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É com grande satisfação que a Fundação João Pinheiro (FJP), em parceria com a Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG), torna pública esta obra, em seis volumes elaborados ao longo do processo de
construção do Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha (PDVJ). O objetivo do PDVJ
é orientar e promover o desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Visa ainda contribuir enquanto instrumento técnico de planejamento, para a elaboração
de planos de desenvolvimento para os demais territórios do estado de Minas Gerais, criados em 2015.
A informação e o conhecimento aprofundados da realidade são fundamentais para a efetividade das
políticas públicas, a transparência das intervenções, a inclusão e o controle social. E é a partir dessa
importante premissa que se decidiu pela publicação integral e cuidadosa dos estudos técnicos e documentos do PDVJ, facilitando, assim, a sua consulta e pesquisa por parte dos gestores públicos estaduais
e municipais, dos atores locais, dos pesquisadores e da população em geral.
A construção do PDVJ envolveu um grande número de pesquisadores da FJP e de especialistas externos
e contou com a participação da população, em consonância com o processo de mobilização empreendido por meio dos Fóruns Regionais realizados pelo Governo do Estado em 2015. Foi elaborado com
base nas orientações elencadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 20I6-2017),
especialmente, no tocante à implantação de um novo modelo de desenvolvimento para Minas Gerais,
no qual o crescimento caminha juntamente com a redução das desigualdades sociais, maior equilíbrio
regional e no aprofundamento da democracia. (PMDI, 2015-2027).
Vencida, contudo, esta primeira etapa, cabe, agora, garantir que as ações aqui propostas sejam implementadas, o que só será possível a partir da criação de um arranjo de Governança para este PDJV, o que
pressupõe um protagonismo, ainda maior, do Governo Estadual, por meio da Secretaria Extraordinária
de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEEDIF) e, no âmbito local, dos Colegiados Executivos dos Fóruns Regionais, com a participação efetiva dos gestores e atores locais.
Roberto do Nascimento Rodrigues
Presidente
Fundação João Pinheiro
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Este volume apresenta as dimensões Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura e Segurança Pública do Diagnóstico Propositivo do Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (PDVJ), cujo
objetivo é subsidiar a ação do Governo do Estado de Minas Gerais com vistas ao desenvolvimento dos
territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha, constituídos por 25 e 34 municípios,
respectivamente, conforme mapa a seguir.
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1

Educação

O desenvolvimento de uma região passa, entre
outras coisas, pela expansão educacional. A educação influencia diretamente a produtividade dos
trabalhadores, contribui para o crescimento econômico, aumenta os salários, atrai investimentos do
setor produtivo, diminui a pobreza e a desigualdade.
Para além disso, a educação é um direito fundamental, determinado pela Constituição Federal
de 1988, que tem impactos diretos tanto na qualidade de vida, com influência positiva na saúde, por
exemplo, quanto na maior consciência de cidadania
e aumento da participação política. Permite também
que o cidadão amplie o acesso a bens simbólicos e
culturais, desenvolvendo seu capital humano.
O nível educacional de uma população é resultante
dos investimentos educacionais passados e recentes,
o que gera grandes desafios para a sua superação,
já que se sabe que o Brasil possui um déficit educacional histórico. Se por um lado é necessário remediar os baixos níveis educacionais da população mais
velha, resultado de décadas de investimento baixo,
por outro, devem-se garantir o acesso e a qualidade
da educação para as gerações mais novas.
Por educação entende-se não só o alcance da
escolaridade elevada, como também a qualidade
da sua oferta e a equidade de acesso aos bens

educacionais. Nesse sentido, este diagnóstico
abordará aspectos como acesso e cobertura, escolaridade da população adulta, qualidade da educação e aspectos relacionados aos professores.
Cabe ressaltar que, além da educação básica, é
importante a qualificação profissional da população local, por meio seja da educação superior
seja do ensino profissionalizante. A melhora
nesses dois segmentos permite maior inserção
no mercado de trabalho e melhor qualificação
profissional, com impactos positivos na produtividade do trabalho e nos salários.

1.1

PANORAMA ATUAL DA
EDUCAÇÃO

Nesta seção serão analisados indicadores que
mostram o panorama atual da educação nos
territórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha, bem como a evolução recente e
as desigualdades entre os municípios.
Quando se analisa a educação, há que se pensar
nas diferentes dimensões que tornam esse sistema eficaz. Assim, é necessário saber a cobertura e o acesso ao sistema de ensino, o fluxo dos
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alunos entre as séries, se as escolas conseguem
garantir o aprendizado necessário a esses alunos
e questões relativas aos professores, atores
importantes no processo educacional. É necessário também conhecer os atuais níveis de analfabetismo e instrução da população adulta, que
refletem não apenas a condição do sistema atual
de ensino, mas também do passado recente.
Dessa forma, os indicadores escolhidos captaram
essas diferentes dimensões. As bases de dados utilizadas foram os censos demográficos realizados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o Índice Mineiro de Responsabilidade Social
(IMRS), coordenado pela Fundação João Pinheiro, o
Censo Escolar da Educação Básica, o Censo da Educação Superior, de responsabilidade do Mistério da
Educação (MEC), e o Sistema Mineiro de Avaliação
e Equidade da Educação Básica (SIMAVE), coordenado pela Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais (SEE-MG). Para qualificar as bases de
dados secundárias, foi realizada uma pesquisa de
campo com entrevistas em profundidade e rodas
de conversa nas superintendências regionais de
ensino (SRE) com o dirigente, analistas pedagógicos e inspetores educacionais que acompanham
de perto a educação não apenas da rede estadual,
mas também das redes municipais1 e nas unidades
de oferta de gestão privada.

1.1.1 Acesso e cobertura
O acesso e a cobertura do sistema educacional
serão analisados pelas taxas de atendimento
por grupo etário2 e pelas taxas de escolarização
1 A metodologia do trabalho de campo está no Apêndice A1.
2 A taxa de atendimento escolar (também chamada taxa de
frequência) é a razão entre a população de determinada faixa
etária que frequenta escola ou creche e a população total nessa
faixa etária. Em geral, considera-se a faixa etária adequada para
cursar determinada etapa de ensino, quais sejam: 0 a 3 anos
para creche, 4 e 5 anos para pré-escola, 6 a 14 anos para o fundamental e 15 a 17 anos para o médio.

líquida3 dos ensinos fundamental e médio. Esse
último indicador é importante porque, além de
captar o acesso a determinada etapa de ensino,
consegue captar a trajetória regular do aluno.4
A tabela 1.1, na página ao lado, apresenta a taxa de
atendimento para os grupos etários de 0 a 3 anos,
4 e 5 anos e 15 a 17 anos. Não foi considerado o
atendimento da população de 6 a 14 anos porque
o ensino fundamental já está praticamente universalizado em Minas Gerais, ou seja, cerca de 99%
das crianças nessa faixa etária já estão na escola.
Com base nos resultados, observa-se que,
embora a frequência das crianças de 0 a 3 anos
tenha aumentado entre os períodos analisados,
ela ainda é muito baixa, não apenas nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, mas
também em Minas Gerais. O atendimento das
crianças nessa faixa etária está bem abaixo do
estabelecido pela meta 1 do Plano Nacional de
Educação (PNE), que é atender no mínimo 50%
das crianças de 0 a 3 anos até 2024.
Na pesquisa de campo percebeu-se que os municípios ainda não desenvolveram estratégias para
alcançar a meta das crianças de 0 a 3 anos, em
função, principalmente, do prazo estendido para
o seu cumprimento. A principal preocupação dos
municípios é alcançar a meta para a faixa etária de

3 A taxa de escolarização líquida é a razão entre as matrículas
das pessoas em idade adequada para estar cursando uma
determinada etapa de ensino e a população total na mesma
idade. Essa taxa indica a porcentagem da população na faixa
etária que está matriculada na etapa de ensino adequado.
4 Os dados da taxa de atendimento e da taxa de escolarização líquida
foram extraídos do Índice Mineiro de Responsabilidade Social
(IMRS). A metodologia de cálculo do IMRS considera no numerador
as matrículas constantes no Censo Escolar do Inep e no denominador a população do Censo Demográfico, para os anos censitários,
e para os demais anos a população estimada, ambos fornecidos
pelo IBGE. Ao se usar duas bases diferentes incorre-se no risco de
sobrestimação e/ou subestimação em uma das bases. Porém, essa
é a única forma de se calcular as taxas de atendimento e escolarização líquida para os municípios em anos que não são censitários.
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Tabela 1.1: Taxa de atendimento escolar por grupo etário segundo território de desenvolvimento –
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014 (%)
0 a 3 anos
Unidade geográfica

4 e 5 anos

2010

2014

Variação
(%)

2010

2014

Minas Gerais

13,1

17,4

32,4

63,9

68,9

Alto Jequitinhonha

12,3

17,8

44,5

55,1

Capelinha

13,2

17,5

32,2

Diamantina

11,7

18,0

10,1

Almenara

15 a 17 anos
Variação
(%)

Variação
(%)

2010

2014

7,8

89,9

85,0

-5,4

72,4

31,4

87,6

96,2

9,7

52,5

73,3

39,7

85,1

96,6

13,6

53,7

56,8

71,8

26,4

87,8

95,9

9,1

13,5

33,7

55,9

63,4

13,3

85,4

87,0

1,9

12,2

14,7

20,6

65,5

67,8

3,4

83,8

84,2

0,4

Araçuaí

8,8

13,6

54,1

56,7

61,2

8,0

90,0

91,1

1,2

Felisburgo

9,7

13,4

37,5

65,4

70,7

8,2

82,2

75,9

-7,6

Itaobim

9,2

12,4

35,0

41,4

54,2

30,8

84,1

96,8

15,1

Jacinto

12,9

17,2

33,5

68,6

71,5

4,2

84,0

72,4

-13,8

Pedra Azul

10,3

12,4

20,2

56,3

65,2

15,8

86,8

85,9

-1,0

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:
<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: junho de
2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro

4 e 5 anos, já que a meta 1 também estabelece o
atendimento de 100% das crianças nessa faixa
etária até o final de 2016. Não existem dados disponíveis para 2015 e 2016. Em 2014, porém, os dois
territórios do Vale ainda não tinham alcançado os
100% de cobertura para as crianças de 4 e 5 anos.
As demandas apresentadas nos Fóruns Regionais
também refletem a pouca importância dada pela
sociedade civil ao cumprimento da meta 1, já
que ocorreram poucas demandas relacionadas à
expansão da educação infantil, e apenas no território do Médio/Baixo Jequitinhonha.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, os municípios5
com menor atendimento às crianças de 4 e 5
anos em 2014 eram Monte Formoso (41,6%),
Francisco Badaró (46,3%), Novo Cruzeiro (47,1%)
5 No Apêndice A2 consta a relação de todos os indicadores analisados nesse relatório por município.

e Divisópolis (49,9%). No Alto Jequitinhonha, as
menores taxas são encontradas no município de
Santo Antônio do Itambé (32,5%) e Serra Azul de
Minas (42,7%).
Na pesquisa de campo, foram relatadas as dificuldades de muitos municípios para atingir a meta
de atendimento das crianças de 4 e 5 anos até
o final de 2016. Um dos problemas é o atendimento da zona rural: em algumas áreas existem
poucas escolas ou não existem, e o custo para o
transporte é alto, além dos riscos para o transporte de crianças em faixa etária que demanda
cuidados. Ademais, a frota de veículos é restrita e
inadequada para o atendimento a todas as faixas
etárias, e a distância e as condições de infraestrutura das estradas ampliam as dificuldades. Nesse
sentido, a SEE, por meio do Programa 210 – Cooperação Estado Município na Área Educacional
por meio da Ação 4642, aponta que o custeio
do transporte escolar segue diretrizes do Fundo
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Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Além disso, para a garantia de segurança e
qualidade ao transporte dos estudantes, mantém
os programas Caminho da Escola e o Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
(Pnate), voltados para o transporte da zona rural.
A SEE-MG transfere recursos para as prefeituras
em regime de cooperação para atender os alunos
da rede estadual.
Outro ponto levantado na pesquisa de campo
mostra que, mesmo nos municípios onde aumentaram as taxas de atendimento das crianças de
4 e 5 anos, consta que, em alguns casos, esse
atendimento é realizado de forma precária, em
locais inadequados, em tempo parcial e, principalmente, sem professores com capacitação
adequada para atuar em turmas multisseriadas,
quando é o caso, principalmente nas áreas rurais,
e com formação em alfabetização, mesmo nas
escolas urbanas.
Cabe ressaltar que os inspetores e analistas educacionais citaram exemplos exitosos na educação infantil. Segundo eles, os municípios que
aderiram ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância)
tiveram maior sucesso em aumentar a cobertura
da educação infantil. O Proinfância é um programa do Governo Federal que destina recursos
para os municípios por meio de convênios para
a construção de creches e pré-escolas e a aquisição de equipamentos para a rede física nessa
etapa de ensino.
Em relação aos jovens de 15 a 17 anos, percebe-se
que o atendimento nessa região é um pouco
maior que no estado de Minas Gerais: 96,2% no
Alto Jequitinhonha e 87% no Médio/Baixo. Os
municípios de Rubim (68,3%), Jordânia (69,1%)
e Jacinto (69,1%) apresentam taxas menores
que 70%, os três pertencentes ao Médio/Baixo

Jequitinhonha. No Alto Jequitinhonha, o município de Coluna é o que requer maior atenção
em relação ao atendimento de jovens de 15 a 17
anos (74,6%).
Pode-se perceber, portanto, que a maior parte
desses jovens está frequentando a escola6. O
problema maior é que eles são retidos no ensino
fundamental, conforme pode ser verificado no
gráfico 1.1. A taxa de escolarização líquida do
ensino médio indica que o percentual de jovens
frequentando a etapa de ensino adequada à
sua faixa etária ainda é baixa. No Alto Jequitinhonha, em 2014, 54,9% deles estavam no
ensino médio, percentual mais baixo no Médio/
Baixo Jequitinhonha, que chega aos 45,8%. O
PNE estabelece como meta (meta 3) elevar, até
2024, a taxa de escolarização líquida do ensino
médio para 85%. Com exceção de São Gonçalo
do Rio Preto, com 85,5%, nenhum município
nessa região atingiu essa meta. Os municípios com taxas mais baixas são: Salto da Divisa
(25,6%), Joaíma (30,8%), Bandeira (31,4%),
Jequitinhonha (32,4%) e Coluna (34,1%). Com
exceção desse último, os demais pertencem ao
Médio/Baixo Jequitinhonha.
Os relatos das entrevistas da pesquisa de campo
apontaram algumas causas para o baixo atendimento dos indivíduos de 15 a 17 anos no ensino

6 O fato da taxa de atendimento dessa faixa etária em 2014 ser
maior nos dois territórios de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha do que para a média de Minas Gerais pode causar
estranhamento. Porém, algumas questões podem explicar esse
fato. Primeiro, que a metodologia de cálculo do IMRS considera
duas bases distintas, o que pode causar eventuais distorções.
Segundo, que foi utilizada no denominador a população estimada para 2014 que pode estar subestimada, já que o Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha tiveram crescimento menor que a
do Estado nos últimos Censos Demográfico, assim, quando se
estima a população para 2014, essa tendência é considerada.
Outra questão que deve ser levada em consideração é que um
dos condicionantes do Bolsa Família é a frequência escolar da
população de 6 a 17 anos e nesses dois territórios de desenvolvimento há muitas famílias beneficiadas.
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médio. Um dos problemas é a aprendizagem
insuficiente nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano). Esse fato resulta no
baixo domínio da leitura e das operações matemáticas por parte dos adolescentes que chegam
aos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao
9º ano). Conforme informações coletadas nas
SRE visitadas, o processo de municipalização
(transferência para os municípios da execução
dos anos iniciais do fundamental), em alguns
casos, significou a precarização da oferta dessa
etapa de ensino em função, principalmente,
da falta de qualificação do corpo docente para
a alfabetização. Com menor incidência, registraram-se também casos de recursos materiais
insuficientes e compartilhamento dos equipamentos públicos estaduais sem a manutenção
necessária, ou seja, baixo investimento por parte
do poder público municipal.

Também foi apontado que a retenção dos adolescentes nos anos iniciais do ensino fundamental,
causando uma alta distorção idade/série, ocorre,
entre outras razões, porque os jovens abandonam
a escola, movidos pela necessidade de acesso a
trabalho e renda, no período de colheita do café
e do corte de cana, não retornando à escola ao
final da colheita. Esse abandono sistemático do
jovem faz com que ele não consiga terminar o
ensino fundamental e, quando alcança idades
mais avançadas, acaba evadindo da escola, por
desmotivação e/ou necessidade de trabalhar. Para
os entrevistados, a desmotivação em continuar
os estudos ocorre porque os jovens não veem a
educação como transformadora nas suas vidas, ou
seja, não está associada ao seu projeto de vida e à
perspectiva de ascensão profissional. Tal situação
resulta no baixo nível de escolaridade da população, conforme será verificado na seção seguinte.
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Gráfico 1.1: Taxa de escolarização líquida dos ensinos fundamental e médio – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2014 (%)

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível
em:<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: junho de
2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Para os entrevistados, programas de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) associados a cursos
de educação profissional, tanto técnica quanto
de qualificação, voltados para o mercado de
trabalho, somado à garantia de renda mínima
àqueles em situação de vulnerabilidade social,
deveriam ser uma intervenção para reduzir a distorção idade/série, além de motivar mais o aluno
para os estudos e assim evitar o abandono.
Outra solução possível apontada nos relatos orais
é a reorganização de algumas escolas públicas
rurais, de forma a ajustarem o calendário letivo
diante da ausência de estudantes no período da
colheita de café, conseguindo reduzir os índices
de abandono.

1.1.2 Escolaridade da população adulta
A escolaridade da população adulta é resultado
tanto dos investimentos atuais na educação
quanto dos investimentos passados. A despeito
dessa questão, é a população adulta quem está
apta ao trabalho, sendo, portanto, necessário
saber o nível de escolaridade dessa população e
pontuar ações que possam minimizar as deficiências existentes.
Um indicador importante, que mostra o nível
de desenvolvimento socioeconômico de uma
região, é a taxa de analfabetismo7 da população
adulta. As habilidades de leitura e escrita são fundamentais para a socialização dos indivíduos e a
ausência delas dificulta o exercício consciente da
cidadania.
De acordo com a tabela 1.2, observa-se que,
assim como Minas Gerais, os dois territórios do
Jequitinhonha apresentaram queda da taxa de
7 A taxa de analfabetismo mede o percentual de pessoas, usualmente a partir de 15 anos de idade, consideradas analfabetas,
ou seja, que não sabem ler ou escrever um bilhete simples.

analfabetismo entre 2000 e 2010, com menor
intensidade para o Médio/Baixo Jequitinhonha.
Apesar dessa queda, ainda há um percentual de
analfabetos considerável nesses territórios. Em
2010, o Alto Jequitinhonha registrou taxa de
analfabetismo de 17,5%, totalizando cerca de 38
mil pessoas analfabetas. Apesar de o microterritório de Capelinha possuir maior taxa de analfabetismo do que o de Diamantina, os municípios com maior taxa pertencem a esse último
microterritório, são eles: Rio Vermelho (26,9%)
e Serra Azul (26,6%). Em seguida, destacam-se
negativamente os municípios de Chapada do
Norte (24,8%), pertencente ao microterritório
de Capelinha, Senador Modestino Gonçalves
(24,2%) e Santo Antônio do Itambé (23%),
ambos do microterritório de Diamantina, e
Minas Novas (23%), do microterritório de Capelinha. Por outro lado, municípios como Gouveia
(8,4%), Diamantina (9,2%) e Datas (10,6%), todos
do microterritório de Diamantina, possuem as
menores taxas.
Já o Médio/Baixo Jequitinhonha registrou em
2010 uma taxa de analfabetismo de 23,9%,
cerca de 82 mil pessoas analfabetas. Nesse território, o analfabetismo ainda é um problema a
ser enfrentado em todos os municípios, já que,
dos 35 municípios pertencentes a esse território, apenas três possuem taxa menor que 20%,
sendo o menor percentual o do município de
Araçuaí (17,3%), que ainda é considerado um
patamar alto. O microterritório de Araçuaí apresenta a menor taxa de analfabetismo e os cinco
municípios com a menor taxa, conforme pode
ser observado na tabela A.1, Apêndice A. No
outro extremo, aparece o município de Bandeira,
com 30,6% da sua população acima de 15 anos
de idade analfabeta, e em segundo Mata Verde
(30,1%), ambos do microterritório de Almenara.
Em seguida, aparecem os municípios de Palmópolis (29,5%), Santo Antônio do Jacinto (29,4%) e
Monte Formoso (29%).
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Tabela 1.2: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais – Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2000/2010 (%)
Unidade geográfica

2000

2010

Variação (%)

Minas Gerais

11,5

8,2

-28,5

Alto Jequitinhonha

24,7

17,5

-29,2

Capelinha

28,7

20,1

-30,0

Diamantina

22,5

15,9

-29,2

30,7

23,9

-22,2

Almenara

32,2

25,3

-21,4

Araçuaí

26,3

19,3

-26,7

Felisburgo

32,9

26,8

-18,5

Itaobim

32,8

25,4

-22,5

Jacinto

33,3

27,7

-17,0

Pedra Azul

30,0

23,2

-22,7

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000/2010 (microdados da amostra).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

O analfabetismo é maior entre a população mais
idosa, pois se sabe que essa população foi exposta
a um sistema educacional mais excludente, ou
seja, com menor acesso. Tal fato pode ser percebido no gráfico 1.2, em que são apresentadas as
taxas de analfabetismo por grupo etário para o
ano de 2010. Apesar de a taxa de analfabetismo
ser maior entre a população idosa, é preocupante
o fato de 19,5% da população de 30 a 49 anos ser
analfabeta no Médio/Baixo Jequitinhonha e 15,4%
no Alto, valores bem acima do verificado em Minas
Gerais (5,5%). Ressalta-se também que a queda da
taxa de analfabetismo para a população de 15 anos
ou mais verificada na tabela anterior ocorre principalmente por fatores demográficos, já que a maior
concentração de analfabetos está nas idades mais
elevadas, com maiores taxas de mortalidade.
No Alto Jequitinhonha, os municípios com maior
taxa de analfabetismo para o grupo etário de
30 a 49 anos são Serra Azul de Minas (28,9%),
do microterritório de Diamantina, Chapada do
Norte (28,2%) e Minas Novas (26,3%), ambos de

Capelinha. No Médio/Baixo Jequitinhonha, destacam-se negativamente os municípios de Mata
Verde (31,2%), Novo Cruzeiro (30,4%), Águas Vermelhas (26,9%) e Ponto dos Volantes (26,1%).
Com base no que foi exposto, observa-se que,
apesar de a taxa de analfabetismo ter apresentado queda durante o período e não ser alta entre
a população mais nova, isto é, de 15 a 29 anos, o
fato de um percentual considerável da população
adulta, acima de 30 anos, ainda não possuir as habilidades de leitura e escrita pode se configurar em
um entrave para o desenvolvimento econômico.
Isso tem influência negativa na produtividade do
trabalho e no próprio bem-estar dessa população.
Na pesquisa de campo, os entrevistados apontaram o Programa Brasil Alfabetizado (PBA),8
8 O Programa Brasil Alfabetizado é um programa realizado pelo
Ministério da Educação e Cultura desde 2003. Em Minas Gerais ele
é executado pela SEDINOR/IDENE e tem como principal objetivo
contribuir para a superação do analfabetismo nas regiões dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e do Norte de Minas Gerais.
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Gráfico 1.2: Taxa de analfabetismo por grupo etário – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha
– 2010 (%)
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que tinha como objetivo diminuir a taxa de
analfabetismo na região. Na narrativa dos entrevistados, esse programa deu certo em alguns
municípios, em função principalmente do
empenho das administrações locais da colocação de professores com perfil adequado para
lecionar para esse grupo específico. Nas localidades onde o programa não foi tão eficaz, o
maior problema era justamente a contratação
de professores que, apesar de alfabetizadores,
não possuíam perfil para lidar com a população adulta. Somada a isso, a falta de espaço
físico adequado em algumas localidades, a
carga horária extensa, a distância do local de
residência e a dificuldade de conciliar trabalho,
família e escola foram fatores que, para os entrevistados, acarretaram a alta evasão.
Além da taxa de analfabetismo, é importante
conhecer o nível de instrução da população
adulta, que é uma medida síntese da situação
educacional de determinada região. Observa-se,

pela tabela 1.3, que em ambos os territórios do
Vale do Jequitinhonha mais de 70% das pessoas acima de 25 anos não possuíam sequer o
ensino fundamental completo em 2010. Esse
valor é maior do que o verificado para Minas
Gerais, que foi de 54,6%. Mesmo entre a população mais nova, 18 a 24 anos, observa-se alta
porcentagem de pessoas sem instrução ou com
fundamental incompleto, maior para o Médio/
Baixo Jequitinhonha.
Embora o analfabetismo funcional9 não seja
medido pela escolaridade do indivíduo, é bem
provável que as pessoas que não possuem sequer
o fundamental completo estejam nessa situação.
Tal fato evidencia um quadro preocupante nos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha,
já que o analfabetismo funcional compromete o
9 Analfabetos funcionais são os indivíduos que, embora saibam
reconhecer letras e números, são incapazes de compreender
textos simples, bem como realizar operações matemáticas
mais elaboradas.
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desenvolvimento pessoal e social do indivíduo,
dificulta a progressão nos estudos e a inserção no
mercado de trabalho.
Para o aumento da escolaridade da população
do Vale do Jequitinhonha, é relevante focar na
população adulta entre 18 e 50 anos de idade,
já que essa é a população em plena atividade
econômica, ou seja, que pertence à força de trabalho. No Apêndice A, tabelas A.9 e A.10, é mostrado o percentual da população nessa faixa
etária por nível de instrução para os municípios.
Em todos os municípios, observa-se baixo percentual de pessoas de 18 a 50 anos com curso
superior completo. Diamantina possui a maior
porcentagem de pessoas nessa faixa etária com
curso superior (11,3%), seguido de Couto de
Magalhães de Minas (9,8%) e Leme do Prado
(8,1%), todos do microterritório de Diamantina.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, os municípios
com maior porcentagem de pessoas com curso

superior são Medina e Felisburgo, com 7,2% e
7%, respectivamente.
Preocupante é a alta porcentagem da população de 18 a 50 anos sem o ensino fundamental
completo. No Médio/Baixo Jequitinhonha,
todos os municípios possuem mais de 50%
dessa população sem instrução ou fundamental
incompleto. Destacam-se negativamente os
municípios de Monte Formoso, com 70,9%, e
Caraí, com 70,2%, ambos do microterritório de
Itaobim. No Alto Jequitinhonha, os municípios
de Alvorada de Minas e Santo André do Itambé,
do microterritório de Diamantina, são os que
possuem maior percentual de pessoas sem instrução ou fundamental incompleto, respectivamente, 70,1% e 68,4%.
Esse baixo nível de instrução da população do
Vale também pode ser captado pela escolaridade
média da população adulta. Conforme o Plano

