficiando mil 

e oitocentos produtores. 

Legitima.cão de Jer:r:as - Rura,lminas 

Objetivo: 

Regulariza�ão -fundiária para os ocupantes ,. como pré

requisito para a implementa�ão de qualquer medida de 

apoio à pequena produ�âo agropecuária ,. pois 

possibilita ,. simultaneamente ,. o acesso dos pequenos 

produtores ao crédito legal ,. à assistincia técnica 

permanente e à seguran�a de sua unidade produtiva. 

Meta: 

Legitima�ão da posse de 9.000 estabelecimentos rurais 

de baixa renda .. cuja área deverá somar um montante de 

178.600 ha. 
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7. Comercialização EMAIER. EPAMIG. SUDECOOPx CEASAx 

a. 

CAMIGx CASEMGx AGENTES FINANCEIROS ETC

Objetivos:

O objetivo básico é a e:le:vac;:ão do poder de barganha 

do pequeno 

componente: 

produtor 

a> �acilitar o acesso

rural; pretendo-se com o

ao mercado do e:xcedent e 

come:rciável v através da melhoria da e:�iciência 

econômica e: operável do sistema de 

comercializac;:ão;

b) melhorar o nível de bem-estar da populac;:ão

consumidora principalmente daquela localizada na

áre:a-programa 7 atrav�s da diminuic;:ão - via menores

prec;:os - de seu dispêndio com o item alimentac;:ão.

A ac;:ão se dará através da ímplantac;:ão dos seguintes 

subcomponentes: Provisão de Insumos Agro-Pecuários; 

Compra e Venda da Produ�ão; Melhoria da Estocagem ao 

Nível de Unidade de Produc;:ão; Pesquisas Permanentes 

na Área de Comercializac;:ão 

Comercializac;:ão. 

Cooperativismo - SUDEcoop 

Objetivos:: 

e Extensão em 

re:e:struturac;:ão das empresas cooperativas existentes 

nas áreas programadas; 
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incentivo à comercializac;:ão de produtos 

agropecuários; 

instalaç:ão de meios que possibilitem os produtores 

dos serviç:os auxiliares de se beneTiciarem 

comercializaç:ão: 

classiTicaç:ão ,.

inTormaç:ão 

armazenamento .,

de mercado .,

crédito de 

comercializaç:ão etc; 

incentivos ao beneTiciamento de produtos regionais 

de modo que o pequeno produtor usuTrua do valor da 

transTormaç:ão desses produtos; 

apoio e assessoramento técnico-gerencial às 

cooperativas; 

educaç:ão cooperativista junto aos associados e 

grupos de produtores da área de ac;:ão das 

cooperativas 7

quadro social; 

capac i t aç:âo 

buscando o Tortalecimento do seu 

de recursos humanos junto aos 

contadores e técnicos das 

cooperativas ,. buscando o aprimoramento gerencial de 

Torma a que possam competir em melhores condiç:Ões 

no mercado; 

orientaç:ão e assistência aos grupos de produtores 

const itui'dos ,. no desenvolvimento de práticas 

associativistas no que se reTere à compra de 

máquinas e insumos agrícolas v bem :a 

comercializaç:ão de sua produç:ão. 



9. 

:l.04 

Metas: 

constitui�ão de 8 cooperativas; 

estrutura�ão e Tormação de 120 pré-cooperativas; 

assistência e 355 grupos de produtores 

(aproximadamente 9.000 produtores). 

Aeoio à Pequena Empresa Não-Agrícola - Secretaria do 

Ir:abalho 

Objetivo: 

Impulsionar o setor inTormal da economia em 38 

municípios pré-selecionados F designando-lhes maiores 

investimentos com a Tinalidade de apoiar e Tomentar 

grupos de atividades in�ormais sem inicialmente levá

los à TOrmaliza�ão. O componente prevê quatro linhas 

de a�ão: apoio gerencial à micro-empresa; assistência 

técnica e treinamento de mão-de-obra; apoio à

comercializa�ão e apoio ao associativismo. 

10. Estradas - DER

Objetivo:

Constru�ão F melhoramentos e elimina�ão de pontos 

críticos F cuja Tinalidade consiste em permitir o 

acesso às áreas de concentra�ão de agricultores de 

baixa renda intra e inter municípios selecionados. 

Prevê-se periódicos servi�os de conserva�âo nos 

trechos melhorados. 



Metas: 

- melhoramentos de 7 aprox i madamemt e 7 3.360 km de

estradas municipais;

constru�ão der aproximadamentev 

estradas;

100 km de novas

treinamento de empreiteiros municipais 7 operadores 7

mecânicos etc.

ii. Eletrificação Rural

Objetivo:

CEMIG/DAE-MG 

Impulsionar o setor 

dependentes direta ou 

agropecuário nas 

indiretamente da 

atividades 

energia 

e1étríca 7 contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida do homem do campo e o aumento de sua 

produç:ão ,. através da possibilidade de uso de 

equipamentos eletromecânicos. 

Metas: 

Extensão de linhas de distribuiç:ão e instalaç:ão de 

transTormadores e medidores para levar servi�o de 

eletricidade a um ntlmero estimado de 5.500 pequenas 

propriedades rurais 7 representando cerca de 16% do 

total de tais propriedades em 32 municípios pré

selecionados. 



12. Iele:fonia Rnr:aJ - OAE-MG

Objetivo:

i0ó 

Instala�ão do servil;o de telefonia em 34 municípios 

que ainda não dispõem desse servi�o. 

13. Centros Comunitários Rurais - Secretaria da Agricultura

e do Trabalho

Objetivos:

Construl;ão de 32 centros e mini-centros comunitários 

localizados nos 52 lugares centrais ou em suas 

comunidades. A idéia é concentrar as ínstala�ões dos 

Órgãos executores v segundo as necessidades de cada 

área 7 podendo v assim 7 os centros comunitários conter: 

postos ou centros de saúde 7 escolas v postos avan�ados 

de crédito 7 postos telefônicos 7

além de áreas destinadas a atividades propriamente 

comunitárias ( lazer 7 reuniões ., cursos ., etc.) 7 as 

quais deverão ser definidas a partir das necessidades 

da comunidade. 

14. Saúde e Saneamento - Secr:etar:ia da Saúde

Objetivos:

Melhoria das condi�ões de saúde da popula�ão de baixa 

renda ., através do melhor desempenho das unidades de 

saúde ,, com ênfase em atividades de imunizai;ão 

materno-infantis e de saneamento ., reduzindo ,, assim ,, a 
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possibilidade de doen�as veiculadas a partir das 

condi�ões inadequadas de moradia. 

constituído de três sub-componentes: 

O componente i 

1) melhoria das administra�ões central e regional;

2) aten�ão ambulatorial: constru�ão e reTorma do 

equipamento (contrata�ões técnicas);

3) ação sobre o meio: a) implanta�ão de sistema 

simpliTicados de abastecimento de água; b) 

melhoria de habitações urbanas e rurais nos 

municípios de Itacambira e Mato Verde. 

15. Educação - Secretaria da Educação

Objetivos:

ampliar e melhorar qualitativamente a oTerta de 

procurando criar um veículo 

entre o trabalho real de escola e a entidade 

produtiva da comunidade; 

racionalizar a utiliza�ão de dependências do 

Estado 7 com vistas à melhoria da produção agrícolav 

qualiTicando os alunos do meio rural o 

desenvolvimento de práticas agropecuárias v 

adequadas às necessidades da comunidade. 

Este componente apresenta dois grandes itens: a) 

inova�ão curricular (iQ grau e supletivo); b) setor 

primário - dinamiza�ão de escolas agFÍcolas. 



16. Proie:to Piloto de: Pe:se:ovn1vime:nto Comuo i tár i o 

Secretaria do Trabalho - EMAJER-MG 

Objetivos:: 

PFomover a paFticipaç:ão das comunidades rurais 

selecionadas nas a�ões e decisões a serem eTetivadas 

pelo Programa. 

Estratégias:: 

i) pesquisa básica: conhecimento da problemática dos

municípios onde atuara;

2) organizaç:ão comunitária: dar-se-á através da

o,.-ganiza�ão de Núcleos Municipais de

Comunitária que agruparão líderes e representantes

das comunidades rurais7 representantes dos órgãos

do HGII 7 representantes da PreTeitura, em reuniões

ordinárias mensais e extraordinárias quando se

rizerem necessário 7 com o objetivo de discutir o

encaminhamento do HGII nas comunidades;

3) Tundo de apoio ao desenvolvimento comunitário: 

viabilizaç:ão de projetos de interesses 

comunitários não previstos pelo Programa, 

de uma verba aplicada a rundo perdido. 