Tabela 1.3: Proporção de pessoas por nível de instrução por grupo etário – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
Nível de instrução (%)
Grupo etário
(anos)

Sem instrução
e fundamental
incompleto

Fundamental completo
e médio incompleto

Médio completo
e superior
incompleto

Superior
completo

25 ou mais

71,3

9,6

12,8

6,3

18 a 24

34,2

30,5

32,6

2,1

25 a 44

58,8

13,4

19,3

8,3

45 a 64

79,4

7,2

7,6

5,7

25 ou mais

75,9

8,4

11,1

4,5

18 a 24

41,8

28,0

27,0

1,8

25 a 44

62,7

12,5

17,9

6,6

45 a 64

83,5

6,1

6,6

3,7

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. Elaboração: Fundação João Pinheiro. Nota: O somatório das linhas em cada território não dá 100%
porque não foi mostrado na tabela o “Não determinado”, cujo percentual é muito baixo, menos de 0,5% em todos os casos.
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Estratégico de Integração do Norte e Nordeste
de Minas Gerais desenvolvido pela Secretaria
de Estado de Desenvolvimento e Integração do
Norte e Nordeste de Minas Gerais (SEDINOR), a
média de anos de estudo da população de 15
anos ou mais no Mucuri/Jequitinhonha, em 2011,
foi de 5,90, conforme dados da Pesquisa por
Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG).
Nas entrevistas com os dirigentes das Superintendências Regionais de Ensino, foi apontado
que o baixo nível socioeconômico da população,
a precariedade da estrutura viária e do transporte
escolar são os principais entraves externos que
causam a baixa escolaridade nessa região. Apesar
de esses problemas existirem, é necessário um
esforço para que essa região possa superá-los, a
partir da atuação dos gestores públicos. Apenas
dessa forma, pode-se quebrar o ciclo vicioso
em que a baixa escolaridade da população gera
baixo desenvolvimento social e econômico, que
gera baixa escolaridade e assim em diante. Ou
seja, é necessária uma ação transformadora da
educação para intervir nessa realidade.

que assume prioritariamente a função de mediar
os alunos em meio às dificuldades e estimulá-los.
A proposta ainda é recente para análise no que se
refere à adesão, permanência e resultados, considerando-se as particularidades dos territórios já
apontadas anteriormente.
Outro projeto citado foi o ProJovem Campo –
Saberes da Terra, programa do Governo Federal
para a educação de jovens e adultos destinado ao
público da faixa etária de 18 a 29 anos que saiba
ler e escrever. “O Programa visa fortalecer e ampliar
o acesso e a permanência desses jovens e adultos
agricultores familiares ao sistema formal de ensino
possibilitando a conclusão do Ensino Fundamental
com qualificação social e profissional”10.

Algumas ações nessa direção já foram ou estão
sendo realizadas, segundo relatos dos entrevistados. Esses projetos tentaram atrair a população jovem e adulta que evadiu da escola sem
concluir a educação básica, principalmente o
ensino fundamental.

O ProJovem Campo – Saberes da Terra possui
metodologia específica, com regime de alternância, turmas de alunos em quantidade viável
ao trabalho do professor de forma eficiente, com
transporte parcial dos alunos, funcionando no
2º Endereço11 e com bolsa ao estudante, garantindo assim uma renda mínima. Para o desenvolvimento desse projeto, a adesão dos municípios
foi fundamental para os resultados, em função
dos professores municipais que aderiram à proposta e que possuíam a formação em licenciatura
em educação do campo12. Minas Gerais aderiu
ao programa em 2008, porém atualmente os
recursos federais estão suspensos.

Em 2016, a SEE-MG aumentou o número de vagas
para o ensino médio e EJA noturnos, com a definição do horário de início e término das aulas a
cargo da escola, além de incluir a disciplina Diversidade, Inclusão e Mundo do Trabalho (DIM), em
que alunos realizam projetos de acordo com
seu interesse e voltados para a sua realidade.
Também foi realizada uma parceria com a Fundação Roberto Marinho para o uso do material
do Telecurso na Educação de Jovens e Adultos.
Trata-se de aulas audiovisuais, com um professor

10  Extraído de: <www.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: ago. 2016.
11 2º Endereço é o termo comumente usado como referência
à Resolução CEE-MG n° 449-2002 – credenciamento recredenciamento-autorização, em seu Art.72, que autoriza a
“extensão de séries nas escolas que ministram parte do ensino
fundamental, desde que atendido o que dispõe a legislação
sobre as condições didático-pedagógicas, administrativas e
materiais do estabelecimento, adequadas a esse fim”.
12 A Licenciatura em Educação do Campo objetiva a formação
de educadores para atuarem na Educação Básica do Campo,
respeitando as especificidades da vida nesse contexto, com a
valorização e a produção de conhecimentos e saberes contextualizados no mundo da vida rural.
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Novamente se esbarra no problema da designação de professores adequados para atuar
na EJA e em projetos específicos como o ProJovem Campo, pois muitos não conheciam a
realidade do campo, na avaliação dos entrevistados. Outros problemas, também já citados,
foram a falta de espaço físico para abrir turmas
em algumas escolas e o transporte dos alunos
no período noturno, principalmente em comunidades muito dispersas. No que se refere aos
professores da EJA, em alguns casos, segundo
os entrevistados, foram designados professores
alfabetizadores dos anos iniciais, que não possuem competências diferenciadas para atuação
junto a turmas de adultos.

1.1.3 Qualidade da educação
A qualidade de um sistema educacional deve
ser medida de diferentes formas. Entretanto,
nas últimas décadas, a qualidade da educação é
medida pelas habilidades e competências que os
indivíduos adquirem, que é aferida por meio de
testes padronizados, principalmente de leitura
e matemática, aplicados em grandes amostras.
Dessa forma, para avaliar a qualidade serão utilizados neste relatório os dados das avaliações
externas, coordenadas pela SEE-MG, para as diferentes etapas de ensino.
O Programa de Avaliação da Alfabetização
(PROALFA), no âmbito do SIMAVE, avalia os
níveis de alfabetização dos alunos no 3º ano do
ensino fundamental13 da rede pública de Minas
Gerais. Na tabela 1.4 são apresentados os dados
para o ano de 2015. Percebe-se que no Alto
Jequitinhonha 15,2% dos alunos ainda não atingiram o nível recomendado de alfabetização.
Para o Médio/Baixo Jequitinhonha, esse resultado é ainda pior, com 22,5% dos alunos abaixo
13 Para outras informações consultar: http://www.simave.caedufjf.net/proalfa/o-que-e-o-proalfa/.
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do nível recomendado. Os microterritórios de
Jacinto e Almenara são os que possuem o maior
percentual de alunos que estão no padrão baixo
de desempenho. No primeiro se destaca negativamente o município de Salto da Divisa, com
23,3% dos alunos no 3º ano no padrão baixo
de desempenho, e no segundo, o município de
Almenara, com 22,5%.
A meta 5 do PNE determina que todas as crianças
estejam alfabetizadas, no máximo, até o 3º ano
do fundamental. Observa-se, portanto, que essa
região ainda tem de investir na alfabetização
dos seus alunos. Na pesquisa de campo, os
entrevistados corroboraram com esse quadro,
apontando que há um bom número de alunos
que chegam ao 6º ano do fundamental sem
saber ler e escrever. Um dos fatores internos à
escola que podem levar a esse quadro, segundo
os entrevistados, é a falta de atenção priorizada
àqueles alunos que necessitam de maior acompanhamento, seja por falta de pessoal seja por
falta de capacitação adequada para trabalhar
com esses alunos.
Outro ponto levantado foi a baixa oferta da educação
infantil, principalmente creches e, nas áreas rurais, a
pré-escola. A frequência escolar na educação infantil
é importante por garantir que as crianças tenham
estímulos adequados desde os primeiros anos de
vida, o que contribui para o seu aprendizado futuro.
Somados a isso, os cuidados na primeira infância
são fatores importantes não apenas para o sucesso
educacional dos indivíduos (maior desempenho em
testes cognitivos, menor repetência e evasão), mas
também para melhores condições de nutrição e
saúde (BANCO MUNDIAL, 200114).
A despeito desse quadro, tem ocorrido nessa
região uma melhora da alfabetização, conforme
14 BANCO MUNDIAL. Brazil Early Child Development: A focus on
the impact of preschools. Relatório n. 22851-BR, set. 2001.
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Tabela 1.4: Resultado do desempenho no PROALFA para língua portuguesa – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2015
Unidade geográfica

Padrões de desempenho (%)
Baixo

Intermediário

Recomendado

Avançado

Minas Gerais

7,4

9,2

57,3

26,0

Alto Jequitinhonha

6,6

8,6

52,1

32,7

Capelinha

5,1

6,6

51,1

37,2

Diamantina

7,7

10,0

52,7

29,6

10,7

11,8

55,1

22,4

Almenara

15,4

12,2

51,6

20,7

Araçuaí

5,9

8,3

54,9

30,9

Felisburgo

12,0

12,1

59,1

16,9

Itaobim

11,6

14,2

55,1

19,1

Jacinto

15,5

14,3

51,9

18,4

Pedra Azul

8,7

11,2

56,8

23,3

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

percebido nas entrevistas em profundidade. O
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic) foi citado como um programa bem-sucedido e que teve a adesão de todos os municípios.
As ações do Pnaic apoiam-se em quatro eixos:
formação continuada presencial para os professores alfabetizadores, distribuição de materiais
didáticos, avaliações sistêmicas e gestão, mobilização e controle social.
Na avaliação dos entrevistados, as capacitações
e o material didático eram muito bons. Porém,
alguns problemas foram apontados, tais como:
professores que não possuíam habilidade adequada para trabalhar com turmas muitisseriadas,
comum nas áreas rurais, e falta de acompanhamento e monitoramento nas escolas.
As tabelas 1.5 e 1.6 mostram os resultados do
Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB), também no âmbito do
SIMAVE, para os anos de 2011 e 2014. O PROEB

mede o desempenho dos alunos por meio de
testes padronizados de língua portuguesa e
matemática que são aplicados aos alunos do
5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª
série do ensino médio. Os resultados dos testes
são agrupados em três padrões de desempenho: baixo, intermediário e recomendado.
Para facilitar a análise, considerou-se apenas a
porcentagem de alunos que estão no padrão
de desempenho recomendado para cada ano
escolar, ou seja, que adquiriram o conhecimento apropriado ao que é previsto para a sua
etapa de escolaridade.
Percebe-se que o Alto Jequitinhonha apresenta
resultados melhores que o Médio/Baixo Jequitinhonha e, em alguns casos, melhor que Minas
Gerais. Entretanto, o Médio/Baixo Jequitinhonha
apresentou maior variação positiva da porcentagem de alunos no recomendável entre 2011
e 2014, com exceção da 3ª série do médio em
língua portuguesa e do 9º ano em matemática.

29

Educação

Tabela 1.5: Porcentagem de alunos no padrão de desempenho recomendado no PROEB para língua
portuguesa – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2011/2014
5º ano do ensino
fundamental

Unidade geográfica

9º ano do ensino
fundamental

3ª série do ensino médio

2011

2014

Variação
(%)

2011

2014

Variação
(%)

2011

2014

Variação
(%)

Minas Gerais

37,9

43,7

15,2

32,5

37,2

14,5

29,9

37,4

25,2

Alto Jequitinhonha

38,4

42,4

10,5

34,1

40,0

17,4

29,9

36,3

21,2

Capelinha

41,9

48,4

15,4

35,3

41,9

18,7

29,9

38,6

29,2

Diamantina

36,0

38,7

7,3

33,3

38,7

16,4

30,0

34,9

16,6

28,8

34,5

19,8

24,2

29,7

23,1

22,2

26,5

19,3

Almenara

27,4

30,1

9,8

22,2

35,0

57,7

20,9

27,3

30,8

Araçuaí

36,3

44,0

21,1

24,9

34,9

40,0

25,0

28,5

13,8

Felisburgo

27,0

36,6

35,3

32,4

29,3

-9,5

24,2

25,6

5,9

Itaobim

25,1

30,8

22,6

23,9

26,4

10,4

22,4

27,0

20,2

Jacinto

23,1

25,4

9,8

20,3

29,6

46,0

14,8

25,7

73,2

Pedra Azul

28,7

35,5

23,6

21,0

23,9

13,7

21,5

23,9

10,9

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Tabela 1.6: Porcentagem de alunos no padrão de desempenho recomendado no PROEB para
matemática – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2011/2014
5º ano do ensino
fundamental

Unidade geográfica

9º ano do ensino
fundamental

3ª série do ensino médio

2011

2014

Variação
(%)

2011

2014

Variação
(%)

2011

2014

Variação
(%)

Minas Gerais

54,1

54,8

1,3

20,3

22,3

9,9

3,7

4,4

18,8

Alto Jequitinhonha

55,1

56,3

2,3

21,1

25,9

22,9

2,6

4,1

62,4

Capelinha

60,7

63,6

4,8

23,7

29,7

25,2

2,1

3,8

79,5

Diamantina

51,3

51,7

0,8

19,5

23,5

20,5

2,8

4,3

55,2

43,9

45,3

3,2

16,1

18,7

16,7

2,0

4,1

108,9

Almenara

41,2

40,6

-1,4

15,7

20,9

33,0

1,5

1,4

-5,3

Araçuaí

53,3

54,9

3,2

20,6

25,9

25,7

3,2

12,6

295,2

Felisburgo

44,5

47,7

7,4

16,0

13,2

-17,1

2,0

1,5

-24,5

Itaobim

43,1

41,8

-3,0

15,4

15,8

2,8

2,2

1,6

-26,6

Jacinto

34,2

35,9

5,0

9,5

20,1

111,0

0,3

1,0

260,6

Pedra Azul

39,7

45,9

15,8

13,4

15,2

13,7

1,3

0,6

-56,2

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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O Plano Estratégico de Integração do Norte e
Nordeste de Minas Gerais, lançado em agosto de
2014, registrou em seu diagnóstico esta mesma
realidade: avanço nos indicadores de qualidade
da educação (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB e Sistema de Avaliação da
Educação Básica - SAEB).
Observa-se que o percentual de alunos no nível
recomendado é maior nos anos iniciais do fundamental, em ambas as disciplinas, e diminui ao
longo das etapas escolares. É preocupante o baixo
percentual de alunos que possuem as habilidades recomendadas na 3ª série do ensino médio
em matemática, apenas 4,1% em ambos os territórios. Merece destaque o microterritório de Araçuaí, cujo resultado da avaliação de matemática
na 3ª série do ensino médio, em 2014, apontou
que 12,6% dos alunos estavam no padrão recomendado de desempenho, valor bem acima dos
outros microterritórios. Nesse microterritório,
dois municípios apresentaram alta proporção de
alunos no nível recomendado, são eles: Coronel
Murta, com 70,9%, e Berilo, com 23,4%.
Na pesquisa de campo, foi indagado sobre os possíveis motivos dessa perda de efetividade do sistema educacional ao longo das etapas de ensino.
Os entrevistados apontaram que um dos problemas é a mudança organizacional na passagem
dos anos iniciais para os finais do fundamental.
Ou seja, os alunos geralmente saem de escolas
pequenas e têm aulas com poucos professores e
passam, na segunda etapa do fundamental, para
escolas maiores, com vários professores para
diferentes disciplinas, o que gera problemas de
adaptação. Isso, porém, não explica a diminuição
ainda maior da porcentagem de alunos no nível
recomendado no ensino médio. Para os entrevistados, o problema no ensino médio é a falta
de motivação e capacitação continuada para os
professores, salas muito cheias e a extensão do
currículo do ensino médio.

1.1.4 Formação docente
Para analisar a formação do professor, utilizou-se o indicador de adequação da formação
do docente, calculado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), para o ano de 2014. Ele classifica o docente
segundo a adequação de sua formação inicial a
cada disciplina que leciona na educação básica,
levando-se em conta as normatizações legais
vigentes15. Observa-se pela tabela 1.7 que em
2014 ainda havia um percentual de professores
sem formação superior, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental. Tal fato
fere a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação
de 1996, que estabelece a formação específica de
nível superior para os profissionais da educação16.
A meta 15 do PNE ratificou esse compromisso,
estabelecendo o prazo de um ano para que União,
estados e municípios, em regime de colaboração,
garantam a formação adequada dos professores.
Outro ponto a ser destacado é a significativa porcentagem de professores no grupo 3, ou seja,
que possui formação superior de licenciatura,
porém, em área diferente daquela que leciona.
Tal fato ocorre principalmente nos anos finais
do ensino fundamental, ensino médio e EJA. A
falta de professores habilitados em algumas disciplinas foi relatada pelos entrevistados como
um dos problemas relacionados à formação
15 O Inep considerou as seguintes categorias de adequação da
formação dos docentes em relação à disciplina que leciona:
Grupo 1 - Docentes com formação superior de licenciatura
(ou bacharelado com complementação pedagógica) na
mesma área da disciplina que leciona; Grupo 2 - Docentes
com formação superior de bacharelado (sem complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona;
Grupo 3 - Docentes com formação superior de licenciatura
(ou bacharelado com complementação pedagógica) em área
diferente daquela que leciona; Grupo 4 - Docentes com formação superior não considerada nas categorias anteriores e
Grupo 5 - Docentes sem formação superior.
16 No caso da educação Infantil permite a formação de nível
médio na modalidade Normal.
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Tabela 1.7: Mediana do percentual de docentes por município e por grupo de adequação da formação
à disciplina – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2014
Unidade
geográfica

Ensino fundamental anos
iniciais

Educação infantil

Ensino fundamental anos
finais

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Minas Gerais

50,0

11,1

25,5

71,8

8,5

11,7

56,8

30,0

6,2

Alto Jequitinhonha

48,3

10,1

33,3

76,8

7,2

9,4

47,0

32,9

11,5

Capelinha

52,7

17,2

25,9

85,0

3,1

8,0

48,0

31,8

18,6

Diamantina

45,5

9,1

33,3

76,7

7,4

9,7

46,9

34,0

11,2

Médio/Baixo
Jequitinhonha

52,9

3,0

30,8

72,1

6,4

17,1

42,4

33,3

14,0

Almenara

43,5

0,0

43,8

66,2

7,9

22,3

47,6

24,3

14,1

Araçuaí

68,0

1,4

29,3

83,2

3,0

6,2

34,0

44,6

15,1

Felisburgo

50,0

0,0

48,0

65,1

4,7

17,1

48,0

33,3

12,3

Itaobim

63,1

6,1

27,9

75,6

2,9

19,2

33,9

34,3

17,9

Jacinto

48,8

1,5

42,1

47,1

7,8

49,0

58,1

27,9

10,2

Pedra Azul

48,1

10,5

29,5

62,1

6,4

23,6

48,0

26,3

10,2

Unidade geográfica

Ensino médio

EJA-EF

EJA-EM

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Minas Gerais

64,6

23,1

2,7

28,6

51,6

3,5

58,3

27,3

1,2

Alto Jequitinhonha

59,5

24,6

4,7

8,3

68,6

1,9

68,6

24,9

0,0

Capelinha

59,3

25,4

7,8

7,1

66,7

25,0

83,3

16,7

0,0

Diamantina

60,3

23,7

3,1

11,3

70,0

0,0

66,7

25,0

0,0

Médio/Baixo
Jequitinhonha

64,2

22,5

7,4

25,0

38,2

15,6

52,8

25,0

10,3

Almenara

59,7

25,8

4,9

20,2

72,2

2,3

54,2

25,0

10,2

Araçuaí

61,0

25,6

11,4

62,4

20,7

16,0

58,3

27,3

12,5

Felisburgo

65,3

18,8

2,7

11,2

30,0

30,2

45,2

29,0

3,2

Itaobim

53,5

25,7

10,8

16,7

51,7

21,4

45,8

31,3

10,3

Jacinto

66,9

23,5

0,7

38,6

33,3

23,1

54,6

22,8

4,6

Pedra Azul

65,4

21,4

8,0

25,0

40,0

2,6

55,9

20,2

12,5

Fonte: MEC/Inep/Deed/CSI. Elaboração: Fundação João Pinheiro. Nota: Não foram considerados os grupos 2 e 4, por possuírem poucos casos.
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Tabela 1.8: Mediana do percentual de escolas por faixa do Indicador de Regularidade do Docente (IRD)
– Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2014
Unidade geográfica

Baixa regularidade

Média-baixa

Média-alta

Alta

Minas Gerais

6,3

30,0

50,0

6,2

Alto Jequitinhonha

16,8

28,6

33,3

8,2

Capelinha

32,3

33,3

32,4

5,5

Diamantina

14,3

27,3

43,5

15,3

23,3

33,3

33,3

6,7

Almenara

33,3

30,0

30,0

11,2

Araçuaí

21,0

33,3

35,0

9,2

Felisburgo

20,0

20,0

40,0

5,0

Itaobim

15,0

39,4

31,2

6,2

Jacinto

24,3

30,4

36,3

6,0

Pedra Azul

31,8

27,3

36,8

0,0

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

docente. Com relação à existência de professores
sem curso superior, os gestores locais apontam
que a situação melhorou com a contratação de
professores com habilitação adequada, e que o
Governo do Estado fez parceria com alguns municípios para oferecer curso técnico de magistério
para professores da educação infantil. Porém, em
alguns municípios, devido a questões políticas e
de empreguismo, a contratação de professores
ainda é feita sem critérios bem definidos, desconsiderando, inclusive, a sua licenciatura.
Além da capacitação formal, é necessária a capacitação continuada e específica para o professor,
que não é captada pelo indicador do INEP. Para
os entrevistados, esse é um gargalo, pois, como já
foi comentado, alguns professores não possuem
metodologia adequada para atuar em alguns
projetos específicos. Foi muito citado o caso da
EJA, em que os professores que lecionam nessa
modalidade de ensino, na maioria das vezes, são
do ensino fundamental ou médio e não possuem
metodologia específica para lidar com alunos mais
velhos e com tempo mais curto de aula. Dessa

forma, seria necessário que esses professores recebessem capacitação para atuarem com metodologia diferenciada nessa modalidade de ensino.
O INEP também calculou um indicador que avalia
a regularidade média do corpo docente das
escolas, o Índice de Regularidade Docente (IRD)17.
Esse indicador é importante porque a rotatividade dos professores tem influência sobre os
resultados produzidos pela escola e pelo sistema
como um todo. Um dos pontos relevantes é a
integração da equipe. Quando há uma relação de
17 O Índice de Regularidade Docente (IRD) tem por objetivo avaliar a regularidade do corpo docente nas escolas de educação
básica a partir da observação da permanência dos professores
nas escolas nos últimos cinco anos (2009 a 2013). Para cada
docente em cada escola foi atribuída uma pontuação de forma
que fosse valorizado: o total de anos em que o docente atuou
na escola nos últimos 5 anos, a atuação do docente na escola
em anos mais recentes e a atuação em anos consecutivos. As
escolas foram classificadas pelas seguintes faixas do indicador
de regularidade: Baixa regularidade; Média-baixa; Média-alta;
Alta. Para maiores informações ver Nota Técnica do Inep disponível em: <http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/docente_regularidade_
vinculo/nota_tecnica_indicador_regularidade_2015.pdf>.
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confiança, de complementaridade e de colaboração entre os seus membros, o trabalho tende a
produzir resultados melhores. A alta rotatividade
trabalha em sentido inverso ao bom ambiente
escolar e pode interferir negativamente nos
resultados das escolas.