17. Avaliação - Universidade federal de Viçosa

Objetivos::

através 

Criar possibilidade para que o MGII se constitua em

um processo contínuo de modiricações e ajustes das 



meios e metas ,, que se -farão 

necessárias a partir da i ntegraç:âo que se 

estabelecerá entre os diversos componentes envolvidos 

direta ou indiretamente 7 desde a comunidade até o 

escalão superior de 

impactos do Programa 

decisões. A avaliaç:ão 

permitirá também 

dos 

obter 

parâmetros para eventuais reproduç:Ões de projetos 

semelhantes em outras áreas. 

18. Oraaoizacão e Gerência

Objetivo:

Exercer a coordenaç:âo geral e executiva a nível 

central F regional e municipal. 
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AIA PE UMA REUNIÃO EXJRAORDINáRIA NA COMUNIDADE RURAL 

DE SANTO ANJôNIO DOS MACEDO$ 
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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de hum mil y novecentos 

e oitenta e três r realizou-se uma reunião extraordinária na 

comunidade de Macedos para rediscussão dos propósitos do 

Programa MGII e se a comunidade estava ou não interessada em 

participar das cinco que haviam sido selecionadas para o 

re�erido Programa. Tal reunião �oi realizada atendendo a um 

pedido do Núcleo Municipal que queria uma resposta o�icial

da comunidade sobre sua permanência entre as cinco

selecionadas para atuação do MGII. Assim sendo r a reunião 

realizou-se no dia 25 p.p.7 com início às dez horas e quinze 

minutos v contanto com a participação dos técnicos 

representantes da SUDECOOP r da SECRETARIA DO TRABALHO e da 

EMATER e de dezo�to produtores r seis senhoras e três 

líderes. Abriu a sessao a EMATER que �ala dos objetivos da 

mesma e pede a participa�ão de todos para obtenção dos 

propósitos. Passa a palavra para a Secretaria do Trabalho 

que se apresenta como secretária do Núcleo Municipal de 

Capelinha r atualmente em exercício também em Turmalina em 

substitui�ão da técnica que se encontra de 1icen�a médica. A 

Secretaria do Trabalho pede para que �alem do posicionamento 

da comunidade perante o PROGRAMA MGII F sobre suas 
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expectativas do Programa nas 

·aceita�ão· da comunidade em rela�ão a todos os componentes 

do mesmo. A SUDECOOP argumenta que não houve trabalho aqui 7

sendo que somente em 1981 foi feita uma comercializa�ão em 

comum com quantidades irrisórias de pedidos e que em 1982 

dispensaram tal tipo de comercializa�ão. E que em conversa 

informa1 7 no Bar Correntâo 7 com o Sr. Santos 7 este disse que 

a comunidade não precisava do trabalho do MGII e que 

·estavam bem assim como se encontravam· ao que o Sr. Santos 

reafirmou e concordou plenamente. O Sr. Emídio disse que não 

quiseram compra em comum porque depois esteve comparando os 

pre�os das mercadorias em outras casas comerciais de 

Turmalina e que constatou que os pre�os eram bem mais baixo 

que na CAMIG. Continua ele que os Projetos para aquisi�ão de 

engenho 7 motor 7 criame de peixes comunitários dentre outros 7

não foram aceitos por 

não interessarem a comunidade ou não ter jeito de ter 

combina�ão entre o pessoal da comunidade. A Secretaria do 

Trabalho argumentou que depois de toda esta discussão ela 

está sentindo e quer confirma�ão se eles abrem mão da 

participa�ão deles no Núcleo 

outra comunidade que esteja 

Municipal 

mais interessada. O Sr. 