A necessidade de implantação e expansão dos
cursos técnicos está entre as demandas apresentadas nos Fóruns Regionais tanto no Alto Jequitinhonha quanto no Médio/Baixo Jequitinhonha.
Verifica-se que há disposição da SEE-MG para
atender essa demanda.

Visto dessa forma, ao examinar a tabela 1.8, percebe-se que, para Minas Gerais, o IRD, que trata
da estabilidade das equipes de professores nas
escolas, é bastante favorável, já que apenas cerca
de 36% de suas escolas apresentam regularidade
média-baixa ou baixa. Enquanto isso, para o Alto
Jequitinhonha, o IRD para as mesmas faixas sobe
para cerca de 45% e para o Médio/Baixo Jequitinhonha esse indicador aponta que mais de 56%
de suas escolas possuem regularidade docente
média-baixa ou baixa.

Dada a importância dessa modalidade de ensino,
esta seção é dedicada ao levantamento geral
da proporção de matrículas na educação profissional18 – cursos técnicos de ensino médio e

Os microterritórios Capelinha, no Alto Jequitinhonha, Almenara e Pedra Azul, no Médio/Baixo
Jequitinhonha, apresentam os piores cenários em
termos de regularidade dos docentes. Por outro
lado, Diamantina apresenta um cenário muito
melhor que a média dos outros microterritórios das
duas regiões e está até melhor que Minas Gerais.
Porém, em geral, o quadro mostra que os territórios se encontram em situação pior quanto ao Indicador de Regularidade Docente, o que contribui
para agravar as dificuldades desses territórios.

os de Formação Inicial e Continuada (FIC) – nos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha,
segundo a dependência administrativa, modalidades de ensino e cursos oferecidos.
Na tabela 1.9 encontram-se as matrículas na educação profissional e a distribuição relativa entre
os microterritórios do Alto e Médio/baixo Jequitinhonha. Percebe-se o baixo número de matrículas
no ensino profissionalizante. Somado a isso, há uma
concentração dessas matrículas em alguns municípios, conforme pode ser visto no Apêndice A, gráficos A.1 e A.2. No Alto Jequitinhonha, as matrículas
dos cursos profissionalizantes se concentraram
nos municípios de Diamantina e Turmalina, com,
respectivamente, 42,4% e 19,4% do total de matrículas nessa modalidade. No Médio/Baixo Jequitinhonha, também observa-se concentração. Os
municípios de Araçuaí (42,2%) e Almenara (29,7%)
foram os que apresentaram maiores percentuais
de matrículas nos cursos profissionalizantes.

1.1.5 Ensino profissionalizante
A população jovem tem apresentado dificuldades crescentes no acesso à inserção no mercado de trabalho, seja pela crise econômica seja
pela falta de qualificação. Por outro lado, existe
a falta de mão de obra qualificada, problema
enfrentado pelos empregadores. Nesse sentido,
a educação profissional pode ser um meio para
equilibrar essa relação demonstrada por meio
dos anseios dos atores.

Quando se observa a distribuição das matrículas na
educação profissional por rede de ensino (gráfico
1.3), percebe-se que no Alto Jequitinhonha 58,5%
das matrículas da educação profissional são oferecidas pela rede privada, enquanto o restante, 41,5%,
são oferecidas pela rede estadual. Já no Médio/

18 Na análise da Educação Profissional não estão incluídas as
informações do ensino médio normal/magistério e EJA
ensino fundamental ProJovem Urbano.
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Tabela 1.9: Proporção de matrículas na educação profissional – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha e seus microterritórios –2015
Unidade geográfica

Absoluto

%

670

100,0

Capelinha

244

36,4

Diamantina

426

63,6

2333

100,0

Almenara

709

30,4

Araçuaí

1053

48,0

Felisburgo

136

5,8

Itaobim

299

12,8

Jacinto

0

0,0

136

5,8

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Pedra Azul
Fonte: MEC/Inep.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Baixo Jequitinhonha, a maior oferta é por parte da
rede federal (61,3%), por meio dos Institutos Federais do Norte de Minas Gerais (IFNMG), seguida da
rede privada, 33,9%. A rede estadual é responsável
apenas por 4,1% das matrículas de cursos profissionalizantes. Cabe ressaltar o caráter excludente
da oferta de educação profissional no Médio/Baixo
Jequitinhonha, já que é realizada basicamente pelos
IFNMG, cujos alunos passam por processos seletivos.
Quanto às modalidades de ensino da educação
profissional, o curso técnico pode apresentar três
possibilidades: técnico integrado ao ensino médio
(o aluno faz o curso paralelamente ao ensino médio
na mesma unidade escolar), técnico concomitante
ao ensino médio (o aluno faz o curso simultaneamente ao ensino médio, mas em instituições diferentes) e técnico subsequente ao ensino médio (o
aluno faz o curso após concluir o ensino médio).
Além do curso técnico, o curso de Formação
Inicial e Continuada (FIC) é uma educação não
formal com o objetivo de desenvolver as aptidões
para a vida produtiva e social dos jovens e adultos
acima de 16 anos com diferentes escolaridades,

que querem se qualificar ou requalificar. Normalmente, esses cursos possuem grande flexibilidade em termos de duração19 e pré-requisitos.
A distribuição das matrículas por modalidade
de ensino e dependência administrativa para os
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
pode ser vista no gráfico 1.4. No Alto Jequitinhonha não houve matrículas para o curso técnico integrado. Além disso, nesse território a
oferta de educação profissional por parte do
estado se concentra na modalidade técnica concomitante (53,1% das matrículas). Nas demais
modalidades, o maior ofertante é a rede privada.
Em relação ao Médio/Baixo Jequitinhonha, a
rede federal possui maior participação na oferta
da educação profissional, principalmente no técnico subsequente ao ensino médio. Destaca-se a
oferta, por parte da rede municipal, da modalidade FIC integrado ao EJA do fundamental.

19 Formação Inicial com exigência mínima de carga horária de
160 horas e Formação Continuada sem nenhuma exigência
de carga horária.
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Gráfico 1.3: Porcentagem de matrículas na educação profissional por dependência administrativa –
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015
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Fonte: MEC/Inep.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 1.4: Distribuição das matrículas na educação profissional por modalidade de ensino e
dependência administrativa – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015 (%)
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Federal

100
58,4
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7,9
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24,6
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FIC Integrado
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Médio/Baixo Jequitinhonha
Privada

Fonte: MEC/Inep.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Como as diferenças entre os municípios pertencentes aos microterritórios são acentuadas no
que diz respeito à distribuição das modalidades
de ensino, especificamente para o Médio/Baixo
Jequitinhonha, a análise para os municípios pode
ser mais elucidativa por meio do gráfico 1.5.

No Alto Jequitinhonha, na maioria dos municípios, as matrículas foram no curso técnico
concomitante ao ensino médio, exceto em Turmalina, cujas matrículas tiveram uma concentração no curso técnico subsequente. O Senac
de Diamantina apresentou 40% das matrículas
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dos cursos profissionalizantes, 92% na modalidade técnico concomitante ao ensino médio.
Somente no município de Diamantina ocorreram matrículas no Curso FIC concomitante ao
ensino médio. O Centro Educacional Maestra
Joana Lopes (Turmalina), segunda escola com
maior proporção de matrículas (17%) em curso
profissionalizante, apresentou 95% delas na
modalidade técnico subsequente ao ensino
médio. A distribuição das matrículas por escola,
segundo os territórios, pode ser vista no Apêndice A, tabelas A.21 e A.22.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, há maior diversificação das modalidades de ensino. Almenara
(27,9%) e Araçuaí (33,4%) foram os municípios
com a maior proporção de matrículas nos IFNMG.
Também foi nesses dois municípios onde ocorreu
o maior número de modalidades de ensino,
sendo as matrículas em proporção mais elevada
para o curso técnico subsequente (54,9% e 56%
respectivamente), seguido do curso integrado
(38,2% e 29,8%, respectivamente).
Nos municípios de Novo Cruzeiro e Padre Paraíso,
100% das matrículas foram no curso técnico concomitante ao ensino médio, enquanto em Itinga
100% delas foram no curso integrado ao ensino
médio. Nos municípios de Jequitinhonha (96,3%)
e Pedra Azul (87,5%), houve uma concentração
das matrículas no curso técnico subsequente, e
em Bandeira, somente no curso FIC Integrado ao
EJA do ensino fundamental.
Outro aspecto importante é a articulação entre o
curso oferecido e a necessidade da região. Com
relação à distribuição das matrículas segundo
os cursos20, no Alto Jequitinhonha, cerca de 80%
das matrículas do ensino profissionalizante foram
nos cursos de Informática (37,4%), Enfermagem
20 Não houve análise para a modalidade FIC devido a falta de
informação na base do Inep (2015).

(29,9%) e Segurança do Trabalho (12,9%), conforme evidencia o gráfico 1.6.
A distribuição das modalidades de ensino para
cada curso segundo os territórios pode ser vista
no gráfico 3, Apêndice A. No Alto Jequitinhonha,
no curso de Informática, cerca de 96% das matrículas foram na modalidade concomitante. No
curso de Enfermagem, a distribuição ficou mais
igualitária entre as modalidades concomitante
(48%) e subsequente (52%). Para o curso de
Segurança do Trabalho, aproximadamente 76%
foram na modalidade concomitante e o restante,
na subsequente.
No Médio/Baixo Jequitinhonha os cursos em destaque foram o de Agente Comunitário da Saúde
(20,7%), Agricultura (19,8%), Enfermagem (19,5%)
e Informática (17,9%). As matrículas de Agente
Comunitário foram praticamente na modalidade
subsequente (98,2%). Já no curso de Agricultura
cerca de 94% das matrículas foram na modalidade integrado e o restante, nas modalidades
subsequente e concomitante. No curso de Enfermagem, a proporção de matrículas foi de 77,2% e
o restante ficou na modalidade concomitante. E
no curso de Informática aproximadamente 50%
das matrículas foi na modalidade integrado, 42%
na concomitante e o restante na subsequente.
Como a distribuição dos cursos nos municípios
pertencentes a cada microterritório ocorreu
de forma bem diversificada, uma análise deles
também pode ser mais esclarecedora. No Médio/
Baixo Jequitinhonha (gráfico 1.8) foram oferecidos 14 cursos e no Alto Jequitinhonha, oito
cursos (gráfico 1.7).
No Alto Jequitinhonha, entre os cursos que se
destacaram pela maior proporção de matrículas,
o de Informática também foi o que apareceu em
maior número de municípios, como em Aricanduva, Carbonita, Couto de Magalhaes de Minas,
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Gráfico 1.5: Distribuição das matrículas na educação profissional por modalidade de ensino – Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015 (%)
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Fonte: MEC/Inep.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 1.6: Distribuição das matrículas na educação profissional por cursos – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015 (%)
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Materlândia e Serro, com 100% das matrículas. Em
Capelinha e Itamarandiba também a proporção
foi elevada (78,8% e 75%, respectivamente). O
curso de Enfermagem teve suas matrículas distribuídas em Diamantina (36,7%) e Turmalina
(73,8%). Já o curso de Segurança do Trabalho foi
ofertado somente em Diamantina (32,4%), município em que teve o maior número de cursos ofertados (gráfico 1.7).
No Médio/Baixo Jequitinhonha, conforme
gráfico 1.8, os municípios que tiveram maior
número de cursos ofertados foram os de Araçuaí
(dez cursos) e Almenara (sete cursos) também
municípios com maior diversificação. O curso
de Agente Comunitário, de maior proporção de
matrículas no território, foi ofertado nos municípios de Almenara (18,9%) e Araçuaí (36,1%). O
de Agricultura foi em Almenara (17,1%), Araçuaí
(10,3%), Itaobim (61,7%) e em Itinga (100%). Os
cursos de Enfermagem e Informática foram ofertados em maior número de municípios como
em Almenara (13,7%), Araçuaí (5,4%), Itaobim
(31,1%), Jequitinhonha (77,9%) e Pedra Azul
(77,2). Em Novo Cruzeiro e Padre Paraíso, 100%
das matrículas foram no curso de Informática;
em Almenara e Araçuaí, em torno de 22%; e em
Itaobim, cerca de 7%.
Ressalta-se a importância do ensino profissionalizante não apenas como forma de qualificar os
jovens para o mercado de trabalho, mas também
para estimular a sua permanência no sistema de
ensino, desde que essa profissionalização esteja
atrelada a sua realidade local.
No que se refere à formação profissional, uma
experiência exitosa objetivou-se na proposta educacional das Escolas Família Agrícola (EFAs)21. No
território do Alto Jequitinhonha há uma EFA em
Veredinha e no Médio/Baixo Jequitinhonha há
21 No volume 3, há uma seção sobre as EFAs.

cinco, nos municípios de Araçuaí, Comercinho,
Itaobim, Itinga e Virgem da Lapa. As EFAs, criadas
por demanda e atuação propositiva de movimentos
sociais da região, atuam nos anos finais dos ensinos
fundamental e médio. Dois pilares da proposta
pedagógica são fatores preponderantes para o
desempenho favorável no que se refere à formação
e retenção dos jovens no campo. Primeiro, a Pedagogia da Alternância, que consiste na adaptação
curricular de forma que o estudante permaneça
15 dias nas unidades escolares e os outros 15 dias
em seu espaço rural, ambos com caráter formativo.
A Pedagogia da Alternância significa o processo de ensino-aprendizagem que acontece em espaços e territórios diferenciados
e alternados. O primeiro é o espaço familiar e a comunidade de origem (realidade);
em segundo, a escola onde o educando/a
partilha os diversos saberes que possui
com os outros atores/as e reflete-se sobre
eles em bases científicas (reflexão); e, por
fim, retorna-se à família e à comunidade a
fim de continuar a práxis (prática + teoria)
seja na comunidade, na propriedade (atividades de técnicas agrícolas) ou na inserção
em determinados movimentos sociais.
A Pedagogia da Alternância baseia-se num
método científico.22
O segundo pilar, que está ligado ao primeiro,
propõe o desenvolvimento de um projeto para
ser aplicado no território onde o aluno reside.
Esse pilar demanda atividades e ações para o
estudante no período em que se encontra em
sua moradia.
Outra iniciativa do Governo Federal importante
para os territórios é o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ( PRONATEC),
22 Extraído de: <https://amefa.wordpress.com>. Acesso em:
ago. 2016.
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Gráfico 1.7: Distribuição das matrículas na educação profissional nos municípios por cursos – Alto
Jequitinhonha – 2015 (%)
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Fonte: MEC/Inep.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 1.8: Distribuição das matrículas na educação profissional nos municípios segundo cursos –
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015 (%)
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cujo objetivo é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
e tecnológica no país. No entanto, esse programa
encontra-se suspenso atualmente.
No trabalho de qualificação dos dados, também
foram registradas ações pontuais referentes à
capacitação de jovens em cursos de curto prazo
em ambientes móveis do SESI/SENAI. Os cursos
realizados compuseram uma carga horária
de 80 horas, sendo eletricista predial e mecânica de moto. No entanto, considera-se que
esse tipo de ação precisa ter características de
continuidade, maior diversidade de cursos em
consonância às vocações da região e capilaridade territorial.
O Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Jequitinhonha e Mucuri (PLANOMESO), desenvolvido pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimentos Regional e Política Urbana
(SEDRU), em 2014, também apontava para a
importância da educação profissional e entre
suas ações potenciais estavam: 1) Viabilização
de uma articulação entre SEBRAE e Escolas
Família Agrícola; 2) Articulação junto às instituições de ensino da região para a realização
de cursos do PRONATEC que atendam à capacitação e assistência técnica para o produtor
rural da agricultura familiar aos moldes de uma
agroindústria familiar; 3) Estudo junto as Universidades, Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia (IFET), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas
Gerais (EMATER-MG), Associações de Produtores e outras entidades relacionadas sobre a
viabilização de estruturas compartilhadas de
processamento, e 4) Articulação entre Emater,
prefeituras municipais, entidades de representantes das Escolas Família Agrícola, Secretaria de
Educação e outras entidades para a difusão do
modelo educacional.

1.1.6 Ensino superior
Como mencionado, o desenvolvimento de uma
região tem relação com a expansão educacional,
justamente pela sua ação sobre a produtividade
dos trabalhadores e os demais benefícios em
outras áreas da vida. O olhar diferenciado para a
educação básica não implica que não se deva ter
também atenção para aqueles que já passaram
dessa fase e precisam continuar sua qualificação
na educação de nível superior.
Além do ensino presencial, o ensino superior se
enquadrou no sistema de Educação a Distância
por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996),
e teve sua expansão impulsionada pela criação
do programa Universidade Aberta Brasil (UAB),
em 2006. Entre os objetivos estão a ampliação e
a interiorização da oferta de cursos e programas
de educação superior por meio do ensino a distância embasado na diminuição das desigualdades na oferta de ensino superior.
1.1.6.1 Ensino superior presencial
A oferta de cursos de nível superior encontra-se
majoritariamente no setor privado de ensino, no
estado de Minas Gerais e, especificamente, nos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha,
como pode ser visto na tabela 1.10. Porém, a porcentagem de matrículas na rede pública nos dois
territórios é maior que no estado.
Outro aspecto importante a ser analisado é o
quadro geral de oferta de cursos de graduação
pelas instituições de ensino superior, tanto no
que se refere ao tipo de curso e sua área quanto
à quantidade de vagas e número de concluintes.
De modo geral, houve um aumento no número
de cursos oferecidos e de instituições de ensino
entre 2010 e 2014. Informações mais detalhadas
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Tabela 1.10: Distribuição da matrícula no nível superior de ensino por rede de ensino – Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios –2010 (%)
Graduação

Unidade geográfica
Rede pública

Rede privada

Minas Gerais

25,7

74,3

Alto Jequitinhonha

39,0

61,0

Capelinha

26,3

73,7

Diamantina

45,8

54,2

Médio/Baixo Jequitinhonha

28,9

71,1

Almenara

28,5

71,5

Araçuaí

35,6

64,4

Felisburgo

34,2

65,8

Itaobim

24,2

75,8

Jacinto

26,6

73,4

Pedra Azul

23,7

76,3

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

para os dois anos podem ser vistas no Apêndice
A, tabelas A.23 a A.26. Em ambos os territórios, a
quantidade de vagas foi expressivamente maior
para os cursos noturnos.
Em 2014, no Alto do Jequitinhonha, foram oferecidos 26 cursos de graduação23 em três instituições de ensino: a) Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), de
categoria pública federal; b) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMG), de
categoria privada sem fins lucrativos; e c) Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),
de categoria pública estadual. A quantidade
de vagas foi expressivamente maior para os
cursos noturnos.
23 Cursos no Alto Jequitinhonha em 2014: Odontologia, Enfermagem, Engenharia Florestal, Zootecnia, Fisioterapia, Agronomia, Farmácia, Nutrição, Sistemas de informação, Turismo,
Ciências Biológicas, Educação física, Química, Ciência e tecnologia, Humanidades, Engenharia química, Engenharia Mecânica,
Engenharia de Alimentos, Geografia, História, Pedagogia, Letras
- Português e Inglês, Letras - Português e Espanhol, Medicina,
Interdisciplinar em Educação no Campo, Educação física e Direito.

O Médio/Baixo Jequitinhonha foi o território em
que o número de faculdades, de cursos e áreas
oferecidas teve maior aumento. Além da área de
Educação (curso de Pedagogia), já oferecida em
2010 pela Unimontes, em 2014 puderam contar
com o curso de Letras – Língua Portuguesa na
mesma área e mais 10 cursos24. Mais três instituições de ensino superior passaram a atuar no
Médio/Baixo Jequitinhonha: a Universidade de
Itaúna (UI), de categoria privada sem fins lucrativos; o Instituto Federal de Educação, Ciências
(IFNMG), de categoria pública federal; e a Faculdade de Almenara (Alfa), de categoria privada
sem fins lucrativos.
As áreas de Ciências Sociais, Negócios e Direito
(Direito, Gestão Pública e Administração), Saúde
e Bem-Estar Social (Enfermagem, Nutrição e Farmácia) e Engenharia, Produção e Construção
24 Cursos no Médio/Baixo Jequitinhonha em 2014: Pedagogia,
Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem,
Nutrição, Farmácia, Engenharia Civil, Gestão Pública, Gestão
Ambiental e Administração.
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(Engenharia Civil) passaram a fazer parte das
oportunidades de estudo.
O número de vagas oferecidas nos cursos,
também como no Alto do Jequitinhonha, teve
concentração no turno noturno. As maiores
ofertas ocorreram para os cursos de Engenharia
Civil e Gestão Pública (100 vagas cada um) e
Enfermagem, Nutrição e Farmácia (50 vagas cada
um). O percentual de concluintes foi maior para
os cursos de Direito e Farmácia (100% de conclusão em ambos), Enfermagem (73%) e Gestão
Ambiental (45%).
1.1.6.2 Ensino superior a distância
Devido à falta de informações sobre o Educação
a Distância (EaD) na base de dados do INEP de
2014, foi utilizada a plataforma do Sistema Universidade Aberta (SISUAB) do Portal CAPES
(2016) para verificar as instituições e os cursos. As
informações abrangem somente as instituições
públicas de ensino, que fazem parte da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Desse modo, as instituições privadas não estão relacionadas.
Os polos da EaD de nível superior que oferecem
cursos para os dois territórios de desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha estão concentrados nas
cidades de Almenara, Araçuaí, Diamantina, Itamarandiba, Minas Novas, Padre Paraíso, Pedra Azul e
Turmalina. As tabelas com informações mais detalhadas estão no Apêndice A, tabelas A.27 e A.28.
No Alto Jequitinhonha, as instituições que oferecem os cursos são a Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
No Médio/Baixo Jequitinhonha, além de UFVJM e
Unimontes, a UFMG também atua.
Em ambos os territórios, as modalidades de
ensino são de licenciatura, bacharelado e espe-

cialização. Os cursos também são praticamente
os mesmos (Ensino de Filosofia no Ensino Médio,
Ensino de Matemática no Ensino Médio, Ensino
de Sociologia no Ensino Médio, Matemática,
Administração Pública, Pedagogia), sendo que
no Alto Jequitinhonha foram ofertados os cursos
de Ciências Sociais e Geografia e no Médio/Baixo
Jequitinhonha, os cursos de História, Letras –
Inglês, Biologia, Estratégia Saúde da Família,
Ciências da Religião e Educação Física.
1.1.7 Análise dos gestores regionais
Para entender melhor a situação da região e qualificar os dados secundários, foi realizada uma
pesquisa de campo com entrevistas em profundidade e rodas de conversa com os gestores,
analistas e inspetores educacionais das Superintendências Regionais de Ensino que compõem os
territórios em estudo.
Alguns problemas levantados nas entrevistas já
foram apontados nas seções anteriores, como falta
de capacitação continuada; de capacitação para
atuar em projetos ou modalidades específicas,
como o caso da EJA e das turmas multisseriadas,
que requerem metodologias diferenciadas; falta
de profissionais que possam fazer um acompanhamento mais individualizado com os alunos com
maiores dificuldades; alta rotatividade dos professores e significativo número de docentes atuando,
principalmente nos anos finais do fundamental e no
médio, sem a licenciatura adequada à disciplina que
leciona. O problema da alta rotatividade dos professores, segundo os entrevistados, ocorre devido
ao grande número de afastamentos do professor
titular para tratamento de saúde. Foi apontado que
é recorrente a situação em que um mesmo cargo
possui três docentes, pois dois estão licenciados.
Para os entrevistados, o grande número de professores sem conhecimento adequado para ministrar determinados cursos ou modalidades, como
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o caso da EJA e ProJovem Campo, ocorre não
apenas por falta de capacitação continuada para
metodologias diferenciadas, mas também devido
à legislação que estabelece a forma de contratação
e designação dos professores. Sobre essa questão,
os entrevistados colocaram que a SEE-MG já está
fazendo uma discussão ampla para melhorar a
legislação sobre a forma de contratação.
Além dessas questões, os entrevistados apontaram outros problemas que prejudicam ou
impedem a melhora educacional. Foi recorrente
a questão do transporte escolar, não apenas no
que tange à questão das péssimas condições
das estradas, que aumenta o custo com manutenção da frota, como também em relação à
grande extensão e dispersão da zona rural. A
questão da nucleação também apareceu como
um problema para as comunidades rurais, percebida pelos técnicos das SRE. Eles argumentaram
que essa política provocou uma desarticulação
nas escolas rurais, pois centralizou as matrículas
em unidades escolares longe das comunidades
de origem das crianças e adolescentes. Tal fato
potencializa o problema do transporte, pois
aumenta o tempo de deslocamento, bem como
seu custo.
A infraestrutura das escolas também foi apontada
como um problema. Na visão dos entrevistados,
a maioria das escolas possui o básico, como
água, energia e banheiro, porém necessitam de
reformas ou ampliações.
Finalmente, outra questão levantada foi a falta
de cooperação e apoio das instituições de ensino
superior, principalmente federais. As universidades não oferecem muitos cursos de licenciatura – principalmente as públicas –, não possuem
muitos projetos voltados para a região e oferecem poucos cursos de capacitação continuada
para os professores. Com relação a essa questão,
em 2016, a SEE-MG celebrou com a UFVJM um
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acordo de cooperação técnica visando à implantação de programas, projeto e ações para a
melhoria da formação dos professores que atuam
na educação básica.
Os pesquisados sugeriram ações que, segundo
eles, são necessárias para a melhora da educação
da região. Uma delas é o aumento do número de
escolas em tempo integral, porém, com critérios
bem definidos de contratação, para que os professores designados realmente tenham habilidades para essa função, pois esse é um dos atuais
problemas. É importante também que as oficinas sejam mais bem pensadas, com atividades
diversificadas e aproveitando as manifestações
e recursos culturais locais. Além disso, é necessário fazer um diagnóstico mais criterioso sobre
a forma como está sendo executada essa política.
Outra ação sugerida é a formação permanente
para os professores, podendo inclusive ocorrer
na modalidade a distância.
Para enfrentar um dos maiores gargalos, que, na
visão dos entrevistados, é manter os jovens na
escola, foi proposta uma conjugação entre a educação formal e cursos profissionalizantes, com a
criação de uma renda mínima para os mais vulneráveis. Da mesma forma, a distorção entre a idade
e a série adequada poderia ser reduzida com a
educação de jovens e adultos ligados a cursos
de qualificação, voltados para o mercado de trabalho, com projetos que são realmente aplicados
na sala de aula, o que tornaria o aluno mais motivado, diminuindo-se a evasão.