lugar a 

Emídio 

responde que não tem problema nenhum e acha que todos 

concordam v ao que teve consentimento geral. A Secretaria do 

Trabalho explica que assim sendo eles não estarão sendo 

excluídos somente dos trabalhos do Núcleo Municipal e da 
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Secretaria do Trabalho 7 ela pergunta se eles também abrem 

mão do trabalho dos outros componentes v ou seja 7 do IEF 7 da 

SUDECOOP 7 EMATER F RURALMINAS P da CAMIG r dentre outros que 

não Toram citados. O Sr. Emídio responde �alando no trabalho 

do IEF: ele olhou os lugares para o eucalipto e oTereceu 

para eles mudas 7 semente e �ormicida e até um viveiro aqui 

na comunidade ao que o Sr. Santos intervém r completando que 

este produto não interessa 7 que eles não têm terra para 

isto. Que houve também a OTerta do marmelo 7 mas que 

demora muito 7 demora 03 anos e nós não comemos· 7 colocando 

ainda que •nós qué é aquilo que come cozido 7 é disto que nós 

precisa 7 daquilo que planta e colhe no mesmo ano enchendo a 

barriga· e devem atender ·aquilo que dá mais resultado· e 

que também não tinham água suTiciente para aquela planta�ão. 

Todos os companheiros presentes concordaram plenamente com o 

Sr. João e este continuou Talando que o que estava dando 

r�sultado era a extra�ão das lascas de crista1 7 que é o que 

eles preTerem 7 pois é o que está dando dinheiro atualmente 

na comunidade. Que os ·Macedos· tinha muita gente na lavra 

da Cabras e na dos Macedos e que não sabiam o que ia 

pois não estavam achando 

ninguém para trabalhar nas lavouras e que ninguém estava 

querendo saber de plantar r pois estavam achando outras 

coisas mais �áceis como o cristal e que os trabalhadores 

agora estavam ganhando hum mil cruzeiros por dia com a 

despesa do dono do servi�o e mesmo assim estava di�ícil de 
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arrumar e sendo assim não achavam jeito para tocar as 

lavouras. O Sr. Santos disse que a comunidade estava mesmo 

precisando de recurso v mas que os recursos que o MGII

ªalumiava dar· segundo ele •só serve pros daqui do miolo e 

que o reto não ia receber dos bene�ícios· r que sempre que 

tinha pensado de colocá-los no meio tinha ªdado zebra· 

porque eles moram muito longe uns dos outros: ·uns pro lado 

de Furnas 7 outros no miolo e outros prá banda de lá do rio v

então não dava certo·. O Sr. José Maria concordou e 

argumentou que inclusive ele tinha um Tilho na idade escolar 

e que não estava Treqüentando 7 devido à grande distância da 

escola. A Secretaria do Trabalho pediu para que citassem 

quantas gratas Taziam parte dos Macedos e quantas ramílias 

tinha cada uma 7 ao que roi solicitado que o representante 

das mesmas ralasse nome dos demais. Os dois 

representantes da Grota de Furnas 7 também chamada Grata dos 

Moreiras v citaram vinte e duas Tamílias de lá r Toram também 

contadas doze familias no Ribeirão dos ATonso e quatorze no 

Centro dos Macedos. A palavra TOi dada a um representante do 

Córrego dos ATonso que perguntou se este Programa é para 

ajudar os lavradores r que se Tosse eles lá não queriam nada 

do que havia sido proposto 7 que queria era arame para cercar 

suas terras ao que a Secretaria do Trabalho Talou que 

se Tosse viável v seria incumbência do Projeto Pilota r mas 

que este somente beneTiciava a um grupo de pessoas e não a 

uma pessoa isoladamente. Perguntou ela o que ele achava dos 



outros componentes F se aquela grota precisava do trabalho do 

falou que ele particularmente havia 

procurado a RURALMINAS e que ficou parado 7 mas disse ser sua 

propriedade do município de Carbonita 7 ao que a Secretaria 

do Trabalho explicou que o mesmo deveria procurar a EMATER 

de Carbonita 7 que eles procurariam uma solu�ão. Ao perguntar 

pelo representante de Furnas o que achavam do Programa F o 

Sr. José Maria disse que ele achava bom as técnicas e que 

tinha melhorado muito 7 ele particularmente disse receber bem 

as técnicas e o trabalho do MGII7 mas que os outros não 

seguiam. O Sr. Santos interveio explicando que muitos não 

seguiam porque tinham medo de mexer com o Banco 7 que gente 

como eles era para ter medo mesmo do Banco 7 pois o 

empréstimo não era vantajoso devido a terra ser ruim e eles 

serem ªfracos·. A lavoura não produzia o suficiente para 

pagar o Banco e eles tiveram um exemplo muito ruim de um 

colega deles que teve que vender suas terras e quase tudo 

par saldar sua dívida e eles agora lá ·não queriam mais 

saber·. Foi dada a palavra para outro representante do 

Córrego dos Afonso e este disse gostar das aplica�ões da 

EMATER F mas que das outras coisas ele nunca participou. 