1.1.8 Análise dos atores locais
Esta seção se dedica a um levantamento geral
das demandas apresentadas nos Fóruns Regionais na área de educação e as respostas apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais, tendo como base os documentos
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enviados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG-MG).
Entre as demandas apresentadas nos fóruns, no
Alto Jequitinhonha, 12,4% delas foram na área
de educação, sendo que o microterritório de
Diamantina apresentou 64,9% das demandas
e o de Capelinha 35,1%. O Médio/Baixo Jequitinhonha foi o território com maior concentração
de demandas na área de educação (87,6%), cujos
microterritórios com maior número de demandas
foram os de Itaobim (35,1%), Araçuaí (30,2%) e
Almenara (16,8%).
No gráfico 1.9, são apresentadas as demandas
que correspondem aproximadamente a 55%
daquelas apresentadas em cada um dos territórios de desenvolvimento. No Alto Jequitinhonha, as demandas mais cotadas foram as
voltadas para a Formação de Professores e Pro-

fissionais da Educação (18,9%), Ensino Superior
(10,8%), Transporte Escolar, Quadro de Pessoal
e Educação Profissional com 8,1% cada uma.
No Médio/Baixo Jequitinhonha foram as referentes à Infraestrutura Escolar (21,4%), Práticas
Pedagógicas (9,9%), Quadro de Pessoal (7,6),
Ensino Superior (6,1%), Transporte Escolar
(5,7%) e Valorização do Profissional da Educação (5,0%).
Com relação às demandas relativas à Formação
de Professores e Profissionais da Educação, a
SEE-MG aponta que tem sido discutido com seus
parceiros (inclusive o MEC) o desenvolvimento
de ações que buscam a formação continuada
dos professores, com orientação interdisciplinar
no ambiente escolar e seu entorno. Além disso,
têm-se promovido capacitações com seus profissionais no sentido de trabalharem temas ligados
à cidadania e à formação humana.

Gráfico 1.9: Proporção de demandas por categorias apresentadas nos Fóruns Regionais – Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha –2015 (%)
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No que tange às demandas relativas à valorização dos profissionais de educação, especificamente acerca do plano de carreira, não foi identificado um programa para tal, pois, segundo a
SEE-MG, esse tipo de demanda está direcionada
à administração municipal. No âmbito estadual,
ela reforça seu empenho, com a constituição
de uma equipe técnica para esse objetivo, bem
como o acordo de pagamento do piso nacional
aos professores.
Para as demandas relativas às Práticas Pedagógicas Inovadoras com ênfase na Educação Indígena, bem como para a Educação do Campo
e Quilombola, a SEE-MG informa que existem
ações específicas para garantir o ensino diferenciado. Na temática da Afroconsciência, todas as
escolas estaduais terão implementação da Lei
10.639/03. Quanto à Educação Indígena, o objetivo é garantir o ensino diferenciado, considerando currículos e metodologias que valorizem
suas especificidades culturais e sociais. A SEE-MG
pretende trabalhar as diretrizes para as educações do campo, quilombola, indígena e especial.
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as demandas relativas à contratação de professores para atendimento de alunos com déficit de
aprendizagem, esclarece que já possui critérios
para atendimento aos alunos com tais necessidades. E para a necessidade de programas para
incentivo de práticas esportivas para os alunos,
informa que a implantação do Programa do Legado Educacional das Olimpíadas, presente nas
escolas tanto de ensino fundamental quanto
médio, conta com a entrega de kits esportivos
para 131 escolas estaduais no território.
No que diz respeito ao ensino superior, em
ambos os territórios de desenvolvimento existe
o apelo para a construção e implantação de
cursos que atendam às necessidades regionais,
como o curso de licenciatura em Música, no Alto
Jequitinhonha, por meio de uma Escola de Artes
e Humanidades na UEMG em Diamantina. Além
disso, a criação de campus da Unimontes, da
UFVJM ou de outra instituição de ensino superior
estadual ou federal foi uma demanda apresentada nos dois territórios.

No Alto Jequitinhonha, para as demandas voltadas para a grade curricular como a inclusão
das disciplinas de Filosofia, Sociologia e Música, a
SEE-MG aponta que o currículo dos ensinos fundamental e médio é determinado pelo Ministério
da Educação (MEC, 2013), e que desde 2015 o
MEC disponibilizou uma versão preliminar para a
Base Nacional Curricular Comum em seu portal,
com expectativa de definição ainda em 2017.

Em se tratando da Educação Profissional, a população do Alto Jequitinhonha solicita a criação
de cursos técnicos no âmbito da Educação no
Campo. A SEE-MG estuda a implantação de
cursos técnicos no campo, bem como a oferta
de cursos profissionalizantes nas unidades escolares rurais. Também pretende ampliar a oferta de
cursos técnicos concomitantes ao ensino médio
nas escolas estaduais, atendendo às demandas
regionais e municipais.

No Médio/Baixo Jequitinhonha, uma das de
mandas foi a revisão dos critérios utilizados na
progressão parcial, evitando-se que se torne uma
progressão automática. Em resposta a essa demanda, a SEE-MG criou um grupo técnico para
a reformulação desses critérios buscando melhorar a qualidade de ensino e garantindo que
o aluno permaneça na escola e aprenda. Para

Com relação à demanda pela Educação Integral, para o Alto Jequitinhonha, a SEE-MG prevê
a ampliação das atividades. Para o Médio/Baixo
Jequitinhonha, a informação é de que o modelo
de Educação em Tempo Integral seja revisto e
redesenhado buscando articulação com secretarias como a Secretaria de Estado de Cultura (SEC)
para o desenvolvimento das atividades, além da
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utilização de equipamentos culturais e da aproximação com a comunidade escolar.
Outro ponto muito mencionado foi relativo à
Infraestrutura Escolar. Com relação à disponibilização de equipamentos de informática, a SEE-MG
apontou que estão previstos recursos destinados
a obras, mobiliários, equipamentos diversos e
tecnologia de informática, em todas as escolas
estaduais. No Médio/Baixo Jequitinhonha, para as
demandas de construção, ampliação e reformas
de escolas urbanas e rurais, com garantia de
acesso pelo aluno a laboratórios e equipamentos
de informática, refeitórios, coberturas das quadras, a SEE-MG realizou um planejamento de
obras 2015/2016 para adequar as condições
básicas para o funcionamento das escolas.
Especificamente para o Alto Jequitinhonha, foram
apontadas demandas relativas à necessidade de
Material Pedagógico, para a qual a SEE-MG, em
2015, convocou a inscrição de obras para compor
o Catálogo Literário Autorias da Diversidade,
visando promover a literatura contemporânea
que estimule a diversidade, que contempla a
história e cultura regional dos alunos das escolas
públicas. Para os aspectos relativos à nucleação
das escolas rurais, foram instituídas as diretrizes
para educação básica nas escolas do campo em
Minas Gerais e que a oferta das mesmas será
prioritariamente nas comunidades rurais, justamente para evitar o processo de nucleação de
escola e consequentemente o deslocamento
dos estudantes para fora de suas comunidades.
Com relação à questão de número de alunos por
sala, a SEE-MG aponta que o número das turmas
multisseriadas será mantido e que o número de
alunos por turma não tem previsão de alteração.
Para as demandas mencionadas apenas no
Médio/Baixo Jequitinhonha, a SEE-MG informa
que a implantação das EFAs é de iniciativa privada, por meio da associação de representantes

da comunidade local. Após sua criação, recebem
financiamento da SEE-MG, de acordo com o
número de alunos da educação básica atendidos
em regime de alternância.
No que tange a demandas voltadas para Alimentação Escolar, os recursos de alimentação escolar
estão sendo normalmente transferidos para as
escolas. Quanto à necessidade de nutricionistas,
profissionais estão sendo contratados para o
Órgão Central da SEE-MG e um para cada Superintendência Regional de Ensino.
No que se refere ao Policiamento Ostensivo/
Segurança para alunos e professores nas escolas,
tanto internamente quanto externamente, bem
como à falta de segurança no transporte escolar,
a SEE-MG informa que ações de segurança e
vigilância patrimonial das escolas estão sendo
avaliadas visando à realização de parcerias com
instituições para o desenvolvimento de projetos
de mediação de conflitos e prevenção da violência escolar, bem como a proposição da convivência democrática no ambiente escolar, articulando-se, desse modo, as ações intersetoriais de
prevenção a violência.

1.2

SISTEMAS DE ENSINO NOS
MUNICÍPIOS DO ALTO
JEQUITINHONHA E DO
MÉDIO/BAIXO JEQUITINHONHA

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 formalizou o federalismo como arranjo institucional.
Este, mais que a descentralização da produção
de políticas públicas, assegura a autonomia dos
entes pactuantes do sistema (SOUZA, 2005).
Assim, como forma de garantir a autonomia da
União, dos estados e dos municípios brasileiros na
produção das políticas educacionais, a legislação
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atribuiu aos entes a possibilidade de organizarem
os seus sistemas de ensino. Tal possibilidade é
decorrente do artigo 23, inciso V, que estabelece
à União, aos estados e aos municípios a competência de criar os meios necessários para garantir
à população o acesso à educação, entre outras
políticas sociais. Saviani (1999) corrobora com
essa proposição quando chama a atenção para
a parte do texto constitucional que trata do sistema educacional. Nesse sentido, ele afirma que:
Não obstante, o texto constitucional deixa
margem, no art. 211, para que se possa
falar em sistemas de ensino dos municípios
quando estabelece que “a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os seus
sistemas de ensino.
Além da Constituição Federal de 1988, cabe destacar a Lei nº 9394/96 (LDBEN), que estabelece,
entre outras coisas, as diretrizes para o funcionamento dos sistemas de ensino e para a política educacional nos diversos entes da federação. Por ser
o marco normativo que regulamenta a educação
nacional, é importante destacar o que ela define
em relação aos sistemas municipais de ensino. Em
seu artigo 8º, reforça o que é prescrito no texto
constitucional (art. 211) quando determina que a
“União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os
respectivos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996).
Ao olhar mais de perto a referida lei, ressalta-se seu artigo 10º, que trata das atribuições
dos estados quanto à política educacional. Em
relação ao que interessa aqui, chama a atenção o
que está previsto no seu inciso II, isto é, que cabe
aos estados “definir, com os Municípios, formas
de colaboração na oferta do ensino fundamental,
as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com
a população a ser atendida e os recursos finan-
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ceiros disponíveis em cada uma dessas esferas do
Poder Público” (BRASIL, 1996). Ou seja, os estados
têm institucionalmente alguma força jurídica
para exercer sobre os municípios a liderança e
a coordenação na provisão da educação básica
pública em seu território.
Além dessa autorização formal, expressa no
inciso II, para o exercício da liderança sobre os
municípios, os estados contam com o que está
previsto no artigo 11 dessa mesma lei, que em
seu parágrafo único estabelece: ”os Municípios
poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica” (BRASIL, 1996).
Dessa forma, reconhecendo as dificuldades da
maioria dos municípios brasileiros em constituir
seus sistemas próprios de ensino, ao mesmo
tempo, reconhecendo que os estados podem
dispor de maiores recursos para isso, fica facultado aos municípios vincular-se ao sistema estadual. Evidentemente que, ao fazer isso, a administração municipal terá menor autonomia para
produzir a sua política educacional e ajustá-la às
suas demandas e limitações.
A pergunta que se faz é que consequências
decorrem dessa situação? Neste caso, acredita-se
aqui que as secretarias educacionais dos estados
deverão definir não só o modelo de escola que
prevalecerá, mas também acompanhar, fiscalizar
e, até certo ponto, exercer algum tipo de sanção
na falta de cumprimento de alguma norma ou
diretriz estabelecida por ela. É possível deduzir
ainda que o governo estadual tem grande capacidade de não só intervir, mas definir e dirigir
a política educacional nos municípios que se
encontram nessa situação.
Com base na informação obtida junto às Superintendências Regionais de Ensino, verificou-se
que nenhum município dos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha possui sistema
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municipal de ensino e que, por isso, todos eles
poderiam estar vinculados ao sistema de ensino
do estado de Minas Gerais. Mesmo considerando que a responsabilidade em relação ao
ensino básico é compartilhada entre o governo
estadual e os municipais, na referida região,
a Secretaria de Estado de Educação poderia
ter maior atuação para organizar a educação
básica, com intervenções para melhorar seus
indicadores educacionais.
Por último, cabe destacar que é preciso que a
SEE-MG e o Governo do Estado tenham consciência desse cenário e entenda o seu desafio.
Além disso, é necessário que o governo saiba dos
recursos que tem na região para utilizá-los a fim
de atingir os resultados que pleiteia. É necessário
também que ele utilize de todos esses recursos
para mobilizar a comunidade local em direção
à melhoria do cenário educacional na região. E,
por fim, que seja construído um planejamento
integrado, factível, com os recursos25 definidos e
grande empenho do governo.

1.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório buscou captar os principais problemas educacionais existentes nos territórios
do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, por meio de dados tanto secundários
quanto primários.
Grosso modo, os principais problemas detectados
foram: baixo atendimento escolar das crianças
de 0 a 3 anos; não cumprimento da meta do PNE
25 Quando se fala em recursos, não se está referindo apenas ao
financeiro. A ideia de recurso tem uma dimensão ampliada,
neste caso, considera-se além do financeiro, os humanos,
técnicos, políticos, ambientais, sociais e outros mais necessários para produção e sustentabilidade de programas sociais
(MOKATE, 1999).

de 100% das crianças de 4 e 5 anos na escola até
final de 2016, principalmente nas áreas rurais;
retenção dos alunos nos anos finais do ensino
fundamental; baixa escolaridade da população
adulta; alta taxa de analfabetismo, mesmo entre
os jovens; baixa qualidade da educação, principalmente nos anos finais do fundamental
e ensino médio; baixa capacitação do corpo
docente, seja capacitação formal seja continuada;
alta rotatividade dos professores; necessidade de
implantação e expansão dos cursos técnicos; e
maior articulação entre a região e as instituições
de ensino superior.
Com base nesses problemas, foram sugeridas
proposições (detalhadas na seção 1.4) como
recomendações para uma discussão junto aos
agentes e gestores locais.
É importante ressaltar que na pesquisa de
campo realizada nas Superintendências Regionais de Ensino foi relatado que a SEE-MG já
estava em processo de discussão de várias
ações na área educacional, com o objetivo de
sanar alguns problemas detectados neste Diagnóstico. Entre elas, destacam-se: ampliação
do corpo técnico pedagógico das superintendências regionais com fins à ampliação
da ação educativa e normativa a ser realizada
diretamente junto aos estabelecimentos de
ensino municipal; revisão das normativas de
designação de técnicos e docentes de forma a
ampliar o processo de validação das competências conforme o cargo; destinação da atuação
conforme a demanda local bem como a permanência desse novo profissional do quadro
por um período similar ao período do estágio
probatório, possibilitando reunir ferramentas
que contribuem para a elevação do nível dos
profissionais e a contrapartida dos mesmos à
proposta de trabalho; revisão no processo de
escolha dos técnicos de acompanhamento dos
planos municipais de forma a possibilitar-lhes
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atuação in loco com menor custo para o estado
e maior articulação presencial com os atores
locais a fim de fortalecimento do processo educacional. Como apontado pelos entrevistados,
essas ações são importantes. Por isso, reitera-se
aqui a sua continuidade.
Ressalta-se também que outros planos elaborados para a região apontaram parcialmente
proposições semelhantes às deste estudo. Ressalta-se o Plano Territorial de Desenvolvimento
Rural Sustentável do Médio Jequitinhonha
(PTDRS – Médio Jequitinhonha 2010), sob a
coordenação do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), que descreveu no eixo: Educação
e Meio Ambiente as seguintes atividades propostas, entre outras:
1. Capacitar e formar os professores em
relação as questão social e convivência do
semiárido; 2. Aproximação das famílias com
as práticas agroecológicas; 3. EJA para ensino
médio/formação técnica para agricultores;
4. Colocar na grade curricular: educação
ambiental, preservação de nascentes, práticas do semiárido (cisternas, barraginha),
práticas agroecológicas; 5. Bolsa de estágio
para acompanhamento de agricultores no
campo incentivando práticas agroecológicas. (PTDRS – Médio Jequitinhonha 2010)
Tais proposições ratificam a necessidade de um
esforço propositivo efetivo para que realmente
sejam ampliadas as garantias e condições de
vida digna da população do Jequitinhonha. As
ações devem buscar a ressignificação da capacidade de autonomia dos indivíduos pelo processo
formativo que, juntamente a outras ações das
demais políticas setoriais, possam reposicionar a
importância dos territórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha como região próspera no mapa de
desenvolvimento do estado em conformidade
com suas vocações.

1.4
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PROPOSIÇÕES

Desde a sua concepção, a elaboração do Plano de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha vem
perfazendo etapas que congreguem possibilidades de máxima aproximação à realidade com
vistas a proposições factíveis e que respondam
aos anseios dos atores envolvidos.
Somado a isso, é importante considerar que
os municípios dos dois territórios de desenvolvimento não possuem sistema próprio de
ensino e, por isso, o Governo do Estado, via SEEMG, possui papel central na coordenação da
política educacional, conforme comentado na
seção anterior.
Dessa forma, apresentam-se as seguintes proposições, cuja concepção se pautou no diagnóstico
apresentado anteriormente, realizado com base
não apenas em dados secundários, mas também
com a percepção dos agentes educacionais
envolvidos diretamente na execução da política
de educação no estado de Minas Gerais.
I. Para suporte à educação infantil e ensino fundamental, nos anos iniciais, deverá ser constituída, nas Superintendências de Ensino de Almenara, Araçuaí e Diamantina, uma comissão
composta por técnicos das SREs, dirigentes
municipais de educação, representantes dos
professores e da sociedade civil, entre outros,
com o objetivo de trabalhar alternativas para
superação de problemas, com o apoio da SEE-MG, considerando:
a. estudo sobre o sistema de nucleação das
escolas, com vistas ao seu aprimoramento,
na área urbana e rural, levando em conta
as especificidades de cada etapa de ensino
de forma a não agrupar educação infantil e
anos iniciais do fundamental em uma mesma turma;
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b. para a educação infantil, meta de 100% de
atendimento das crianças de 4 e 5 anos de
idade, prioritariamente nas áreas rurais;

continuidade e diversidade em consonância às potencialidades econômicas da região e capilaridade territorial;

c. inventário e avaliação das condições dos prédios escolares onde estão instaladas as unidades escolares, segundo modelo a ser fornecido pala SEE-MG, para elaborar um plano
de intervenção conjunta para melhorias.

d. apoio às Escolas Família Agrícola, tendo
como referência a sua atuação sob dois
pilares, pedagogia da alternância e desenvolvimento de projeto local junto aos
estudantes.

II. São ações para o suporte ao ensino fundamental, nos anos finais:

IV. São ações para o suporte à Educação de Jovens e Adultos (EJA):

a. programas de bolsas de estudos nos moldes
do ProJovem Campo – Saberes de Minas,
com monitoramento das escolas e das SREs;

a. inclusão no currículo de disciplinas que
contribuam para uma formação empreendedora dos alunos, com habilidades e
competências para gestão e formas de organização, visando à inclusão social;

b. ações interdisciplinares nas escolas, com
feira de ciências, feira de profissões, encontros culturais, entre outras, de forma a despertar no adolescente a sua capacidade de
projetar o seu futuro profissional e pessoal;
c. programa de correção de fluxo adequado
à realidade de cada município, considerando a EJA como uma alternativa.
III. São ações para o suporte ao ensino médio:
a. oferta em turnos diferenciados, principalmente o noturno, conforme a realidade de
cada município, considerando condições
para esse acesso, como transporte escolar
e alimentação;
b. adequação de conteúdos das disciplinas
às características socioeconômicas, demográficas e culturais da região, por meio de
encontros e diálogos com os educadores e
outros interessados;
c. oferta de cursos alternativos, em horários
que sejam adequados para os alunos, com

b. oferta de programas de concessão de bolsas de estudos, para as populações vulneráveis, principalmente da região rural;
c. funcionamento em horários e locais adequados, definidos em conjunto com a
comunidade local, com número flexível
de alunos por turma, de forma a permitir o acesso da população que está fora
da escola.
V. São ações para o suporte à educação em tempo integral:
a. realização de um diagnóstico sobre a situação das escolas de tempo integral, em
parceria com os municípios;
b. apoio à modalidade de tempo integral nas
escolas estaduais e municipais, como forma
de combate ao trabalho infantil, em especial nas comunidades rurais, com oferta de
oficinas, acompanhamento pedagógico,
educação ambiental, esporte, lazer e artes.
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VI. Para a capacitação continuada do corpo docente, técnico e gestores atuantes em todas
as modalidades e níveis de ensino, deverá
ser apoiado um programa de capacitação
considerando:
a. capacitação dos professores alfabetizadores da rede estadual e municipal dos três
primeiros anos do ensino fundamental,
com metodologia específica para aqueles
que lecionam em turmas multisseriadas,
com as diretrizes do PNAIC e coordenação
e monitoramento das Superintendências
Regionais de Ensino;
b. adoção de linhas de ensino-aprendizagem que considerem as particularidades
do território urbano e rural e as relações
interpessoais como famílias nucleares
ou monoparentais, a partir da realidade
das crianças;
c. instituição de grupo de trabalho para estudo e criação de metodologia diferenciada,
de acordo com a realidade de cada escola,
para facilitar a adaptação da criança para a
transição das duas etapas do ensino fundamental;
d. capacitação do corpo docente de programas de alfabetização de adultos e EJA,
com metodologia específica que considere o estudante adulto e a perspectiva de
sujeito do processo;
e. capacitação para os docentes e outros
profissionais que trabalham nos anos finais do fundamental e no ensino médio,
na modalidade do campo, com a metodologia das Escolas Família Agrícola e
adequação dos currículos e calendários
escolares à demanda do meio rural dos
municípios da região;
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f. implementação das capacitações existentes dos técnicos e gestores para o uso dos
resultados das avaliações externas, a fim
de acompanhar as escolas, as etapas e os
municípios, provendo de ferramentas que
possibilitem ampliar essa supervisão às escolas municipais;
g. capacitação em geral para envolver a comunidade escolar nos processos decisórios e no dia a dia das unidades escolares;
h. criação de um núcleo de acompanhamento
dos programas de capacitação com vistas a
garantir o cumprimento das ações previstas.
VII. P
 ara a qualificação do processo formativo do
corpo docente técnico, deverão ser fortalecidas e ampliadas as parceiras com as instituições de ensino superior públicas presentes
nos territórios, considerando:
a. a constituição de uma rede envolvendo
Instituições de Ensino Superior (IES) para
oferta de cursos de capacitação, nos moldes da Rede Nacional de Capacitação e
Educação Permanente do SUAS;
b. a oferta de cursos presenciais de licenciatura, bacharelado e especialização na área
de formação de professores, incluindo na
base curricular a prerrogativa regional dos
territórios, com gratuidade para acesso aos
programas educativos;
c. o acompanhamento dos especialistas e
estudantes universitários nas ações realizadas a partir da formação, como possibilidade de aquisição e aprimoramento da
prática pedagógica e de gestão;
d. ações de extensão com vistas à formação
e orientação técnica de estudantes do
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nsino médio e pequenos agricultores,
e
conforme atividades vocacionais da região
no âmbito rural, a fim de potencializar o
processo produtivo, gestão da produção
e circulação, incluindo-se a perspectiva de
formação de associações e cooperativas
produtivas para maior alcance econômico.
VIII. Para a garantia do direito de acesso e permanência à educação, deverão ser promovidas
ações intersetoriais, considerando:
a. articulação com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social com o objetivo de
alinhar os programas de assistência social
de repasse de recursos e acesso a oficinas
de qualificação, socialização, entre outras,
a grupos populacionais rurais, prioritariamente, possibilitando melhores condições
de acesso à educação, seja diretamente ao
estudante, seja a familiares, com estratégias
para que os alunos e a comunidade possam
acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e
organizar empreendimentos dentro da proposta de economia solidária (ECOSOL);
b. articulação com a Secretaria de Estado de
Saúde a fim de promover ações preventivas, tratamento e curativas de segmentos
da população que, vitimados pela pobreza
rural em função das baixas condições de
segurança em saúde, se encontram com
restrições de mobilidade e outras dificuldades para acesso à educação;
c. articulação com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
com a finalidade de potencializar as iniciativas locais empreendedoras, fortalecendo
a região através de sua vocação e ampliando a capilaridade de produção e mercado.
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Saúde
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2

Saúde

Esta análise da situação da saúde da população
residente nos territórios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha tomou por base
indicadores da estrutura da oferta de serviços de
saúde, do perfil da morbimortalidade da população, do acesso e da utilização de serviços e de
vigilância em saúde. Os dados secundários foram
coletados no Departamento de Informática do
SUS (Datasus) do Ministério da Saúde, na plataforma do Índice Mineiro de Responsabilidade
Social (IMRS), disponível no sítio da Fundação
João Pinheiro (FJP) e na Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais. Na análise foram consideradas ainda informações coletadas na pesquisa de campo realizada nos territórios e nas
demandas dos Fóruns Regionais que ocorreram
em 2015. Com base nisso, foram feitas propostas
de intervenção para o Governo Estadual no
âmbito do Plano de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha (PDVJ). Vale esclarecer que cabe ao
gestor estadual a responsabilidade pela organização, gestão e regulação da rede de serviços no
estado, de modo a garantir a igualdade de acesso
e a integralidade da atenção à população. Sobre
esse último ponto, ressalta-se que a estruturação
da oferta de serviços requer tanto conhecimento
técnico quanto habilidade política capaz de coordenar a necessária articulação entre os diferentes
atores que atuam na assistência à saúde.

2.1

OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Para a análise da oferta de serviços de saúde nos
territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo
Jequitinhonha foram considerados sete indicadores:
(a) número de Unidades Básicas de Saúde (UBS)
por 12 mil habitantes; (b) número de equipes de
Estratégia de Saúde da Família (ESF) por 3.450 habitantes; (c) proporção de municípios com a presença
de equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF); d) número de médicos do Sistema Único
de Saúde (SUS) por 1 mil habitantes; (e) número de
hospitais por faixas de leitos; (f) número de hospitais por tipo de prestador; (g) número de leitos hospitalares de internação por 1 mil habitantes.
a. Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Estratégia de Saúde da Família e Equipes de Núcleo de
Apoio à Saúde da Família
Segundo a Política Nacional da Atenção Básica
(BRASIL, 2011), deve haver uma UBS26 com ESF
26 “Unidade para realização de atendimentos de atenção básica e
integral a uma população, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de
outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista nestas
áreas”. (Datasus/CNES). Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.
br/cgi/cnes/tipo_estabelecimento.htm. Acesso em: 25 out. 2016.)
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para, no máximo, 12 mil habitantes em grandes
centros urbanos.
Entre 2008 e 2014, o número de UBS por 12 mil
habitantes no estado, nos territórios e microterritórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha, aumentou, além de ter sido superior ao preconizado (tabela 2.1). No território do
Alto Jequitinhonha, em 2014, os microterritórios
de Capelinha e Diamantina apresentavam 3,21 e
3,85 UBS por 12 mil habitantes, respectivamente.
No território do Médio/Baixo Jequitinhonha, no
mesmo ano, o microterritório de Almenara apresentou o menor valor de UBS por 12 mil habitantes (2,35), enquanto o maior valor foi observado em Jacinto (4,86).
Quanto ao número de equipes de ESF, a política
nacional de atenção básica estabelece o número
máximo de 4 mil habitantes atendidos por
equipe. Adotou-se a média de 3.450 habitantes
para o atendimento de cada equipe, número que

vem sendo utilizado pela Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). De acordo
com a tabela 2.1, entre 2008 e 2014, os microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
passaram de uma situação inferior à preconizada,
com exceção de Felisburgo, Jacinto e Pedra Azul,
para um contexto com valores superiores aos
recomendados em todos os microterritórios. Essa
situação não foi observada em Minas Gerais no
mesmo período, tendo o indicador ficado abaixo
do preconizado, passando de 0,70 para 0,86
equipe por 3.450 habitantes.
As equipes de NASF são uma proposta relativamente recente de apoio à Estratégia de Saúde
da Família. Entre 2008 e 2014, a proporção de
municípios no estado de Minas Gerais com a presença de equipes NASF aumentou de 11,61 para
56,04% (tabela 2.2). No território do Alto Jequitinhonha, embora a proporção de municípios
com equipes NASF tenha se mantido constante,
houve aumento na presença dessas equipes no

Tabela 2.1: Unidades Básica de Saúde e Equipes de Estratégia de Saúde da Família – Alto
Jequitinhonha e Médio/ Baixo Jequitinhonha – 2008/2014
Unidade geográfica

UBS por 12 mil hab.

Equipes de ESF por 3.450 hab.

2008

2014

2008

2014

Minas Gerais

2,53

2,71

0,70

0,86

Alto Jequitinhonha

2,79

3,60

0,85

1,17

Capelinha

1,71

3,21

0,89

1,18

Diamantina

3,46

3,85

0,83

1,16

2,30

3,82

0,92

1,21

Almenara

1,18

2,38

0,92

1,05

Araçuaí

1,68

3,68

0,64

1,09

Felisburgo

2,69

4,20

1,13

1,32

Itaobim

3,33

4,33

0,77

1,22

Jacinto

2,66

4,86

1,34

1,49

Pedra Azul

2,29

3,86

1,12

1,29

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2008 e 2014.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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microterritório de Capelinha e diminuição na
proporção dessas equipes no microterritório
de Diamantina. No Médio/Baixo Jequitinhonha,
houve uma pequena redução na proporção de
municípios com a presença de equipes NASF, de
60% para 54,29%. Essa proporção se manteve
constante no microterritório de Almenara (60%),
aumentou nos microterritórios de Araçuaí (50%
para 62,5%) e Jacinto (75% para 100%) e diminuiu nos microterritórios de Felisburgo (60% para
40%), Itaobim (66,67% para 50%) e Pedra Azul
(57,14% para 28,57%).
Tabela 2.2: Proporção de municípios com a
presença de equipes de Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF) (%) – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008/2014
Unidade geográfica

2008

2014

Minas Gerais

11,61

56,04

Alto Jequitinhonha

54,17

54,17

Capelinha

57,14

71,43

Diamantina

52,94

47,06

60,00

54,29

Almenara

60,00

60,00

Araçuaí

50,00

62,50

Felisburgo

60,00

40,00

Itaobim

66,67

50,00

Jacinto

75,00

100,00

Pedra Azul

57,14

28,57

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS)/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES),
2008 e 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

de médicos por 1 mil habitantes ainda está
abaixo do preconizado. No Alto Jequitinhonha,
o microterritório de Capelinha apresentou, em
2014, o menor número de médicos por 1 mil
habitantes (0,52). Por sua vez, no Médio /Baixo
Jequitinhonha, o menor valor para esse indicador
foi observado em Jacinto (0,43). Já os maiores
valores para o número de médicos por 1 mil habitantes foram observados em Diamantina (0,92)
e Araçuaí (0,78), nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, respectivamente.
Tabela 2.3: Número de médicos do SUS por 1 mil
habitantes – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2008/2014
Unidade geográfica

Médicos SUS por mil hab.
2008

2014

Minas Gerais

1,21

1,38

Alto Jequitinhonha

0,49

0,76

Capelinha

0,39

0,52

Diamantina

0,55

0,92

0,47

0,61

Almenara

0,70

0,74

Araçuaí

0,43

0,78

Felisburgo

0,34

0,50

Itaobim

0,35

0,56

Jacinto

0,55

0,43

Pedra Azul

0,55

0,51

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS)/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES),
2008 e 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

c. Leitos de internação hospitalar
b. Médicos
A oferta de médicos disponíveis para o SUS
no estado, considerando um médico por 1 mil
habitantes, passou de 1,21 em 2008 para 1,38
em 2014 (tabela 2.3). Apesar do aumento verificado em quase todos os microterritórios do Alto
e do Médio/Baixo Jequitinhonha no número de
médicos, entre 2008 e 2014, o indicador número

Entre 2008 e 2014, o número total de leitos de
internação por 1 mil habitantes, no território do
Alto Jequitinhonha, manteve-se praticamente
constante, passando de 2,28 para 2,31, valor
abaixo do preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de três a cinco leitos para
cada 1 mil habitantes. O que contribuiu para essa
pequena variação foi o aumento no número de
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Tabela 2.4: Número de leitos por 1 mil habitantes – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha –
2008/2014
Ano

Regiões
Alto Jequitinhonha

Total

0,19

2,28

Capelinha

0,60

0,05

0,65

Diamantina

1,48

0,14

1,63

3,44

0,27

3,71

Almenara

0,81

0,06

0,87

Araçuaí

0,51

0,00

0,51

Felisburgo

0,51

0,14

0,65

Itaobim

0,57

0,02

0,59

Jacinto

0,32

0,02

0,34

Pedra Azul

0,71

0,03

0,75

2,09

0,21

2,31

Capelinha

0,56

0,05

0,61

Diamantina

1,53

0,16

1,70

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha
2014

Leitos Não SUS

2,09

Médio/Baixo Jequitinhonha
2008

Leitos SUS

3,07

0,24

3,31

Almenara

0,51

0,01

0,52

Araçuaí

0,51

0,05

0,56

Felisburgo

0,47

0,10

0,56

Itaobim

0,60

0,01

0,61

Jacinto

0,30

0,02

0,32

Pedra Azul

0,69

0,05

0,74

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

leitos não SUS (de 0,19 para 0,21), uma vez que
o número de leitos SUS permaneceu em 2,09
(tabela 2.4).
No território do Médio/Baixo Jequitinhonha,
embora tenha havido uma pequena redução no
número total de leitos por 1 mil habitantes (de
3,71 para 3,31) entre 2008 e 2014, esse valor ainda
se encontra no intervalo preconizado pela OMS
(tabela 2.4). A maior contribuição para a queda
no número de leitos totais foi proporcionada pela
diminuição do número de leitos disponíveis para
o SUS (de 3,44 para 3,07).
Nos microterritórios do Alto Jequitinhonha, em
2014, Diamantina apresentou o maior número de
leitos por 1 mil habitantes (1,7). Nos microterri-

tórios do Médio/Baixo Jequitinhonha, nesse ano,
Pedra Azul apresentou o maior número de leitos
(0,74 por 1 mil habitantes), enquanto Jacinto contava apenas com 0,32 leitos por 1 mil habitantes.
d. Rede hospitalar
No Alto Jequitinhonha, o número de hospitais vinculados ao SUS27 foi de 13 em 2008 e 2014 (tabela
5). No Médio/Baixo Jequitinhonha, houve redução
de 21 para 20 estabelecimentos, na medida em
que um hospital no município de Almenara, no
microterritório do mesmo nome, deixou de disponibilizar leitos para o SUS (tabela 2.5).
27 Hospitais públicos, filantrópicos e privados com leitos SUS e
não SUS.
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Tabela 2.5: Número de hospitais por faixas de leitos (SUS e não SUS) – Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2008/2014
Faixas de leitos SUS e não SUS
Anos

Unidade geográfica

Mais de 51

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

2

15,38

4

30,77

7

70,00

13

100,00

Capelinha

0

0,00

0

0,00

3

100,00

3

100,00

Diamantina

2

20,00

4

40,00

4

40,00

10

100,00

3

14,29

6

28,57

12

57,14

21

100,00

Almenara

0

0,00

0

0,00

4

100,00

4

100,00

Araçuaí

0

0,00

2

66,67

1

33,33

3

100,00

Felisburgo

0

0,00

0

0,00

3

100,00

3

100,00

Itaobim

1

25,00

2

50,00

1

25,00

4

100,00

Jacinto

0

0,00

1

50,00

1

50,00

2

100,00

Pedra Azul

2

40,00

1

20,00

2

40,00

5

100,00

3

23,08

3

23,08

7

53,85

13

100,00

Capelinha

0

0,00

0

0,00

3

100,00

3

100,00

Diamantina

3

30,00

3

30,00

4

40,00

10

100,00

3

15,00

10

50,00

7

35,00

20

100,00

Almenara

1

33,33

1

33,33

1

33,33

3

100,00

Araçuaí

0

0,00

2

66,67

1

33,33

3

100,00

Felisburgo

0

0,00

2

66,67

1

33,33

3

100,00

Itaobim

0

0,00

3

75,00

1

25,00

4

100,00

Jacinto

0

0,00

1

50,00

1

50,00

2

100,00

Pedra Azul

2

40,00

1

20,00

2

40,00

5

100,00

Médio/Baixo Jequitinhonha

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha
2014

31 a 50

Abs.
Alto Jequitinhonha

2008

Até 30

Total de
hospitais (1)

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
Nota: (1) O número de leitos totais (SUS e Não SUS) em 2008 variou de 6 a 84 e em 2014 variou de 6 a 100.

Considerando-se o número de leitos, constata-se a forte presença dos hospitais de pequeno
porte nos dois territórios, em ambos os anos. De
fato, nos 13 hospitais do Alto Jequitinhonha, em
2014, quase a metade tinha até 50 leitos, sendo
que três contavam com menos de 30. No Médio/
Baixo Jequitinhonha, dos 20 hospitais, 65%
tinham menos de 50 leitos, enquanto três tinham
menos de 30 (tabela 2.5). Tomando-se os microterritórios, Capelinha diferencia-se dos demais na
medida em que todos os três hospitais possuíam

mais de 51 leitos em 2014 (tabela 2.5). O microterritório de Diamantina possuía o maior número
de hospitais (10) em 2014, predominando os de
pequeno porte. Os microterritórios do Médio/
Baixo Jequitinhonha possuem de dois a cinco
hospitais, tendo a maioria menos de 51 leitos.
Quanto ao tipo de prestador, predominam, nos
dois territórios, nos anos considerados, os hospitais filantrópicos, seguidos dos hospitais públicos
municipais (tabela 2.6). O único hospital privado
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com leitos disponíveis para o SUS em 2008 estava
localizado no microterritório de Almenara. Em
2014, esse hospital deixou de disponibilizar leitos
para o SUS (tabela 2.6).
Segundo a SES-MG, em 2014, dos 13 hospitais
do Alto Jequitinhonha, apenas cinco realizavam
procedimentos de alta complexidade, sendo dois
no microterritório de Capelinha e três no microterritório de Diamantina. No Médio/Baixo Jequitinhonha, dos 20 hospitais, quatro realizavam esse
tipo de procedimento. Esses hospitais estavam
localizados nos microterritórios de Almenara,
Araçuaí, Itaobim e Pedra Azul.
Por fim, acrescenta-se que, do total de 36 hospitais da rede SUS nos territórios, 12 participavam do
Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG (Pro-Hosp) em 2008
(tabela B.1 do Apêndice B). Com o desligamento de
um estabelecimento no município de Itamarandiba,

no Alto Jequitinhonha, o número de hospitais beneficiados pelo programa passou para 10 em 2014,
sendo que a maioria (seis hospitais) estava localizada no Alto Jequitinhonha (tabela B.2 do Apêndice
B). No microterritório de Diamantina (município de
Diamantina), estão localizados os dois únicos hospitais de referência macrorregional, ambos com mais
de 50 leitos. Os quatro outros estabelecimentos são
de referência microrregional e, igualmente, de porte
acima de 50 leitos, sendo um localizado no município do Serro, no microterritório de Diamantina
e três em cada um dos municípios de Capelinha,
Minas Novas e Turmalina, no microterritório de
Capelinha. No Médio/Baixo Jequitinhonha, todos
os cinco hospitais participantes do Pro-Hosp são de
referência microrregional, estando distribuídos nos
municípios que levam o mesmo nome dos microterritórios: Almenara, Araçuaí, Pedra Azul e Itaobim
(um no município de Itaobim e outro no município
de Padre Paraíso). Exceto no caso do hospital de
Padre Paraíso, os demais têm acima de 50 leitos.

Tabela 2.6: Número de hospitais segundo tipo de prestador – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2008/2014
Tipo de Prestador
Unidade
geográfica

2008
Público

2014

Filantrópico

Contratado

Total

3

10

0

13

Capelinha

1

2

0

Diamantina

2

8

Médio/Baixo
Jequitinhonha

5

Almenara

Público

Filantrópico

Contratado

Total

2

11

0

13

3

0

3

0

3

0

10

2

8

0

10

15

1

21

5

15

0

20

0

3

1

4

0

3

0

3

Araçuaí

2

1

0

3

2

1

0

3

Felisburgo

1

2

0

3

1

2

0

3

Itaobim

1

3

0

4

1

3

0

4

Jacinto

0

2

0

2

0

2

0

2

Pedra Azul

1

4

0

5

1

4

0

5

(Municipal)
Alto Jequitinhonha

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

(municipal)
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2.2

PERFIL DA
MORBIMORTALIDADE

Para a análise do perfil da morbimortalidade
da população foram selecionados os seguintes
indicadores: (a) proporção de mortes por grupos
de causas e (b) taxa de mortalidade infantil; (c)
proporção de internações por grupos de causas;
(d) proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica; (e) proporção de
internações por doenças relacionadas ao saneamento inadequado e (f ) proporção de nascidos
vivos com baixo peso ao nascer. No que diz respeito às internações, sua distribuição por causas
reflete o perfil da demanda hospitalar atendida,
podendo ser considerado um indicador da morbidade dos indivíduos. Na análise desse indicador
deve-se considerar, ainda, que a utilização de serviços médicos depende da estrutura demográfica da população além de refletir a distribuição
da oferta de serviços médicos. O baixo peso ao
nascer constitui fator de risco da morbimortalidade neonatal e infantil (FERRAZ; NEVES, 2011).
a. Proporção de mortes por grupos de causas
A principal causa de morte em Minas Gerais, em
2008 e em 2014, estava relacionada às doenças
do aparelho circulatório, que responderam por
26,27% das mortes em 2014 (gráfico 2.1)28. Nesse
ano, as neoplasias constituíram a segunda causa
e as causas externas, a terceira, responsáveis por
cerca de 17% e 11,67% das mortes, respectivamente. Assim, as doenças do aparelho circulatório,
as neoplasias e as causas externas responderam,
juntas, por 54,5% das mortes no estado em 2014.
No Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo
Jequitinhonha, a principal causa de morte, em

28 Os dados que deram origem ao gráfico 2.1 constam na tabela
B3 do Apêndice B.
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2014, estava associada às doenças do aparelho
circulatório, que responderam, por cerca de
26,36% e 28,29% das causas de morte, respectivamente. A segunda causa estava relacionada
às neoplasias, cujas participações foram de
16% em ambos os territórios (gráfico 2.1). As
causas externas ocupavam a terceira posição,
tendo respondido por 13,4% e 11,89%, respectivamente, das mortes no Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha, em 2014. Juntas essas três
causas foram responsáveis por cerca de 56%
das mortes nos dois territórios.
Cabe destacar que essas três causas apresentaram aumentos significativos em suas participações no total das mortes, entre 2008 e
2014. No Alto Jequitinhonha, a participação
das doenças do aparelho circulatório passou de
22,10% para 26,36%, das neoplasias, de 10,69%
para 16,39% e das causas externas de 6,58%
para 13,41%. No Médio/Baixo Jequitinhonha, as
doenças do aparelho circulatório aumentaram
de 20,03% para 28,29%; as neoplasias, de 8,29
para 15,63%; e as causas externas, de 8,45%
para 11,89% (gráfico 2.1). Sobre as causas
externas, deve-se salientar que essas mortes
assolam principalmente a população adulta
jovem do sexo masculino, como resultado do
aumento da violência. Dessa forma, ações com
vistas a sua redução vão além daquelas restritas
à saúde pública, também demandando políticas no âmbito da segurança pública.
Considerando os microterritórios, em 2014, a
principal causa de morte também estava associada a doenças do aparelho circulatório em
todos eles, variando de 22,10% em Capelinha
a 31,11% em Araçuaí (gráfico 2.1). Da mesma
forma, com exceção de Capelinha e Felisburgo,
as neoplasias constituíram a segunda principal
causa de mortes em 2014, tendo variado entre
13,96%, em Itaobim, e 19,58%, em Jacinto. As
causas externas responderam pela terceira

62

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

causa nos microterritórios de Diamantina
(13,61%), Almenara (15,19%), Jacinto (14,53) e
Pedra Azul (11,41%).
É importante registrar a significativa redução da
participação das mortes por causas mal definidas
nos dois territórios do Jequitinhonha (de 26,75%
para 8,01%, no Alto, e de 32,36% para 8,77%,
no Médio/Baixo) e em todos os microterritórios, entre 2008 e 2014. A proporção de óbitos
por causas mal definidas, que respondia pela
primeira causa de mortes, nos dois territórios e

nos microterritórios do Jequitinhonha, em 2008,
representa a fração das mortes para as quais não
houve definição da causa básica de óbito. Pode
ser definido como um indicador de deficiência no
registro das informações de óbitos, relacionado
tanto ao acesso e à qualidade do atendimento
médico quanto à qualidade do preenchimento
por parte do responsável. Apesar da redução,
as causas mal definidas ainda apresentavam
percentuais expressivos nos microterritórios de
Capelinha e Felisburgo, em 2014, respondendo
pela segunda causa de morte (gráfico 2.1).

Gráfico 2.1: Proporção de mortes por grupo de causas – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha (%) – 2008/2014

Fonte: Dados básicos: Tabwin do Datasus.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
Notas: MG 08: Minas Gerais 2008. MG 14: Minas Gerais 2014. Jeq.: Jequitinhonha.
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Gráfico 2.2: Mortalidade Infantil em Minas Gerais e nos territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha (%) – 2010

(a) Minas Gerais					

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
Nota: Para apreciar a dispersão dos indicadores no conjunto dos municípios do estado, dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
e dos microterritórios, foram elaborados os gráficos denominados box-plot. No interior da caixa há uma linha divisória que indica a mediana
(abaixo/acima da qual está a metade dos municípios). Os extremos das caixas correspondem aos quartis inferior (1º quartil, abaixo do qual
estão os 25% dos municípios com os menores valores para o indicador em questão) e superior (3º quartil, acima do qual estão os 25% dos
municípios com os maiores valores para o indicador em questão). As linhas superior e inferior indicam, respectivamente, os pontos máximo e
mínimo dos dados. Os pontos deslocados das caixas representam municípios com comportamento bastante diferenciado (outliers).

b. Taxa de mortalidade infantil
A taxa de mortalidade infantil expressa o número
de óbitos de menores de 1 ano por 1 mil nascidos
vivos. No ano de 2010, em três quartos dos municípios de Minas Gerais, a taxa de mortalidade
infantil atingiu, no máximo, 18,45 óbitos, valor
considerado baixo de acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS)29 (gráfico 2.2a).
No território do Alto Jequitinhonha, três quartos
dos municípios apresentaram taxa de mortalidade infantil até 20,15 óbitos em 2010, valor
superior ao verificado no estado. Já no território
do Médio/Baixo Jequitinhonha, a taxa de mortalidade infantil foi de até 21,60 óbitos por 1 mil nas29 Segundo a OMS, a mortalidade infantil pode ser considerada
baixa para valores inferiores a 20 óbitos de menores de um ano
por mil nascidos vivos; média, de 20 a 49 óbitos por mil nascidos vivos e alta, de 50 ou mais óbitos por mil nascidos vivos.

cidos vivos também em três quartos dos municípios em 2010, valor mais alto que o observado
no território do Alto Jequitinhonha (gráfico 2.2b).
Tem-se, portanto, que em um quarto dos municípios de ambos os territórios, a mortalidade
infantil está superior à faixa considerada baixa
pela OMS.
Também nos microterritórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, um quarto dos municípios
registrou valores da mortalidade infantil considerados médios, segundo a OMS. Entretanto, esses
valores estão próximos do limite superior da faixa
considerada baixa, especialmente nos microterritórios de Capelinha, Diamantina e Araçuaí (gráfico 2.3c). Em 2010, a maior mortalidade infantil
encontrada no Alto Jequitinhonha foi de 23,5
óbitos por 1 mil nascidos vivos, no município de
Datas, e de 27,80 óbitos por 1 mil nascidos vivos,
em Divisa Alegre, no Médio/Baixo Jequitinhonha.
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Gráfico 2.3: Mortalidade Infantil – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010

Microterritórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

c. Proporção de internações por grupos de causas
A principal causa de internação em Minas Gerais
está relacionada às doenças associadas à gravidez, parto e puerpério, que, em 2008, representavam 19,89% das internações e, em 2014,
17,35%. As doenças associadas ao aparelho circulatório foram a segunda causa de internação no
estado, respondendo por 13,07% das internações
em 2008 e por 12,82% em 2014 (gráfico 2.4)30. Na
terceira posição, estão as causas externas, que
foram responsáveis por 8,31% e 10,12% das internações em 2008 e 2010, respectivamente.
No território do Alto Jequitinhonha, as doenças
associadas à gravidez, parto e puerpério constituem
também a principal causa das internações, embora
30 Os dados que deram origem ao gráfico 2.4 constam na tabela
B4 do Apêndice B.

tenham reduzido a participação de 21,67% para
16,09% no período (gráfico 2.4). As doenças do aparelho respiratório representam a segunda causa de
internação em 2008 (19,74%), mas, em 2014, essa
causa de internação diminui para 13,24%, perdendo
a segunda posição para as doenças do aparelho circulatório (13,51%). Como no estado, as causas externas
ocuparam a terceira posição, tendo respondido por
7,29% das mortes em 2008 e por 10,10% em 2014.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, a situação mostrou-se um pouco diferente. Embora a gravidez,
parto e puerpério também tenham constituído a
principal causa de internação (23,25% em 2008 e
8,01% em 2014), as doenças do aparelho respiratório responderam pela segunda causa de internação tanto em 2008 (17,18%) quanto em 2014
(15,23%). As doenças infecciosas e parasitárias foram
responsáveis pela terceira causa em 2008 (12,8%) e

Saúde

pela quarta causa em 2014 (10,82%). A despeito da
redução observada, a proporção das internações
por essas doenças no Médio/Baixo Jequitinhonha
foi praticamente o dobro daquela observada no
estado (5,93%) em 2014. Já o Alto Jequitinhonha
apresenta uma posição intermediária entre o estado
e o Médio Jequitinhonha com relação às internações por essa causa, que correspondem a 7,43% do
total das internações em 2014 (gráfico 2.4).
Com exceção de Felisburgo, cuja principal causa de
internação estava relacionada às doenças do aparelho respiratório tanto em 2008 (22,40%) quanto em
2014 (27,47%), nos demais microterritórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha, a
principal causa de internação estava associada à
gravidez, parto e puerpério, variando de 15,76% em
Jacinto a 18,99% em Itaobim, em 2014 (gráfico 2.4).
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A segunda causa de internação nesses microterritórios, em 2014, estava associada às doenças
do aparelho respiratório, variando de 12,60% em
Capelinha a 27,47% em Felisburgo, com exceção
de Diamantina e Almenara, que apresentaram,
como segunda causa de internação, respectivamente, as doenças do aparelho circulatório
(14,16%) e causas externas (12,87%), de acordo
com o gráfico 2.4. Além de Almenara, as causas
externas mostraram participação relativamente
elevada no total das internações em Capelinha
(12,33%, em 2014). As doenças infecciosas e parasitárias mantiveram-se importantes nos microterritórios de Itaobim (13,95% em 2008 e 11,76%,
2014), Jacinto (14,36% em 2008 e 12,84% em
2014) e Pedra Azul (15,31% em 2008 e 14,04% em
2014), respondendo pela terceira causa de internações nos dois anos.