Walter explica melhor que o que queremos saber deles é se 

aceitam ou não o Programa MGII com o trabalho de todos os 

órgãos v ampliando mais para falar o que é a fun�ão da 

EMATER F fala sobre a comercializa�ão que podem fazer 

assessorados pela SUDECOOP e pergunta se eles acham que 
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precisam da técnica 7 ou se desse jeito que sempre plantaram 

se estavam satis�eitos. O Sr. Emídio disse que sobre a 

SUDECOOP ·o lugar é Traco 7 não tem condi�Ões de comprar 

grandes coisas e E que sobre a EMATER7 o 

pessoal sendo Traco não pode Tazer Tinanciamento no Banco 

para plant�r como recomenda as técnicas 7 pois o adubo 7 por 

exemplo 7 é caro e não compensa. Sobre a RURALMINAS 7 ninguém 

quer medir medem tudo 7 as grotas 

<terra de cultura) 7 as cabeceiras e os espigões e aí o 

imposto aumenta sobre o que eles usam e o que não usam7 e aí 

eles não agüentam pagar. 

acordo com o Sr. Emídio. 

Todos maniTestaram estar de pleno 

A Secretaria do Trabalho e a 

SUDECOOP disseram que depois de todas as 

Tinalmente eles tinham entendido que o que queríamos saber 

era como viam o trabalho do MGII e se interessavam ou não em 

serem incluídos no mesmo 7 aceitando e participando de todos 

os trabalhos dos diversos componentes 7 e que a resposta 

seria levada para o Núcleo Municipal. O Sr. João colocou que 

talvez consigam se aTirmar sozinhos T que inclusive estavam 

pensando na constru�ão de uma Igrejinha 1â 7 por custa deles. 

Outro senhor argumentou que assim Ticaria melhor que com 

certos ·compromissos a gente fica com a barriga pelo meio 7 

pendurados· e que com os recursos deles mesmos ficavam 

independentes r com a barriga cheia e não devendo a ninguém. 

Que eles sabem que nós estamos aqui e para ajudar 7 mas que 

nós não temos condi�Ões de ajudá-los. O Sr. João falou na 
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água que poderia beneficiar só o pessoal do Núcleo dos 

Macedos e outro senhor falou dos motores que se pusesse um 

para cada uma das três gratas ao que a Secretaria do 

Trabalho pergunta quem falou que os motores era so para o 

Centro dos Macedos. A EMATER responde que havia sido ela e a 

técnica licenciada que haviam falado nos motores 7 mas que 

não falaram em um só motor. Falaram sim 7 que para fazer o 

projeto em cada grota deveria ter pelo menos de 8 a i0 

usuários participantes do projeto ao que obtiveram resposta 

que não foram encontrados tais interessados e assim não pôde 

ser elaborado o projeto. Ouvidos todos os fatos a Secretaria 

do Trabalho explicou que como estavam abrindo mão da sua 

participação no Programa haveria a participação de outra 

comunidade no Programa MGII no lugar deles 7 que poderiam 

pensar mais seriamente em se organizarem sozinhos e que eles 

tinham plena condição de o fazerem e requisitarem ajuda de 

outros Órgãos que não dependem do MGII como a LBA 7 PRODECOM 7

SERVAS e outros. A EMATER incentiva a organiza�ão de uma 

Comissão Comunitária ou Conselho Comunitárío r fala na 

necessidade de registros e o que podem requisitar desses 

órgãos. Todos aceitam bem a idéia e disseram que iriam 

planejar isto quando �osse necessário nos procurariam. Todos 

os técnicos presentes se colocaram ao inteiro dispor deles e 

foram aconselhados a procurarem outras organiza�Ões 7 como o 

Conselho Comunitário do Barreiro v mais próximo deles r que o 

seu atual presidente, Sr. N.F.O. certamente poderia dar todo 



o apoio e explica�ies que -fossem necessária. 

havendo a tratar 7 seguiram conversas e bate-papos 

Nada mais 

in-formais 

e para -finalizar -foram distribuídas algumas sementes de 

hortali�as entre os presentes pela EMATER-MG local e deu-se 

por encerrada a reunião às onze horas e cinqüenta minutos. 