Gráfico 2.4: Proporção de internações por grupos de causas – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

Fonte: Dados básicos: Tabwin do Datasus.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
Notas: MG 08: Minas Gerais 2008. MG 14: Minas Gerais 2014. Jeq.: Jequitinhonha.
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Gráfico 2.5: Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha
e Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível
em:<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

d. Proporção de nascidos vivos com baixo peso
ao nascer
A proporção de nascidos vivos com baixo peso ao
nascer expressa o percentual de nascidos vivos
com peso inferior a 2.500 gramas, em relação ao
total de nascidos vivos, e representa relevante
fator de risco da morbimortalidade neonatal31 e
infantil. Em países desenvolvidos, observam-se
valores em torno de 5% a 6%. De acordo com o
padrão internacional, valores acima de 10% são
considerados inaceitáveis.
Tomando-se o conjunto dos municípios do esta
do, esse indicador sofreu ligeira redução do valor
mediano, que passou de 8,80% em 2008 para
8,40% em 2014 (gráfico 2.5a)32.
31 Mortalidade Neonatal: ocorrida entre 0 e 28 dias incompletos
após o nascimento (RIPSA, 2008).
32 Os dados que deram origem aos gráficos 2.5 a e 2.5b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

Nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha (gráfico 2.5b), os valores medianos desse
indicador mostraram-se muito semelhantes entre
si e ao estado nos dois anos (no Alto: 8,80% e
8,96%, respectivamente, em 2008 e 2014; e no
Médio/Baixo Jequitinhonha: 8,20% e 8,27%, respectivamente, em 2008 e 2014).
Tomando-se os microterritórios, salienta-se o
aumento do valor mediano de Diamantina (Alto
Jequitinhonha), que passou de 8,7% para 10,2%;
em Almenara (7,6% em 2008 para 8,6 em 2014) e
Jacinto (5,1% em 2008 para 9,5 em 2014), segundo
os gráficos 2.6a e 2.6b33. Em Araçuaí, esse indicador
se manteve relativamente constante (9,1% em 2008
para 9,3% em 2014). Nos demais, houve redução do
valor mediano. No que diz respeito à amplitude de
variação desse indicador em cada microterritório,
chama a atenção a redução ocorrida em Felisburgo
33 Os dados que deram origem aos gráficos 2.6a e 2.6b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

Saúde

67

Gráfico 2.6: Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer – Microterritórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

e, em sentido contrário, o aumento verificado em
Jacinto. Merece registro a existência de municípios
em que esse indicador era superior a 10% em 2014,
nos microterritórios de Capelinha, Diamantina,
Almenara, Araçuaí e Jacinto.
e. Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica
Entre 2008 e 2014, a mediana da proporção de
internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica do conjunto dos municípios do
estado reduziu de 1,2% para 0,5% (gráfico 2.7a)34.
Em 75% dos municípios, esse percentual foi inferior a 1,65% em 2014.

relacionadas à veiculação hídrica, que foi de, respectivamente, 0,48% e 1,85% em 2014. Acrescente-se
que, em 75,0% dos municípios no Alto Jequitinhonha, essa causa respondeu por menos de 1,81%
das internações em 2014. No Médio/Baixo Jequitinhonha, esse percentual foi mais elevado (3,92%)
naquele ano. Deve-se registrar, ainda, a diminuição
da amplitude de variação nos dois territórios, sobretudo no Alto Jequitinhonha (gráfico 2.7b).

Também nos territórios do Alto Jequitinhonha e do
Médio/Baixo Jequitinhonha, houve redução no valor
mediano da proporção das internações por doenças

Tomando-se os microterritórios, o valor mediano
da proporção das internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica variou de 0,25%, em
Diamantina, a 2,86%, em Araçuaí, em 2014. Ainda
no que diz respeito ao valor mediano, houve
redução significativa em todos os microterritórios, com destaque para Jacinto e Pedra Azul, que
mostraram também diminuição da amplitude de
variação (gráficos 2.8a e 2.8b)35.

34 Os dados que deram origem aos gráficos 2.7a e 2.7b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

35 Os dados que deram origem aos gráficos 2.8a e 2.8b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
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Gráfico 2.7: Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica – Minas Gerais,
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 2.8: Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica – microterritórios
do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 2.9: Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 2.10: Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado – microterritórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%) –
2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:< http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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f. Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado
Em 2014, a proporção das internações por doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado
era inferior a 2,6% para 75,0% dos municípios do
estado, menor do que aquela verificada em 2008,
quando esse percentual foi de 3,8% (gráfico 2.9a)36.

síveis à atenção primária; (c) Proporção de nascidos vivos cujas mães realizaram sete ou mais
consultas de pré-natal; (d) Proporção das internações de média complexidade de pacientes do
SUS encaminhados para outra microrregião; e (e)
Proporção das internações de alta complexidade
de pacientes do SUS encaminhados para outra
macrorregião de saúde.

Também nos territórios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha houve redução
da proporção das internações por doenças relativas ao saneamento ambiental inadequado.
No primeiro, a mediana passou de 3,4% (2008)
para 1,32% (2014) e, no segundo, de 6,51% (2008)
para 3,14% (2014). Destaca-se a amplitude no
Médio/Baixo Jequitinhonha, que, apesar de ter
diminuído, se manteve significativa (gráfico 2.9b).

a. Cobertura do Programa Saúde da Família

Entre 2008 e 2014, todos os microterritórios apresentaram diminuição na mediana da proporção
das internações por doenças relativas ao saneamento ambiental inadequado (gráficos 2.10a e
2.10b)37. Em 2014, os valores medianos variaram
de 1,2% em Diamantina a 6,1% em Jacinto. Os
microterritórios de Jacinto e Pedra Azul exibiram
as maiores dispersões na proporção de internações por essa causa nos dois anos.

De acordo com o gráfico 2.11a38, houve um
aumento da cobertura do PSF em Minas Gerais
entre 2008 e 2014. Considerando-se o ano de 2008,
em um quarto dos municípios do estado a cobertura do PSF atingia, no máximo, 69,10%. Para o
ano de 2014, esse percentual passou para 89,42%.
Ressalta-se, ainda, que a metade dos municípios já
apresentava 100% de cobertura em 2014.

No Brasil, a saúde da família constitui a principal
estratégia para implementar a atenção primária
e é realizada por meio de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde (Portaria no
2.488, de 21 de outubro de 2011). A cobertura do
PSF dá a proporção da população atendida pela
Estratégia de Saúde da Família.

Para a análise do acesso e utilização de serviços de
atenção primária e atendimento médico-hospitalar serão considerados os seguintes indicadores:
(a) Cobertura do Programa Saúde da Família (PSF);
(b) Proporção das internações por condições sen-

Também nos territórios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha, a cobertura do
PSF aumentou consideravelmente no período,
tanto que, em 2014, em três quartos dos municípios desses territórios, a cobertura já era superior
a 97% (gráfico 2.11b). Em que pese tal fato, ainda
é possível observar, em 2014, alguns municípios,
em especial os pertencentes aos microterritórios
de Diamantina, Almenara, Araçuaí, que possuem
cobertura do PSF entre 75% e 90%, passíveis, portanto, de expansão (gráficos 2.12a e 2.12b)39.

36 Os dados que deram origem aos gráficos 2.9a e 2.9b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
37 Os dados que deram origem aos gráficos 2.10a e 2.10b
constam nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

38 Os dados que deram origem aos gráficos 2.11a e 2.11b
constam nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
39 Os dados que deram origem ao gráfico 2.12a e 2.12b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

2.3

ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE

Saúde
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Gráfico 2.11: Proporção da cobertura do Programa de Saúde da Família – Minas Gerais, Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 2.12: Proporção da cobertura do Programa de Saúde da Família – microterritórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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b. Proporção de nascidos vivos de mães com sete
ou mais consultas de pré-natal
Este indicador constitui uma medida de cobertura da consulta de pré-natal. Entre 2008 e 2014,
houve aumento expressivo na proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas
de pré-natal no estado: superior a 80% na metade
de seus municípios, em 2014 (gráfico. 2.13a)40.
Nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, o aumento da mediana desse indicador
foi ainda mais expressivo. No Alto Jequitinhonha,
a mediana da proporção de nascidos vivos de
mães com sete ou mais consultas de pré-natal
passou de 44,5%, em 2008, para 79,3%, em 2014.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, esse percentual
passou de 42,2% para 73,4% (gráfico 2.13b).
Considerando-se os microterritórios, no Alto
Jequitinhonha, Capelinha apresentou o melhor
desempenho no período, com valor mediano passando de 42,9% para 80,8%, entre 2008 e 2014. Já
no Médio/Baixo Jequitinhonha, Felisburgo destacou-se ao aumentar o valor mediano da proporção
de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal de 50% em 2008 para 83,28%
em 2014. Esse microterritório destacou-se, ainda,
pela redução expressiva na amplitude de variação
desse indicador (gráficos 2.14a e 2.14b)41.
c. Internações por Condições Sensíveis à Atenção
Primária (ICSAP)
A existência de internações por condições sensíveis à atenção primária sugere problemas de
acesso ou de efetividade da atenção primária.
Nesse sentido, esse indicador tem sido utilizado
para avaliar a qualidade da atenção primária.
40 Os dados que deram origem ao gráfico 2.13a e 2.13b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
41 Os dados que deram origem ao gráfico 2.14a e 2.14b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

Entre 2008 e 2014, houve uma diminuição da
proporção de ICSAP no estado. Em 2008, metade
dos municípios de Minas Gerais apresentava
uma proporção dessas internações superior a
28%. Em 2014, esse percentual se reduziu para
23% (gráfico 2.15a)42.
Nos territórios do Jequitinhonha também houve
redução na proporção dessas internações, especialmente no Alto Jequitinhonha, cuja queda
foi mais pronunciada do que a observada no
estado. A sua mediana passou de 37,35% em
2008 para 25,84% em 2014, percentual muito
próximo ao do estado nesse ano (23%). O território do Médio/Baixo Jequitinhonha ainda
apresentava, em 2014, mediana desse indicador
próxima a 30% (gráfico 2.15b).
Apesar dos avanços observados, destaca-se que
em alguns microterritórios tais como Capelinha
no Alto Jequitinhonha (30,72%) e Almenara
(36,12%), Itaobim (33,81%) e Pedra Azul (39,84%),
no Médio/Baixo Jequitinhonha, a metade dos
municípios ainda apresentava, em 2014, proporções dessas internações superiores a 30% (gráficos 2.16a e 2.16b)43.
d. Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS encaminhados para
outra microrregião
De acordo com o Plano Diretor de Regionalização
(PDR)44 do estado, a microrregião de saúde constitui a base territorial de planejamento da atenção
secundária à saúde, devendo ter capacidade para
ofertar serviços ambulatoriais e h
ospitalares
42 Os dados que deram origem ao gráfico 2.15a e 2.15b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
43 Os dados que deram origem ao gráfico 2.16a e 2.16b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
44 O PDR é um instrumento de planejamento e gestão que
cria a base territorial para uma distribuição ótima dos equipamentos de saúde segundo os princípios da integralidade,
equidade e economia de escala (MALACHIAS et al., 2010).
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Gráfico 2.13: Proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de pré-natal – Minas Gerais, Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Gráfico 2.14: Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal –
Microterritórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 2.15: Internações por condições sensíveis à atenção primária – Minas Gerais, Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

de média complexidade e, excepcionalmente,
de alguns serviços de alta complexidade (AC),
caso da Terapia Renal Substitutiva (TRS). A proporção de internações de média complexidade
de pacientes do SUS encaminhados para outras
microrregiões de saúde é definida como a razão
das internações de média complexidade de residentes encaminhados para os municípios de
outras microrregiões de saúde sobre o total de
internações de residentes da microrregião de
saúde de origem. Encaminhamentos de pacientes
para outra microrregião para realizar procedimentos de média complexidade sinalizam problemas de resolubilidade45, ou seja, a existência
de “vazios assistenciais”, e merecem investigação.
45 “A resolubilidade é a medida percentual da capacidade de
atendimento ambulatorial e/ou hospitalar da população residente em sua própria região – micro ou macro, considerada a
tipologia definida como referência ideal para o nível regionalização/atenção à saúde, conforme PDR/MG, na assistência em
geral e/ou na assistência a um grupo, programa, ou clínica de
especialidade médica. Nesse caso, refere-se aos vazios assistenciais”. (MALACHIAS et al., 2011).

De acordo com o gráfico 2.17a46, na metade dos
municípios do estado, a proporção das internações
de média complexidade de pacientes do SUS encaminhados para outra microrregião foi inferior a 14%,
taxa ligeiramente superior ao verificado em 2008
(12,36%). No entanto, em um quarto dos municípios, esse percentual foi superior a 25% em 2014 e
a 23% em 2008. O gráfico 2.17a mostra que há inúmeros municípios com percentuais relativamente
elevados, superiores a 50% em ambos os anos.
No território do Alto Jequitinhonha, a mediana
da proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS encaminhados para
outra microrregião foi inferior a 11% nos dois
anos (gráfico 2.17b), menor, portanto, do que
verificado para o conjunto dos municípios do
estado. Da mesma forma, há um quarto de municípios com percentuais acima de 15,78%.
46 Os dados que deram origem ao gráfico 2.17a e 2.17b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
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Gráfico 2.16: Internações por condições sensíveis à atenção primária – Microterritórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados Básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 2.17: Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha (%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

(b) Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul. de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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No território do Médio/Baixo Jequitinhonha, na
metade dos municípios, a proporção das internações de média complexidade de pacientes
do SUS encaminhados para outra microrregião
foi no máximo 14,82% em 2014, percentual próximo ao do estado e superior ao do Alto Jequitinhonha (gráfico 2.17b). Em 2008, esse percentual foi menor (11,07%).
Tomando-se os microterritórios, Itaobim, no
Médio/Baixo Jequitinhonha, apresentou a me
diana mais elevada em 2014 (28%), de acordo com
o gráfico 2.18b47. Em 2008, a posição coube a Araçuaí (38,6%), sendo esse microterritório o único
em que houve redução do valor mediano entre
2008 e 2014. Em Capelinha, esse valor ficou relativamente constante e nos demais houve aumento.
Chama a atenção a elevada dispersão desse indicador nos microterritórios de Araçuaí e Itaobim,
tanto em 2008 quanto em 2014, indicando que,
internamente a esses microterritórios, o comportamento dos municípios é bem diferente no
tocante a esse indicador (gráficos 2.18a e 2.18b).
e. Proporção das internações de alta complexidade de pacientes do SUS encaminhados para outra
macrorregião de saúde
De acordo com o PDR do estado, a macrorregião
de saúde constitui a base territorial de planejamento da atenção terciária à saúde que engloba
as microrregiões de saúde em função da possibilidade de oferta e acesso a serviços de saúde
ambulatoriais e hospitalares de maior densidade
tecnológica (alta complexidade). Deve, ainda,
ter capacidade de oferta de procedimentos de
média complexidade especial.

macrorregiões de saúde é definida como a razão
das internações de alta complexidade de residentes encaminhados para outras macrorregiões
de saúde sobre o total de internações de residentes da macrorregião de saúde de origem. Esses
encaminhamentos sinalizam para problemas
de resolubilidade, ou seja, para a existência de
“vazios assistenciais” nessas macrorregiões e
apontam para a necessidade de investimentos.
Cabe esclarecer que, dos 24 municípios do território do Alto Jequitinhonha, 21 pertencem à
macro Jequitinhonha e três (Materlândia, Serra
Azul de Minas e Rio Vermelho) pertencem à macro
Centro. No Médio/Baixo Jequitinhonha, dos 35
municípios, apenas José Gonçalves de Minas não
pertence à macro Nordeste, mas a Jequitinhonha.
Portanto, no caso dos municípios dos territórios
em questão, encaminhamentos para outra macro
refletem, sobretudo, a existência de vazios assistenciais na macro Jequitinhonha, no caso do Alto
Jequitinhonha, e na macro Nordeste, no caso do
Médio/Baixo Jequitinhonha.
Em 2008, metade dos municípios de Minas
Gerais encaminhou até 10% das internações de
alta complexidade para outras macrorregiões
de saúde. Esse percentual baixou para 8,79%
em 2014 (gráfico 2.19a)48.

A proporção de internações de alta complexidade
de pacientes do SUS encaminhados para outras

Considerando os territórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha (gráfico 2.19b), observou-se que os
valores medianos foram bastante superiores aos
do estado. Metade dos municípios do Alto Jequitinhonha, em 2008, encaminhava até 91,67% das
internações de alta complexidade para a macrorregião de saúde Centro. Em 2014, esse percentual
reduziu para 74,34%, embora ainda permanecesse
bastante superior ao do estado. Situação similar
ocorreu no Médio/Baixo Jequitinhonha entre

47 Os dados que deram origem ao gráfico 2.18a e 2.18b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

48 Os dados que deram origem ao gráfico 2.19a e 2.19b constam
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.
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Gráfico 2.18: Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS encaminhados
para outra microrregião – microterritórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha (%)
– 2008/2014

(a) Microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 2008

(b) Microterritórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha 2014

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte. Disponível em: <http://www.
fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jul.de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 2.19: Proporção das internações de alta complexidade de pacientes do SUS encaminhados
para outra macrorregião de saúde – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha
(%) – 2008/2014

(a) Minas Gerais

Fonte: Dados básicos: Datasus. Tabwin (2016).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

(b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha
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2008 e 2014, com mediana variando de 85,71%
para 73,08%. Observa-se, no entanto, a existência
de municípios com percentuais baixos de encaminhamento (três no Alto e um no Médio/Baixo).
Tem-se, portanto, que os municípios dos territórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha pertencem
a macrorregiões que não conseguem reter parcela
expressiva de seus residentes para o atendimento
na alta complexidade. Esse resultado corrobora
aquele apresentado por Amorim (2013), que
mostra que a resolubilidade das macrorregiões
Jequitinhonha e Nordeste era de 27,53% e 56,94%,
respectivamente, em 2012. No que diz respeito à
Jequitinhonha, cabe esclarecer que, de fato, trata-se de uma macro atípica, segundo o PDR/MG,
em função de apresentar, entre outras características, base populacional abaixo da estimada para
o nível macrorregional (MALACHIAS et al., 2011).

2.4

74,85% para 92,77%) é semelhante à situação do
estado (77,21% para 90,14%) que apresentou um
aumento considerável no período analisado.
No caso das doenças de notificações compulsórias,
em 2014, no Alto Jequitinhonha, os Acidentes por
animais peçonhentos (612 casos), seguidos pela
Esquistossomose (421 casos), responderam pelos
maiores números de notificações (tabelas B18 e
B19 do Apêndice B). Situação semelhante foi observada no Médio/Baixo Jequitinhonha, quanto aos
Acidentes por animais peçonhentos (1.282 casos),
tendo os casos de Dengue (1.229) sobressaído, em
2012, como segunda doença de maior notificação
nesse território. Quanto às infecções por Zika,
houve confirmação de um caso de gestante com a
doença, entre 2015 e 2016, no município de Pedra
Azul, pertencente ao território do Médio/Baixo
Jequitinhonha, e nenhum caso confirmado no território do Alto Jequitinhonha. Para as infecções por
Chikungunya não foi confirmado nenhum caso
nos dois territórios do Jequitinhonha, até 2016.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE:
VACINAS E NOTIFICAÇÕES
COMPULSÓRIAS

No que diz respeito à cobertura vacinal, contrariamente ao ocorrido no conjunto dos municípios do
estado, entre 2008 e 2014, o Alto Jequitinhonha
teve reduções importantes na mediana de
cobertura das vacinas Tetravalente (de 100,00%
para 78,34%), Febre amarela (de 100,00% para
84,78%), Poliomielite em menores de 1 ano (de
100,00% para 85,21%) e Tríplice viral (de 98,59%
para 89,53%) na população de 1 ano (tabelas B16
e B17 do Apêndice B). Situação análoga ocorreu
no território do Médio/Baixo Jequitinhonha, com
diminuição nos valores de cobertura vacinal da
Tetravalente (de 100,00% para 92,98%) e Poliomielite (de 100,00% para 82,35%). Contudo, no
caso da vacina de Influenza na população de 60
anos ou mais, a situação do Alto (de 79,03% para
93,82%) e do Médio/Baixo Jequitinhonha (de

2.5

AS DEMANDAS DOS FÓRUNS
REGIONAIS

As demandas relativas à saúde apresentadas nos
Fóruns Regionais, realizados em 2015, foram agrupadas em cinco categorias principais, a saber: (1)
atenção à saúde, considerando a atenção básica,
secundária e terciária; (2) vigilância em saúde,
o que inclui a promoção da saúde, vigilância
ambiental e vigilância em saúde do trabalhador;
(3) gestão/regulação em saúde; (4) capacitação/
educação permanente; (5) infraestrutura.
A respeito das análises das demandas, destaca-se
que o Governo do Estado priorizou algumas e, a
partir dessas, elaborou respostas denominadas
“devolutivas”.