Eu. J.L.S. secretarie i  a reunião e lavrei a presente ata. 

que depois de lida e discutida será assinada. 

StQ Antônio dos Macedos (Turmalina), 25 de maio de i983 
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RESQLUCõES DO I ENCONTRO DOS MIGRANTES DO ALTO-MÉDIO 

JEQUITINHONHAr REALIZADO EM 2r 10 E ii DE MARCO DE 84r 

EM ARACUAíx BERILO E MINAS NOVAS - MG 

i. INTRODUÇÃO

ii8 

A Região do Alto-Médio Jequitinhonha y mesmo 

em tempos normais 7 é uma região miseráve1 7 onde a falta de 

condi�ies de vida e de trabalho �az com que7 anualmente 7

milhares de trabalhadores abandonem suas famílias em busca 

de ganha-pão 7 em São Paulo e outras regiÕes 7 principalmente 

no período da entressafra. 

E agora v a perda de 70% da produ�âo 

agrícola 7 provocada pela seca 7 leva ao desespero parcela 

crescente da popu1a�âo 7 aumentando o número daqueles que são 

obrigados a migrar. 

Diante da gravidade da os 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da região r apoiados pela 

CPT 7 FETAEMG e Secretaria do Trabalho do Estado de Minas 

Gerais realizaram o I Encontro dos Migrantes v nos dias 97 10 

Berilo e Minas Novas 7 com a 

participa�ão de cerca de 4.000 trabalhadores rurais. 

O Encontro teve como objetivo central 

discutir as formas de assegurar ao trabalhador condi�Ões 

mínimas para sua permanência no Vale. 



Avaliou-se a condi�ão de vida dos migrantes 

no corte de cana em São Paulo T onde sao submetidos a 

verdadeiras formas de escravidão branca e ao domínio e 

explora�ão dos empreiteiros (
ª

gatos
ª

) T bem como a realidade 

dos que partem para o corte de lenha no ·sertão· - Alto São 

Francisco. 

Analisou-se 

notadamente das mulheres 7 

a s itua�ão das famí1 ias ,.

que permanecem na região em 

condi�Ões de extrema penúria. 

Este documento é o resultado dos Encontros e 

pretende refletir as discussões 7 denúncias e propostas 

levantadas pelos trabalhadores nos três dias de reunião. 

2. ANÁLISE DA REALIDADE REGIONAL

2.i Agricultura

A política agrícola e agrária dos sucessivos 

governos para a região não vem atendendo aos interesses dos 

pequenos produtores ,. mas sim dos grandes fazendeiros e das 

empresas agro-reflorestadoras. 

O comprovante disso são os seguintes fatos 

levantados durante o encontro: 

f'alta de terra 

trabalhar; 

para os que querem 



di-ficuldade para legalizaç:ão da titulaç:ão 

da terra (altos preç:os do registro e das 

taxas do I.T.B.I.); 

estiagens periódicas r levando até à perda 

total das 1avouras 7 sem que providências 

e-ficazes sejam tomadas; 

escassez de mão-de-obra 7 devido à

migraç:ão forç:ada; 

-falta de equipamentos agrícolas 

adequados 7 insumos a preç:os acessíveis 7

assistência técnica crédito 

agrícola compatível com a realidade do 

pequeno produtor r bem como de estradas r

armazéns e cooperativas. 

Tudo isso .,. somado à -falta de opç:Ões de 

ocupaç:ão da mão-de-obra no período da entressa-fra leva à já 

citada migraç:ão forç:ada. 

2.2 saúde 

A situaÇ.ão da saúde na regiâov 

pelos trabalhadores r o-ferece um quadro sombrio. 

analisada 

Nota-se ausência total de atendimento médico 

na roç:a. A -falta de alimenta�ão e de uma higiene básica 

a-feta o desenvolvimento físico e 

geraç:ão. Em caso de doenç:a grave 7

intelectual da nova

não existem ambulâncias 
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para o encaminhamento a hospitais mais especializados. O 

atendimento do FUNRURAL é ínsuTiciente e o povo não dispõe 

de recursos para comprar os remédios receitados. 