Saúde

2.5.1 Demandas dos Fóruns Regionais para o
Alto Jequitinhonha
Na atenção básica, as necessidades versaram
sobre melhorias da infraestrutura, sobretudo
em áreas rurais e de difícil acesso, com o fortalecimento do PSF rural e, por consequência, do
maior número de médicos, de serviços odontológicos e de equipes de NASF.
Nas atenções secundária e terciária, as demandas
trataram do fortalecimento de serviços de média
complexidade (laboratório regional; centros de
especialidades médicas; serviços de diagnóstico
por imagem) e alta complexidade (reestruturação
e ampliação das portas de entrada para o atendimento das urgências; ampliação e renovação
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU); fortalecimento dos hospitais de pequeno
porte). No que compete à atenção especializada
em saúde, as demandas versaram sobre melhorias do atendimento nas áreas de hemodiálise,
ortopedia, saúde da mulher (gravidez), saúde
mental, odontologia, serviços de fornecimento
de medicamentos e ampliação de serviços aos
portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), diabetes e/ou hipertensão arterial.
No caso da atenção primária, a demanda contemplada na devolutiva refere-se a ações do
estado, mediadas pela Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), na
organização de equipes de saúde para oferecer
trabalhos de apoio nos municípios (Caravanas
de Saúde). Na média e alta complexidade, a
demanda por maior atenção aos hospitais filantrópicos e Santas Casas foi respondida, tendo o
Governo do Estado disposto que essa questão
será contemplada pela política de gestão hospitalar que está sendo formulada.
No tocante à Rede de Urgência e Emergência,
especificamente, da Unidade de Pronto Aten-
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dimento em Diamantina, mesmo a obra tendo
sido concluída e equipada, a cidade não tem
previsão de sua abertura devido ao alto custo
de manter duas portas de entrada para urgência
(além do pronto atendimento municipal na Santa
Casa). Nesse caso, o Governo Estadual orientou,
em devolutiva, que uma nova proposta para o
prédio seja discutida com o Conselho Municipal
de Saúde e o Ministério Público (MP) e, posteriormente, sejam encaminhadas alternativas de destinação com estudo de viabilidade ao MP.
A vigilância em saúde, no que compete à promoção da saúde, teve parte das demandas
atendidas nas devolutivas e se referem a: organização de campeonatos regionais; programa para
trabalho na prática de esportes com crianças; e
criação de programas de esportes fortalecendo
a parceria entre SES-MG e secretarias municipais. Contudo, permanecem necessidades que se
referem a obras esportivas (academias, ginásios
poliesportivos) e ações direcionadas à cultura
(museu do Alto Jequitinhonha com vistas a fortalecer as origens do Jequitinhonha). Quanto à
vigilância ambiental, no que diz respeito às ações
de controle de zoonoses, sobretudo de atenção à
saúde animal (cães e gatos), o estado, em devolutiva, esclareceu que não compete à SES-MG atuar
no acolhimento de animais domésticos vítimas de
maus tratos e/ou condições que justifiquem acolhimento pelo setor saúde. Outra demanda nessa categoria, que aguarda avaliação, refere-se à criação
de um núcleo microrregional de vigilância em
saúde com uma equipe multiprofissional para
ações de vigilância sanitária, epidemiológica e
de zoonoses. No que diz respeito à Vigilância
à Saúde do Trabalhador, a única demanda, por
implantação do Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador (CEREST), aguarda apreciação.
A gestão em saúde/regulação revela demandas
específicas em determinados municípios que não
foram contempladas nas devolutivas, tais como:
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financiamento e reestruturação da atenção básica;
implantação da rede psicossocial/au
men
to do
financiamento para a saúde mental; credencia
mento de especialidades médicas; aporte financeiro para saneamento básico; entre outras. De
todo modo, a maioria das demandas priorizadas
foi atendida nas devolutivas, restando questões
ligadas à regulação de serviços ofertados no território, sobretudo: de especialidades médicas;
criação de uma central de regulação na macro do
Jequitinhonha, retirando a regulação da macro
de Teófilo Otoni; fomentar, para os municípios,
a implantação de estrutura física para crianças,
adolescentes e juventudes, integradas com
programas de esporte, cultura e lazer; e liberar
recursos de determinados convênios.
Todas as demandas de capacitação e educação
permanente foram contempladas nas devolutivas e versaram sobre capacitações periódicas
de profissionais de saúde e de líderes e membros
da comunidade em áreas de conhecimento para
além da saúde, como de tecnologias, em parceria
com a UFVJM.
2.5.2 Demandas dos Fóruns Regionais para o
Médio/Baixo Jequitinhonha
Na atenção básica, as necessidades trataram de
melhorias de infraestrutura da rede primária,
sobretudo: implantação de Unidades Básicas de
Saúde, bem como reforço das unidades no que
compete aos equipamentos; fortalecimento do
PSF com maior número de médicos, de serviços
odontológicos e equipes de NASF; Centro de convivência em saúde mental (município de Araçuaí);
e de atendimento à saúde dos idosos (município
de Almenara).
Na atenção secundária, as demandas abordaram
a implantação de centros de especialidades
médicas, sobretudo nas áreas de vazios assistenciais. Já no nível terciário, as necessidades

trataram de: implantação de uma maternidade
de alto risco e de casa da gestante no território;
aumento de unidades do SAMU para atender aos
vazios assistenciais; e construção de um hospital
macrorregional. Entre as demandas dessa categoria, uma das devolutivas tratou da necessidade de fortalecimento dos hospitais existentes
na região (pequeno e médio porte), tendo o
Governo do Estado respondido tal como no caso
do Alto Jequitinhonha, ou seja, que a política de
gestão hospitalar, que está sendo desenvolvida,
contemplará esses hospitais. As demais carências
assistenciais, de média e alta complexidade, apresentadas incluem a necessidade de manutenção
de equipamentos ou a falta desses e a necessidade de ambulâncias/micro-ônibus para transporte de pacientes.
Quanto à vigilância em saúde, no que compete
à promoção da saúde, permanecem demandas
pela criação de centros esportivos e espaços de
lazer. No que diz respeito à vigilância ambiental,
há necessidade de criação de centros regionais de
vigilância em saúde, no controle de zoonoses, no
fortalecimento da vigilância sanitária, na vigilância
na qualidade da água, resíduos de saúde, entre
outros. Demandas pontuais de investimentos em
saneamento básico, prevenção e redução dos
riscos de doenças de veiculação hídrica (município de Almenara) e de construção de aterro sanitário (município de Araçuaí) foram mencionadas.
Não se observou demanda relativa à Saúde do
Trabalhador no Médio/Baixo Jequitinhonha.
A gestão em saúde/regulação revela necessidades variadas segundo os municípios, tendo
sido observada a predominância de solicitações
de fortalecimento da assistência farmacêutica.
Consta que ela foi uma das prioridades atendidas
nas devolutivas do Médio/Baixo Jequitinhonha. A
SES-MG informou que, com o Programa de Regionalização da aquisição de medicamentos básicos,
busca equacionar os problemas de atrasos fre-
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quentes e desabastecimentos de medicamentos
e que assumiu novamente a logística de entrega
de medicamentos. Além disso, há previsão, no
orçamento de 2018, de ampliação do valor do
recurso de custeio para fixação do profissional
farmacêutico, ações de cuidado farmacêutico e
estruturação das unidades regionais da SES-MG.
Outras necessidades que aguardam atendimento
perfazem questões ligadas à melhoria na gestão
dos serviços públicos do território, implementação dos cargos e carreiras dos profissionais da
saúde e de ampliação da participação do estado
no gasto com saúde. A única demanda de capacitação/educação para os profissionais da saúde e
conselheiros de saúde foi considerada nas devolutivas. Em relação à categoria de infraestrutura,
não houve demanda nesse território.

2.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção apresenta as principais conclusões
acerca da situação da saúde nos territórios do
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, buscando
relacionar os resultados da análise dos dados
secundários com as informações coletadas na
pesquisa de campo e com as demandas dos
Fóruns Regionais de 2015.
O perfil da mortalidade nesses territórios, semelhante ao do estado, tem nas doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas
as principais causas de morte, que, juntas, responderam por pouco mais da metade delas, em
2014. A despeito de sua expressiva redução, a
proporção das mortes por causas mal definidas
mostrou-se elevada em alguns microterritórios,
indicando deficiência na qualidade do registro
das informações de óbitos, relacionada tanto ao
acesso e à qualidade do atendimento médico
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como também decorrente de problemas no seu
preenchimento por parte do responsável.
Com relação à taxa de mortalidade infantil, na
metade dos municípios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, ela foi superior a 19,10
e 18,90 por 1 mil nascidos vivos, respectivamente, em 2010. Esse percentual era de 16,20
para Minas Gerais, sinalizando que, também
nesse caso, a situação dos municípios do Alto e
do Médio/Baixo Jequitinhonha é relativamente
pior que a do conjunto dos municípios do
estado. Destaca-se que a OMS considera baixa
uma taxa inferior a 20 óbitos de menores de 1
ano de idade por 1 mil nascidos vivos.
Sobre as causas de internação, excluindo-se o
atendimento ao parto, à gravidez e ao puerpério,
as doenças do aparelho circulatório apareceram
em primeiro lugar no Alto Jequitinhonha e em
segundo no Médio/Baixo, onde a primeira são as
doenças respiratórias. Salienta-se que, nesse território, as doenças infecciosas e parasitárias constituíram a terceira causa de internação (10,8%),
cuja proporção é praticamente o dobro daquela
observada no estado.
A análise da proporção de nascidos vivos cujas
mães fizeram sete ou mais consultas de pré-natal
mostrou que a situação do conjunto dos municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha é semelhante à do conjunto dos
municípios do estado (três quartos deles com
percentual acima de 70%). Segundo os entrevistados, como um indicador da assistência ao
pré-natal, ele reflete também as dificuldades em
realizar o acolhimento precoce das gestantes,
assim como erros no registro da informação que
acabam por subestimá-lo.
No caso da proporção de nascidos vivos com baixo
peso, ainda que a situação do Alto Jequitinhonha
e do Médio/Baixo Jequitinhonha também seja
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semelhante à do estado (metade dos municípios
com percentual abaixo de 9%, em 2014), foram
identificados inúmeros municípios, em ambos os
territórios, com percentuais acima de 10%, considerado inaceitável pela OMS.
No que diz respeito à vigilância em saúde, contrariamente ao ocorrido no conjunto dos municípios do estado, entre 2008 e 2014, o Alto Jequitinhonha teve reduções importantes de cobertura
das vacinas Tetravalente, Febre amarela, Poliomielite em menores de 1 ano e Tríplice viral na
população de 1 ano. Situação análoga ocorreu
no território do Médio/Baixo Jequitinhonha, com
diminuição nos valores de cobertura vacinal da
Tetravalente e Poliomielite. Tendo em vista que a
meta do estado é vacinar 100% dos menores de
1 ano e de 1 ano com todas as vacinas do calendário básico, é importante checar o dado de 2014
e verificar como foi a cobertura nesses territórios
nos anos seguintes. Caso ela continue abaixo de
100%, o o Governo Estadual deverá tomar providências com vistas à regularizar a situação.
Constatou-se que o número de UBS e de equipes
da ESF encontra-se acima do recomendado,
em 2014, para todos os microterritórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha.
O principal desafio da atenção primária consiste,
portanto, em aumentar a sua resolutividade. No
meio rural, entretanto, ainda é necessário ampliar
a cobertura nas comunidades mais afastadas
e de difícil acesso. A esse respeito é importante
considerar uma especificidade desses territórios
que diz respeito à elevada proporção da
população vivendo no meio rural, o que dificulta
a organização dos serviços e, consequentemente,
o acesso a eles. É compreensível, portanto, que o
fortalecimento do PSF em áreas rurais constitua
uma das demandas dos Fóruns Regionais tanto
no Alto Jequitinhonha quanto no Médio/Baixo.
Para enfrentar essa situação, diversos municípios têm buscado organizar pontos de apoio,

nos quais a população recebe a visita de profissionais de saúde, incluindo o médico, seguindo
um cronograma previamente definido. Se essas
iniciativas têm o mérito de buscar atenuar o problema dos “vazios assistenciais”, elas podem acarretar certa “precarização” do atendimento, sendo
necessário acompanhar como têm funcionado
“os postinhos”, como têm sido chamados.
Ainda com relação à atenção primária, várias
são as dificuldades relacionadas aos recursos
humanos, sendo a mais destacada a de atrair e
fixar médicos. Os dados mostraram que, apesar
de o número de médicos ter crescido entre 2008
e 2014, o número de médicos por 1 mil habitantes dos municípios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha é menor que o verificado para os
municípios do estado. A relevância do programa
Mais Médicos foi muito destacada pelos entrevistados. Acrescente-se que o aumento do número
de médicos no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
consta entre as demandas dos Fóruns Regionais. O fato de os médicos, em geral, não terem
formação específica para trabalhar no PSF foi
também enfatizado pelos entrevistados.
A elevada rotatividade dos profissionais, que
compromete o vínculo entre o paciente e o profissional de saúde, um dos princípios da atenção primária, também foi destacada pelos entrevistados.
Salientaram também o acúmulo de trabalho por
parte dos enfermeiros do PSF, que devem dar
conta tanto das atividades de assistência quanto
das administrativas. Por fim, a necessidade de
melhorar a qualificação dos profissionais que
atuam na região, inclusive dos próprios secretários municipais de saúde, foi enfatizada por todos
os entrevistados. De fato, equacionar a questão
do gerenciamento inadequado foi apontado
como um dos principais desafios.
Também foram apontadas como evidências da
inadequada organização da atenção primária:
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(a) a não implantação de protocolos assistenciais;
(b) atenção orientada, principalmente para o atendimento da demanda espontânea, e não para o
cumprimento de uma programação; e (c) não priorização do atendimento, o que resulta num encaminhamento de pacientes de modo inadequado.
As deficiências da atenção primária resultam
numa baixa resolutividade que pode ser identificada por meio de diversos indicadores. Um
deles é a existência de internações evitáveis ou
desnecessárias. Apesar dos avanços observados
entre 2008 e 2014, a metade dos municípios dos
microterritórios de Capelinha, no Alto Jequitinhonha, e Almenara, Itaobim e Pedra Azul, no
Médio/Baixo Jequitinhonha, apresentavam proporções de internações por condições sensíveis
à atenção primária que variavam entre 30% e
40% em 2014. Vale lembrar que esse percentual
era menor que 23% na metade dos municípios
do estado em 2014. Ou seja, os municípios dos
territórios em questão estão em pior situação,
relativamente ao conjunto dos municípios do
estado. Para a existência dessas internações,
também contribui, segundo os entrevistados,
a própria cultura da população, que prefere ser
atendida pelo pronto atendimento de um hospital próximo de sua residência. Se essa “preferência” também pode ser fruto da falta de informação, ela é sintomática de um funcionamento
inadequado da atenção primária.
Vale ressaltar que, ainda que a atenção primária
seja de responsabilidade dos municípios, cabe ao
gestor estadual apoiar os municípios na sua organização, tendo em vista a significância desse nível
de atenção tanto pela sua potencialidade em
resolver a maioria dos problemas da população
quanto por se constituir na porta de entrada preferencial e ordenadora do cuidado no SUS.
No que diz respeito à atenção especializada de
média complexidade, os problemas dizem res
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pei
to tanto à oferta insuficiente de procedimentos quanto à fragilidade dos mecanismos
de gestão. Entre aqueles que foram destacados
estão: (a) as dificuldades para fixar médicos, principalmente os médicos especialistas; (b) o número
insuficiente de procedimentos ofertados. A esse
respeito, a pressão advinda dos pacientes para a
realização de exames foi muito mencionada; (c)
a ausência de classificação de prioridades para
o encaminhamento dos pacientes. Os entrevistados destacaram a relevância de se buscar
regular o acesso, como vem sendo feito no caso
das internações hospitalares. Acrescenta-se que
o fortalecimento de serviços de média complexidade consta das demandas dos Fóruns Regionais
realizados nos territórios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha.
De modo a fazer face aos problemas de acesso
à atenção especializada de média complexidade, que não são exclusivos desses territórios,
a SES-MG propôs e foi aprovada na Comissão
Intergestores Bipartite, em dezembro de 2015,
a criação do Centro de Especialidades Médicas
(CEM). A implementação do CEM tem como finalidade a ampliação do acesso da população aos
serviços na atenção especializada ambulatorial
por meio da expansão da oferta e da articulação
dos pontos de atenção. O CEM deverá ser organizado de forma regional e terá diferentes configurações a depender da necessidade de saúde, da
oferta de serviços já existente, do tempo de deslocamento para acessar a unidade, entre outras
especificidades. O CEM poderá ser constituído de
uma estrutura física em um ou mais municípios.
Para isso, haverá um município coordenador, que
será responsável pela gestão da oferta, tempos
de espera, continuidade do cuidado, garantia de
fluxos regulatórios, e relação com a atenção primária nos demais pontos de atenção (SES, 2016).
Papel fundamental cabe aqui ao gestor estadual,
que deverá mediar a negociação para a escolha do
“município coordenador”, que, com certeza, será
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alvo de disputas. No Alto Jequitinhonha, está prevista a implementação de um CEM abrangendo as
regiões de saúde (microrregiões) de Diamantina e
de Capelinha/Minas Novas/Turmalina. No Médio/
Baixo Jequitinhonha estão previstos dois CEMs
para quatro regiões de saúde (Pedra Azul, Almenara, Itaobim e Araçuaí). No momento, o único
CEM já constituído é o das regiões de saúde de
Pirapora e de Coração de Jesus, no território Norte.
Segundo os diversos entrevistados, a despeito de
a proposta ser interessante, o fato de não haver
previsão, nesse momento, de aumento de recursos
financeiros tem acarretado certo descrédito com
relação às possibilidades de sua implementação.
No tocante à alta complexidade, os entrevistados foram unânimes em afirmar que a situação
se mostra bastante precária, na medida em que
faltam recursos humanos especializados, equipamentos e estrutura física. A análise do indicador
“proporção das internações de residentes encaminhados para outra macrorregião para a assistência de alta complexidade” mostrou que os
municípios do Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo estão em grande desvantagem relativamente ao conjunto dos municípios do estado.
Em 2014, a metade dos municípios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha encaminhava até 74% e 73%, respectivamente, das
internações de alta complexidade para outras
macrorregiões de saúde. Considerando-se o conjunto dos municípios do estado, esse percentual
é bem inferior: a metade encaminhou até 10% de
residentes para outra macrorregião de saúde.
No caso do Alto Jequitinhonha, há que se considerar o fato de seus municípios pertencerem a
uma macrorregião considerada atípica (Jequitinhonha), ou seja, que não possui todos os requisitos, como o porte populacional, por exemplo,
para a instalação de equipamentos e serviços de
alta complexidade. A esse respeito lembra-se que
a organização dos serviços de saúde deve ser rea-

lizada considerando a presença de densidades
tecnológicas que exigem base populacional suficiente para garantir eficiência (MENDES, 2011).
Já no caso do Médio/Baixo Jequitinhonha, um
problema grave apontado pelos entrevistados é
o fato de o hospital Santa Rosália, localizado no
município de Teófilo Otoni, não cumprir seu papel
de referência. Como consequência, além das filas
de espera que enfrentam para serem atendidos,
os pacientes são encaminhados para a macrorregião de saúde Centro. Registra-se o fato de que a
maioria dos municípios conta com casas de apoio
em Belo Horizonte para acolher os pacientes que
viajam em ônibus e vans organizados pelas prefeituras, em busca de atendimento especializado.
No que diz respeito especificamente à atenção
hospitalar, duas questões foram destacadas pelos
entrevistados. Em primeiro lugar, a necessidade de
uma política para os hospitais de pequeno porte.
A despeito da baixa resolubilidade, eles devem
ser induzidos a cumprir um papel na rede de serviços conforme estabelece a Portaria GM/MS no
1.044, de 2004. A sugestão dada por uma gestora
municipal e uma médica reguladora, que foram
entrevistadas, seria a transformação desses hospitais em unidades com capacidade de estabilizar o
paciente de modo a permitir que ele seja transferido, em segurança, para outros hospitais capazes
de prestar o devido atendimento. Essas unidades
de estabilização deveriam contar com médicos
e outros profissionais de saúde em período integral, ou seja, durante as 24 horas do dia. De todo
modo, a SES-MG está elaborando uma avaliação
da rede de hospitais de Minas Gerais para subsidiar uma política de gestão hospitalar.
A segunda questão diz respeito à proposta da
SES-MG de construção de 11 hospitais regionais49
49 Ao todo serão 12 hospitais regionais, sendo que o de Uberlândia já foi inaugurado.
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no estado, sendo dois deles na macrorregião Nordeste, que abrange o Médio/Baixo Jequitinhonha
(nos municípios de Novo Cruzeiro e Teófilo Otoni).
Se a escolha de Teófilo Otoni para a localização
de um hospital regional foi considerada acertada,
os entrevistados foram unânimes em declarar
que não há fundamento para a construção de
um hospital em Novo Cruzeiro. Entende-se que
a localização de um hospital nesse município
possa ser revista pela política de gestão hospitalar que está sendo desenhada pela SES-MG.
A posição estratégica de Itaobim foi apontada
por um gestor municipal como alternativa para
a localização de um hospital regional. Acrescente-se que a construção de um hospital macrorregional também consta das demandas dos fóruns.
Por fim, constatou-se que é urgente melhorar a
qualificação dos profissionais da saúde, inclusive dos secretários municipais de saúde. Foi
sugerido que as vagas do curso de especialização em enfermagem obstetrícia, que será
oferecido em Diamantina para as enfermeiras
da rede hospitalar, fossem ampliadas e estendidas para as enfermeiras das UBS, dada a
grande necessidade por profissionais com essa
especialização. Muito destacada foi a importância do Programa de Educação Permanente
(PEP), que objetiva qualificar os médicos da
atenção primária por meio de ações de integração ensino-serviço e estava paralisado no
período de realização da pesquisa de campo.
De acordo com informações obtidas na SES-MG
em 2016, o PEP havia sido reformulado e seria
retomado. Até 2019, estavam previstos Grupos
de Aperfeiçoamento Profissional (GAP) para as
microrregiões de Diamantina, Minas Novas/
Turmalina/Capelinha, Araçuaí, Pedra Azul. A
melhoria da qualificação dos profissionais é
fundamental para o aperfeiçoamento do atendimento e da gestão, que constituem desafios
importantes do SUS, não apenas nos territórios
do Jequitinhonha.
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2.7

PROPOSIÇÕES

Com base no diagnóstico realizado, foram fei
tas propostas de intervenção que serão apresentadas e discutidas nas oficinas participativas do PDVJ.
I. São ações para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção primária:
a. desenvolver estratégias para difundir e estimular a implantação de protocolos nas
diversas áreas da saúde;
b. elaborar diretrizes para a organização dos
processos de trabalho que valorizem a
adoção de protocolos, a atenção programada, a priorização do atendimento e o
encaminhamento de modo adequado;
c. estabelecer estratégias que favoreçam a
atuação integrada das equipes de NASF e
das Equipes de Saúde da Família;
d. implantar um sistema de monitoramento do trabalho das equipes de ESF associado a um esquema de incentivos que,
considerando as necessidades dos municípios, possa premiar aqueles cujas equipes mostraram melhores desempenhos,
com discussão periódica dos resultados
alcançados;
e. implementar um sistema de monitoramento das UBS capaz de incentivar a priorização do atendimento e o encaminhamento de pacientes de modo adequado;
f. analisar a viabilidade de garantia de cobertura da ESF no meio rural por meio de unidades móveis com equipe itinerante para
atender as comunidades mais distantes;
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g. estimular e orientar a adesão ao Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ);
h. articular junto à Secretaria de Estado da
Educação estratégias para acompanhamento da saúde da criança e adolescente
em idade escolar;
i. rever e ampliar a participação estadual no
financiamento da atenção primária, de forma a minimizar os efeitos da fragilidade fiscal e financeira da maioria dos municípios,
diante do potencial desse nível de atenção
para resolver a maioria dos problemas
da população.
X. São ações para garantir o acesso à atenção especializada de média complexidade:
a. implementar os Centro de Especialidade
Médicas (CEM) nos territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha, conforme estabelecido na Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.307, de 16 de março
de 2016, sendo, no Alto Jequitinhonha,
para as regiões de saúde de Diamantina e
de Capelinha/Minas Novas/Turmalina), e,
no Médio/Baixo Jequitinhonha, nas quatro regiões de saúde Pedra Azul, Almenara, Itaobim e Araçuaí, com mudança do
modelo de atenção vigente no sentido de
uma assistência multidisciplinar centrada
nas necessidades dos cidadãos;
b. implementar um programa de monitoramento do CEM de modo a identificar os
gargalos na sua operacionalização;
c. avaliar o sistema estadual de transporte em
saúde de modo a permitir a renovação/ampliação da frota de veículos dos municípios de
acordo com as necessidades dos municípios.

IV. São ações para garantir o acesso à atenção
hospitalar:
a. construir dois hospitais regionais previstos
para os territórios em questão, segundo
orientação da política estadual de atenção
hospitalar quanto à sua localização e sua
função na rede de serviços;
b. atuar junto ao hospital regional Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, de modo
a promover melhorias na gestão e ampliar
a sua capacidade de atendimento;
c. avançar na implementação das redes de
atenção à saúde, tanto na construção/
atualização dos diagnósticos de todas as
regiões de saúde do estado como na articulação e cooperação entre os diversos
atores envolvidos na assistência à saúde;
d. implementar ações com vistas a favorecer a
integração dos hospitais de pequeno porte situados nos territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha
na rede de serviços de modo que possam
cumprir a função social que deles se espera;
e. aprimorar o sistema estadual de regulação
que contemple estratégias para a melhoria
do acesso da população dos territórios do
Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha à atenção hospitalar, o que inclui a implantação da macro Jequitinhonha.
VI. De forma a apoiar as proposições anteriores,
deverão ser implementados os programas de
capacitação e de educação permanente para os
profissionais e gestores da saúde, de forma ampliada a toda a rede e em ambos os territórios.