Tudo isso Taz com que o índice de 

mortalidade inTantil e da morte de pais e mães de Tamília 

por causa da doen�a de Chagas sejam dos mais altos do 

Brasil. 

2.3 Educação 

O numero de escolas rurais existentes na 

região é bastante insuTiciente 7 caracterizando-se ainda as 

existentes pelo despreparo e baixo salário dos proTessores 7

carência acentuada da merenda escolar 7 

extensão de série. 

inexistência de 

A triste conseqüên�1a desta realidade é 

vermos ainda comunidades rurais inteiramente ana1Tabetas. 

3. DENúNCIAS

Nos três Encontros constatou-se que não está 

havendo apoio das autoridades municipais 7 estaduais 

Tederais aos trabalhadores rurais e às suas organiza�ões 7

especialmente no que se reTere aos seguintes casos: 

A Polícia Florestal age com excesso de 

rigor 7 Tiscalizando com multas e puni�Ões e atua de �orma 



incompatível com a realidade do pequeno produtor da região ? 

que necessita periodicamente 

lavouras de subsistência. 

de ro�ar para plantar as 

A atua�ão da Ruralminas está voltada para 

atender aos interesses dos grileiros e das empresas 

ref'lorestadoras. 

Falta 7iscaliza�ão do Ministério do 

Trabalho quanto ao cumprimento das leis trabalhistas. 

Há f'alta de apoio técnico da EMATER aos 

posseiros de Cardoso e Horrinhos 7 no município de Berilo. 

A atua�ão das empresas mineradoras na 

região de Ara�uaí e Itinga vem causando muitos prejuízos aos 

lavradores ? sem que providências sejam tomadas. 

4. REALIDADE DA HIGRAcao EM SÃO PAULO

4.i Problemas Causados pelos ·gatos·

Aliciamento de trabalhadores rurais da 

região para trabalhar no corte de cana7 

bons salários e bons alojamentos. 

Custeio das viagens 

empréstimos cobrando juros altos. 

Al ic iamemto 

falsifica�ão de documentos. 

também de 

com propostas de 

através de 

menores ., com 



Não-cumprimento das condições propostas7 

sendo péssimas as condições de alojamento 7 

higiene dos trabalhadores. 

alimentação e 

Exploração dos trabalhadores no comércio 

de mercadorias e ferramentas em ·vendas· montadas pelos 

·gatos· nos alojamentos 7 onde se encontram inclusive bebidas

alcoólicas. 

Acerto injusto de contas na hora do 

pagamento. 

Uso até de violência física como forma de 

opressão. 

4.2 Problemas Causados pelas Usinas 

Não-cumprimento da 1egislaç:ão 

lhista. 

Retenç:âo de parte do salário ?

traba-

que o 

trabalhador perde se rescindir 

da safra. 

o contrato antes do término 

Falta de atendimento médico em caso de 

doen�a v em algumas usinas. 

Não pagamento dos dias em que o 

trabalhador fica parado por motivo de acidente de trabalho. 

Implantaç:ão de um novo sistema de corte 

de cana (mudança de 5 para 7 ·ruas
ª

) aumentando ainda mais a 

explora�ão e o conseqüente desgastamento físico. 
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Desrespeito ao descanso semanal. 

Acobertamento dos •gatos· por parte das 

usinas. 

s. 

Péssimas condi�ões de transporte.

PROBLEMAS NA MIGRACiO PARA A REGIÃO DO ALTO 

FRANCISCO <·SERTÃO.)

SÃO 

Alguns trabalhadores da região dirigem-se 

para o Alto São Francisco a fim de trabalharem no corte de 

lenha para o fabrico de carvão. 

A forma de servi�o é por empreitada v ficando 

a cargo dos trabalhadores todas as despesas de alimenta�ão7 

saúde e transporte v não existindo 7 portanto T nenhum vínculo 

empregatício com os fazendeiros e firmas carvoeiras. 

em muitos 

desrespeitados os tratos feitos inicialmente. 

6. PROBLEMAS NA FAMÍLIA DO MIGRANTE

casos são 

Com a migra�ão 7 a família fica ao abandono. 

Nos primeiros meses da saída do homem 7 

nenhum recurso econômico. 

a família fica sem 

As esposas se vêm obrigadas a executar dupla 

tarefa: doméstica e na ro�a (própria ou de fazendeiro). 



São explorados no serviço das fazendas ,.

notadamente nas de café r o que vem provocando o aumento da 

prostituição. 

A migração vem causando r 

desagregação familiar. 

deste modo ,. a 

Os menores se vêm obrigados a trabalhos 

pesados para o sustento do lar ,. com detrimento de sua saúde. 

Em caso de doen�a .. as mães não têm condi�ões 

de sair em busca de socorro médico. Exemplo disto foi o fato 

ocorrido numa região de Minas Novas no ano de i982 r quando 

um surto de sarampo matou de uma só vez oito crian�as. 

As esposas ,. enquanto aguardam algum recurso 

financeiro dos maridos ,. 

armazéns locais. 

têm seus créditos cortados nos 

Sozinhas ,. as mulheres enfrentam todo tipo de 

dificuldades como ,. 

Florestal. 

7. PROPOSTAS

por exemplo ,, a pressão da Polícia 

Constru�ão de a�udes ,. 

artesianos e outros sistemas de captação de água para 

irriga�ão agrícola e abastecimento doméstico. 

Melhoria e construção de estradas 

pontes para escoamento da produ�ão. 

e 
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comunitário7 de 

estruturas para produ�ão de a�úcar 7 rapadura e farinha 7 bem 

como de olarias v favorecendo a ocupação da mão-de-obra. 

Incentivo técnico-financeiro para 

produções alternativas no período da entressafra. 

Fornecimento a grupos de trabalhadoresv 

através de seus sindicatos e organizações comunitárias 7 de 

máquinas agrícolas e implementas para a preparaçao da terra 

(tratores 7 arados de tra�ão animal) a custos compatíveis. 

Cria�ão de escolas profissionalizantes e 

apoio às que já existem. 

Distribuição 

trabalhadores. 

Solução r por 

INCRA7 dos conflitos de terra 

pequenos produtores. 

das terras devolutas aos 

parte da RURALMINAS e do 

em favor dos posseiros e 

Cria�âo 7 por parte do Estado7 de um fundo 

especial para cobrir todas as despesas para legalização da 

posse da terra. 

Cria�ão de uma infra-estrutura industrial 

compatível com a realidade da região 7 para transformação de 

seus produtos e riquezas naturais 7 visando a cria�ão de mais 

empregos. 

Fiscaliza�ão 7 por parte do Ministério do 

TrabalhoF nas usinas e onde mais 

cumprimento das leis trabalhistas. 

for necessário 7 para o



Maior apoio e atenç:ão dos órgãos 

governamentais para o Vale de Jequitinhonha 7 em especial 

para os trabalhadores rurais e suas organizaç:Ões sindicais e 

comunitárias. 

Financiamento a juros mais baixos e 

cobertura eficiente de seguro para as colheitas que se 

perdem. 

Distribuiç:ão de sementes através dos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais 7 pelo sistema de bancos 

de sementes <o associado devolve 7 após a colheita r o dobro 

da quantidade recebida). 

Garantia de preç:o justo para a produç:ão 

agrícola. 

Criaç:ão de Cooperativas Agrícolas para os 

pequenos produtores. 

Implantaç:ão de cestas de alimentos 7 ? 

baixo preç:o r para atender a emergência da seca. 

Criaç:ão de -fremtes de 

administradas pelos Órgãos que a tuam no meio rural r 

a melhoria da infra-estrutura d a  região (estradas 7 

trabalho 

visando 

pontes ,. 

barragens ? escolas 7 postos de saúde T abastecimento de água 

etc.). 

Diante do protesto dos 

trabalhadores 7 espera-se uma imediata mudanç:a na atuaç:ão da 

Polícia Florestal. 



Atendimento médico e dentário a nível das 

comunidades e melhoria na distribui1;ão de medicamentos. 

Melhoria das condi.;Ões da educac;ão7 

através da amplia�ão da rede escolar 7 cria�ão de extensão de 

séries e melhor distribui1;ão da merenda escolar. 

REFORMA AGRÁRIA. 

LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS OE MINAS NOVAS 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BERILO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARACUAí 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TURMALINA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPELINHA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAMARANDIBA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VIRGEM DA LAPA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO BADARó 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PADRE PARAÍSO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAOBIM 