Saúde
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3

Assistência Social

3.1

INTRODUÇÃO

Esta seção focaliza a Assistência Social nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
quanto ao quadro de vulnerabilidades sociais,
dos programas de transferência de renda e da
institucionalidade e gestão do Sistema Único
da Assistência Social (SUAS). Para isso, foram
analisados dados secundários do Perfil dos
Municípios constantes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) a partir dos censos demográficos de 2000 e 2010; e os dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) sobre
transferências de renda e de gestão do SUAS
constantes na plataforma do Índice Mineiro
de Responsabilidade Social (IMRS), disponível
no sítio da Fundação João Pinheiro. As análises
foram complementadas com visitas de campo
aos maiores municípios em população de cada
microterritório, dois dos quais sediam as duas
regionais da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social (SEDESE) para o Médio/
Baixo Jequitinhonha, buscando informações
locais e, quando possível, de outros municípios
do seu entorno.
O texto apresenta os principais aspectos que
emergiram na análise dos dois territórios em

relação aos indicadores de vulnerabilidade e de
gestão da Assistência Social, com os respectivos
detalhamentos por microterritório. As proposições de intervenção decorrentes do quadro
desenhado finalizam esta análise.

3.2

QUADRO DE POBREZA E
VULNERABILIDADE SOCIAL
NOS TERRITÓRIOS DO ALTO
JEQUITINHONHA E DO MÉDIO/
BAIXO JEQUITINHONHA

Os territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha apresentam características similares quanto às questões e indicadores
sociais, mas com diferentes intensidades quando
comparados. O Alto Jequitinhonha tem situação
mais favorável na maioria dos indicadores analisados50, enquanto o Médio/Baixo Jequitinhonha
apresenta um quadro mais adverso, nele se des-

50 Renda per capita, percentual de pessoas em extrema pobreza,
percentual de pessoas pobres, taxa de atividade da população
de 10 a 14 anos, percentual de jovens e adolescentes de 15 a 24
anos que não estudam, não trabalham e são considerados vulneráveis na população vulnerável desta faixa etária, percentual
de pessoas vulneráveis e dependentes de idosos, no total de
pessoas vulneráveis que coabitam com idosos e índice de Gini.
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tacando o microterritório de Itaobim, que, na
comparação com Minas Gerais, teve pior posição
em todos os indicadores analisados, com valores
bem negativos em relação aos do estado e dos
dois territórios. A pobreza no microterritório de
Itaobim é mais intensa, embora tenham-se registrado avanços significativos no período intercensitário, assim como em todos os microterritórios.
Contudo, ambos os territórios abrigam municípios com índices de pobreza e vulnerabilidade
social acentuados.
A região caracteriza-se por intenso fluxo migratório, pequena oferta de emprego e baixa taxa de
urbanização. Estudos publicados apontam como
causas para o processo de emigração de parcela
substantiva da força de trabalho as maiores possibilidades de escolarização, maior integração
cidade-campo, a insatisfação com os ganhos,
entre outras (RIBEIRO et al., 2014).

A renda per capita situava-se em 2010 pouco acima
de R$ 300,00 nos dois territórios, bem abaixo do
patamar do estado (R$ 749,69), mas teve incremento substancial entre 2000 e 2010 em todos
os microterritórios (gráfico 3.1). Verificou-se que
o percentual da população extremamente pobre
caiu substancialmente nesse período, passando de
32,3% para 12,4% no Alto Jequitinhonha e de 31%
para 14% no Médio/Baixo Jequitinhonha. O percentual da população pobre passou de 60,5% para
29,7% no Alto Jequitinhonha e de 61% para 33,3%
no Médio/Baixo Jequitinhonha (tabela 3.1). Esses
números são um relevante indicador de promoção
à inclusão social e produtiva desse estrato populacional. Os gestores da Assistência Social nas cidades
visitadas enfatizaram a importância das políticas
de transferência direta de renda, como o Programa
Bolsa Família (PBF), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o aumento do salário mínimo acima
da inflação para os avanços observados.

Gráfico 3.1: Renda média per capita – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha –
2000/2010
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Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela 3.1: Indicadores de pobreza – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha –
2000/2010
% Extrema
pobreza

Renda per capita

% de
Pobres

Índice de GINI

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Minas Gerais

548,87

749,69

9,05

3,49

24,64

10,49

0,61

0,56

Alto Jequitinhonha

204,03

319,51

32,32

12,69

60,49

29,65

Capelinha

207,35

339,19

21,00

13,05

49,34

28,49

0,53

0,50

Diamantina

200,71

299,83

36,85

12,60

61,14

32,31

0,58

0,47

197,60

306,29

31,01

14,12

60,98

33,72

Almenara

223,89

338,95

28,35

9,33

61,07

32,77

0,58

0,48

Araçuaí

192,93

310,99

27,93

14,11

53,21

31,59

0,53

0,48

Felisburgo

205,34

298,23

36,23

16,79

62,45

35,86

0,62

0,51

Itaobim

181,36

266,61

40,32

23,42

67,42

43,59

0,61

0,53

Jacinto

203,59

309,79

26,45

12,82

57,29

30,93

0,57

0,49

Pedra Azul

178,49

313,15

31,28

12,62

62,01

33,19

0,56

0,51

Médio e Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

O Programa Bolsa Família (PBF) distribui entre
10% e 20% do valor do salário mínimo na região,
quase sempre para mulheres adultas e geralmente jovens (ROCHA, 2011). Essa variação
ocorre de acordo com o número de integrantes
das famílias, renda e idade de cada membro. As
transferências de renda são complementadas
por outros programas da Assistência Social, o
que depende da capacidade institucional do
poder local em articular soluções específicas,
segundo o quadro social e o perfil da gestão
municipal. Sobre esse ponto, é importante ressaltar que a gestão e adequada estruturação e
atualização do Cadastro Único para Programas
Sociais (CADÚNICO) têm sido central para
garantir o acesso e controle desses benefícios.
Apesar desse investimento, entre 9% (microterritório de Almenara) e 23% (microterritório
de Itaobim) das populações dos microterritó-

rios ainda vivem na extrema pobreza e entre
28% (Capelinha) a 43% (Itaobim) na pobreza51,
muitas das quais ainda podem estar fora do
alcance das políticas públicas. Esses números
estão bem acima das proporções do estado
de Minas Gerais, que são de 3,5% de extremamente pobres e 11,0% de pobres (tabelas C.1
e C.2 do Apêndice C). Apesar de a renda per
capita média ter aumentado no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, as diferenças regionais
ainda persistem, embora tenham diminuído
no período. No entanto, as discrepâncias em
termos de renda refletem a baixa qualidade de
vida da população residente nos dois territórios,
que estão em clara desvantagem em relação às
demais regiões do estado.
51 Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita
entre R$ 70,01 e R$ 140,00 mensais, em reais de 2010.
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Além das transferências de renda, as aposentadorias previdenciárias são o que mais distribui
recursos na região (ROCHA, 2011). A aposentadoria é associada à idade e, nos dois territórios
focalizados, como no país, está ocorrendo um
processo rápido de envelhecimento da população. No Médio/Baixo Jequitinhonha o fenômeno parece ocorrer numa velocidade superior à
média do estado devido, primeiro, às frequentes
emigrações definitivas de jovens; segundo, às
migrações de retorno dos naturais do lugar que
emigraram para as metrópoles do Sudeste nos
anos 1960/1970 e fizeram o caminho de volta a
partir dos anos 1990 (RIBEIRO; CARVALHO, 1999
apud AYRES et al., 2014).
As aposentadorias e pensões e a expressiva cobertura do PBF criaram um fluxo de renda monetário
disseminado e contínuo nessas áreas. Muitas
vezes, esses programas representaram mesmo
a primeira oportunidade de dispor de renda em
dinheiro na própria região, pois parte dessas
famílias costumava e ainda costuma buscar
algum rendimento nas migrações sazonais para
o Sudeste, principalmente para os canaviais de
São Paulo e a cafeicultura do Sul de Minas Gerais,
além do Espírito Santo e até mesmo Sul da Bahia.
Além disso, a aquisição de renda por idosos e
mulheres fortaleceu circuitos locais de comercialização associados à agricultura familiar: feiras
livres, indústria doméstica rural e comércio em
geral. Durante a exploração in loco, foi possível
observar que 10 anos de mudanças qualitativas
na gestão e no gasto de programas públicos produziram mudanças importantes, que podem ser
percebidas nas melhorias aparentes das moradias
(telhados novos, alvenaria recente nas paredes
externas, por exemplo) e nos relatos sobre aquisição de bens de consumo duráveis.
Reforça esse quadro a redução da desigualdade
regional entre os dois censos medida pelo Índice

de Gini52 para a grande maioria dos municípios,
à exceção de Chapada do Norte e Medina, que
tiveram acréscimo nesse indicador. Deve-se destacar que, em alguns municípios de menor porte
e baixo nível de atividade econômica, o Índice
de Gini fica abaixo de 0,50 – menor que a média
dos territórios e do estado de Minas Gerais
(0,56), o que significa a melhor distribuição dos
poucos recursos disponíveis. O município com
a maior desigualdade em 2010 foi Serro, que é
também o único a superar 0,60 nesse indicador,
mesmo dispondo da segunda maior renda per
capita dos dois territórios; Diamantina (que tem
a maior renda per capita e coeficiente de Gini de
0,57) e Alvorada de Minas (0,58) situam-se um
pouco acima da média do estado em relação
à desigualdade de renda (tabelas C.1 e C.2 do
Apêndice C).
Como forma de melhor compreender os processos em torno das situações de pobreza, o conceito de vulnerabilidade remete a várias dimensões relacionadas a ciclos de vida, aos tipos de
acessos dos indivíduos a serviços e políticas, às
contingências sociais como o desemprego, a violência e riscos sociais e à capacidade de resposta
das famílias diante de situações de privações,
inseguranças e ameaças.
Entre os vetores de vulnerabilidade, além da
renda e da desigualdade, a taxa de atividade de
crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos apresentou crescimento entre 2000 e 2010 no Médio/
Baixo Jequitinhonha, sendo os microterritórios
de Felisburgo e Itaobim os que mais contribuíram
para esse acréscimo (tabela 3.2). No Alto Jequitinhonha houve ligeira redução. O trabalho infantil
ocorre devido à necessidade de ajudar financei52 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de
indivíduos, segundo a renda domiciliar per capta. Seu valor
é zero quando há desigualdade (a renda domiciliar per capta
de todos os indivíduos tem o mesmo valor) e tende a 1 na
medida em que a igualdade aumenta.
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Tabela 3.2: Indicadores de vulnerabilidade – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2000/2010

Unidades
Geográficas

% de 15 a 24 anos
que não estudam,
não trabalham e
são vulneráveis, na
população vulnerável
dessa faixa

% de vulnáveis e
dependentes de idosos,
no total de vulnáveis que
coabitam com idosos

% de mulheres de
10 a 17 anos que
tiveram filhos

Taxa de atividade
10 a 14 anos

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Minas Gerais

31,2

33,0

53,4

69,1

2,5

2,1

9,8

7,0

Alto Jequitinhonha

26,6

28,4

56,7

70,7

1,8

1,9

12,7

11,3

Capelinha

24,6

28,1

49,8

64,2

1,8

1,8

15,8

10,8

Diamantina

27,9

28,5

59,6

73,3

1,8

2,0

11,6

11,8

Médio/Baixo
Jequitinhonha

29,7

32,3

64,8

75,0

2,8

2,5

10,2

11,3

Almenara

31,7

29,8

61,0

72,6

3,7

2,5

13,2

11,8

Araçuaí

24,5

32,9

64,3

74,0

2,1

1,8

11,6

10,8

Felisburgo

34,1

26,1

68,0

84,6

2,6

2,8

11,1

15,1

Itaobim

29,5

33,5

67,5

75,0

2,9

2,3

11,4

13,8

Jacinto

31,5

30,9

63,6

71,1

3,7

4,2

14,1

9,8

Pedra Azul

31,1

35,9

63,7

72,9

2,9

2,7

6,5

8,6

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013/IPEA/FJP.

ramente a família, a despeito da legislação em
vigor, sendo até certo ponto tolerado pelas autoridades, desde que não prejudique a frequência à
escola, em face da situação de pobreza das famílias, segundo relatos da visita de campo.
A gravidez na adolescência, por sua vez, elevou-se no Alto Jequitinhonha – microterritório
de Diamantina – embora se mantenha abaixo
dos valores registrados pelo outro território e
para o estado (tabela 3.2). No Médio/Baixo, os
microterritórios de Jacinto e Felisburgo são os
que comparecem com os indicadores mais desfavoráveis (tabela 3.2). A gravidez na adolescência
tende a ser um indicador de exploração sexual,
que no microterritório de Itaobim foi bastante
intensa, especialmente nas cidades situadas ao
longo da BR-116. Segundo as equipes da Assistência Social, os trabalhos preventivos do setor

público, setor privado e do terceiro setor visando
reduzir esse tipo de abuso, a gravidez não planejada, a violência contra mulheres, entre outros
aspectos da saúde sexual e reprodutiva, têm sido
fundamentais na superação desse desafio. Conseguiu-se maior envolvimento da sociedade civil
organizada no enfrentamento da violência sexual
infanto-juvenil, o que teve reflexos na visão
“naturalizada” desse tipo de violação de direitos
na região, visto como algo normal em alguns
estratos sociais.
O quadro de desemprego na região está refletido na proporção de adolescentes e jovens de
famílias de baixa renda que estão fora da escola e
sem trabalho. Há uma tendência de crescimento
desse indicador no estado de Minas Gerais e nos
dois territórios, embora o Alto Jequitinhonha
esteja abaixo dos valores estaduais. O Médio/
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Baixo tem posição muito próxima da do estado,
mas é destaque pela redução desse indicador
nos microterritórios de Felisburgo e Jacinto
(tabela 3.2). A situação apontada nas entrevistas
é de que a grande maioria dos jovens entre 15 e
24 anos que estão fora da escola e do mercado
de trabalho vive com os pais, avós ou outros
parentes e depende fortemente do apoio familiar. Estudo do IBGE aponta que esse contingente
é constituído principalmente por mulheres que
têm filhos53.
De modo consistente com esse indicador, o
crescimento significativo de indivíduos dependentes de idosos residentes em domicílios vulneráveis é uma tendência em Minas Gerais e
nos dois territórios em análise, em proporções
muito próximas. O microterritório de Capelinha
é o que detém o menor percentual (64,2%) e
Felisburgo, o maior (84,5%), conforme evidenciado na tabela 3.2.
Para além dessas informações, foram relatados
casos de abuso financeiro de idosos, violência
contra a mulher, uso e/ou envolvimento no tráfico de drogas, inclusive na zona rural, com a
majoritária participação dos adolescentes. Foi
amplamente salientado o número elevado de
famílias desestruturadas que não conseguem
exercer sua capacidade protetiva, com vínculos
frágeis e, consequentemente, vivenciando
situações de negligência em relação a crianças,
adolescentes e idosos, assim como casos de
violência doméstica.
53 Segundo a pesquisa "Síntese de Indicadores Sociais", a maioria
dos que formam a geração dos que nem estudam nem trabalham é de mulheres: 70,3%. A incidência é maior no subgrupo formado pelas pessoas de 25 a 29 anos, 76,9%. Entre
os jovens de 15 a 17 anos fica em 59,6% No subgrupo de 18 a
24 anos 68% eram mulheres, das quais 58,4% já tinham pelo
menos um filho. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/
cotidiano/ultimas-noticias/2013/11/29/um-em-cada-cinco-jovens-de-15-a-29-anos-nao-estuda-nem-trabalha-diz-ibge.
htm?cmpid=copiaecola

3.3

AS VULNERABILIDADES NOS
MICROTERRITÓRIOS

De modo geral, na pesquisa de campo constatou-se que as vulnerabilidades nos territórios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha são
complexas e multicausais: dizem respeito às
situações referentes à baixa escolarização dos
seus moradores, escassez de empregos e serviços, baixa renda, além de problemas com a
seca. Devido à precariedade de oportunidades
laborais nas cidades e no campo, muitas famílias trabalham em períodos sazonais no corte
de cana, na colheita de tomates e do café, em
outros estados. Assim, as maiores manifestações
de vulnerabilidade dos microterritórios relacionam-se aos aumentos observados no uso e tráfico de drogas, no consumo do álcool, furtos, na
violência sexual, na desestruturação das famílias,
na gravidez na adolescência, no trabalho infantil,
na exploração e violência contra idosos, além da
negligência familiar.
Essas ocorrências refletem, em alguma medida,
a maior exposição de adolescentes e jovens às
situações de risco social. Destaca-se que parte
desses adolescentes abandonaram os estudos e
buscaram alternativas em atividades ilícitas para
se expressarem. Esse fenômeno pode estar ancorado nas lacunas da infraestrutura social e na
rede de proteção social.
Foi também apontado pelos profissionais da
assistência social que é comum entre as famílias
de baixa renda e sem alternativas de trabalho a
elevada incidência de abuso econômico, negligência e agressões de idosos. Também netos
que vivem com os avós devido às violações
de direitos praticados pelos pais e tios ou por
migração dos pais para outras cidades é sobrecarga que recai sobre os idosos.
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O trabalho infantil nas cidades, como venda de
picolés e outras formas de menor risco social,
mencionado na análise que se segue, é uma
questão recorrente em vários municípios e não
há uma adequada fiscalização e mesmo atuação
da rede de proteção social. Depoimentos dos
entrevistados revelam a dificuldade de intervenção, até mesmo pela contribuição das atividades exercidas pelas crianças para compor a
renda familiar. Este é um exemplo dos dilemas
que enfrentam os profissionais diante de uma
realidade que é muito complexa e que implica
questões de sobrevivência, para além da violação
de direitos.
a. Microterritório de Diamantina
Analisando alguns indicadores de pobreza relativos ao período 2000-2010, observa-se que a
renda per capita do microterritório cresceu, nominalmente, 4,1% a. a. no período, passando de R$
200,71 em 2000 para R$ 299,83 em 2010, abaixo
da média observada no Alto Jequitinhonha (R$
319,51) e no Médio/Baixo Jequitinhonha (R$
306,29) e apresentando valores menores que a
metade do estado (R$ 749,69). Destacam-se no
microterritório em análise os municípios de Diamantina e Serro, que registraram R$ 597,41 e
R$ 457,27, respectivamente, em 2010, liderando
o ranking dos municípios que detêm as maiores
rendas médias per capita dos dois territórios. No
outro extremo, estão os municípios de Serra Azul
de Minas, Santo Antônio do Itambé, Materlândia,
Senador Modestino Gonçalves, Rio Vermelho,
Felício dos Santos e Alvorada de Minas, com as
menores rendas médias per capita, entre R$
225,00 e R$ 280,00, conforme tabelas C.1 e C.2 do
Apêndice C.
A porcentagem de indivíduos em extrema
pobreza no microterritório de Diamantina teve
decréscimo significativo, passando de 36,8%
em 2000 para 12,6% em 2010 – com recuo de
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10,2% a. a. As menores incidências de extrema
pobreza estão em Diamantina e Datas, 5,1% e
6,9%, respectivamente, os mais próximos da
média estadual (3,5%). Serra Azul de Minas, Alvorada de Minas, Rio Vermelho e Santo Antônio do
Itambé respondem pelas maiores concentrações
de extrema pobreza, com percentuais acima de
20,0% (tabela C.1 do Apêndice C).
O percentual de pobres no microterritório tem
comportamento similar, com forte redução entre
2000 e 2010 de 61,1%, em 2000, para 32,3%, em
2010, ainda que acima dos percentuais médios
observados no Alto Jequitinhonha e muito distantes da média estadual (tabela 3.1). Os municípios do microterritório com as menores incidências em 2010 foram Diamantina, Gouveia e
Carbonita, com percentuais entre 16,0% e 22,0%;
e as maiores, em Serra Azul de Minas, Alvorada de
Minas, Santo Antônio do Itambé e Rio Vermelho,
com grandezas entre 42,0% e 55,0% (tabela C.1
Apêndice C). Foi relatado pelos técnicos entrevistados que, além dos já salientados programas
de transferência de renda, a atuação de ONGs
como a Caritas, bem como o Programa Território
da Cidadania, que vêm desenvolvendo uma série
de projetos de produção sustentável, geração
de trabalho, emprego e renda nas áreas rurais
do microterritório, contribuíram para melhoria
desses indicadores.
De modo consistente, o quadro de desigualdade regrediu conforme atestam os decréscimos
observados nos coeficientes de Gini em todos os
municípios do microterritório no período em análise. Em 2010, de todos os municípios, somente
Serro (0,65), Alvorada de Minas (0,58) e Diamantina (0,57) apresentaram coeficientes acima da
média estadual (0,56) (tabela C.1 do Apêndice C).
Os demais vetores de vulnerabilidade em análise apresentaram crescimento no período 2000-2010. O percentual de jovens de 15 a 24 anos que
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não estudam, não trabalham e são vulneráveis
evoluiu, registrando 27,9% em 2000 e 28,5% em
2010, com percentuais próximos do Alto Jequitinhonha (28,4%), mas abaixo da média estadual
(33,0%). A proporção de jovens nessa condição
cresceu expressivamente em alguns municípios
do microterritório (São Gonçalo do Rio Preto,
Couto de Magalhães de Minas, Materlândia e Presidente Kubitschek), entre 5% e 9% a. a (tabelas
C.3 e C.4 do Apêndice C). As maiores concentrações, em 2010, foram observadas em Serra Azul de
Minas e Materlândia, com percentuais em torno
de 46,0%; as menores, em Felício dos Santos,
Carbonita, Itamarandiba e Senador Modestino
Gonçalves, com proporções entre 20,0% e 23,0%.
Em Diamantina, o indicador passou de 25,3%
em 2000 para 28,4% em 2010. Em Diamantina,
onde esse indicador também teve crescimento, o
número de adolescentes e jovens nessa situação
ainda é crítico segundo os profissionais entrevistados, constituindo um dos piores problemas do
local. Nos bairros de maior vulnerabilidade social,
não há nada a oferecer a esses jovens, além do
ensino fundamental. Assim, após os 14 anos, são
obrigados a estudar em outros bairros, quando
perdem o vínculo com a comunidade de origem
e com tudo que vivenciaram nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e nos Centros
de Referência Especializada da Assistência Social
(CREAS); acabam entrando no mundo das drogas
e evadem das escolas.
O percentual de vulneráveis e dependentes de
idosos no microterritório passou de 59,6% em
2000 para 73,3% em 2010, acima dos percentuais médios observados no Alto Jequitinhonha
e no estado, ainda que inferior ao verificado no
Médio/Baixo Jequitinhonha (tabela 3.2). Em
Alvorada de Minas, Carbonita, Felício dos Santos,
Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé e Serro,
figuram os valores mais elevados – de 80% a
90%; e os menores em São Gonçalo do Rio Preto
(48,6%) (tabela C.3 do Apêndice C). Na pesquisa

de campo em Diamantina, confirmou-se esse
vetor de vulnerabilidade, que também está associado à negligência e à violência familiar contra o
idoso, além da exploração financeira.
Também teve pequeno crescimento o percentual
de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
no microterritório – de 1,8% em 2000 para 2,0%
em 2010 –, posicionando-se acima da média do
Alto Jequitinhonha, ainda que abaixo da média
estadual. A gravidez na adolescência apresentou
trajetória crescente na metade dos municípios
do microterritório. Entre os 17 municípios, Gouveia e Coluna apresentaram os maiores acréscimos, acima de 11,0% a.a., e Serro e Carbonita,
os maiores recuos. Presidente Kubitscheck e
Couto de Magalhães de Minas asseguraram as
maiores proporções, em contraposição a Felício
dos Santos e Serro, com as menores (tabela C.4
do Apêndice C). Na pesquisa exploratória, constatou-se que a gravidez na adolescência é um
dos problemas de Diamantina e da região. Um
dos fatores determinantes condiz com as características do município: cidade de muitas festas,
que recebe um grande fluxo regular de turistas.
Essa característica, que movimenta a economia
da cidade, tem exigido do CREAS intervenções
preventivas, em parceria com as secretarias
municipais de saúde e educação. São realizadas
regularmente palestras nas escolas, abordando
questões sobre educação e exploração sexual.
O tema também é tratado nas oficinas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos
destinados aos jovens e adolescentes, oferecidos
nos três CRAS do município e pelo Caritas, por
meio de outras ações.
O trabalho infantil, considerando a faixa etária
de 10 a 14 anos, no microterritório, apresentou
discreto crescimento, passando de 11,6% em
2000 para 11,7% em 2010, embora distante da
taxa média estadual, de 7,0%. Assim, de 19.929
crianças e adolescentes de 10 a 14 anos resi-
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dentes no microterritório, 2.342 exerciam algum
tipo de trabalho em 2010. Nesse ano, as menores
incidências de trabalho infantil ocorreram nos
municípios de Materlândia, Presidente Kubitschek, Gouveia e Serra Azul de Minas e as maiores,
em Senador Modestino Gonçalves, Santo Antônio
do Itambé e Rio Vermelho. Em Diamantina, o
indicador passou de 9,2% em 2000 para 9,5%
em 2010 (tabela C.3 do Apêndice C). Na pesquisa
exploratória, constatou-se que o trabalho infantil
é uma necessidade financeira das famílias. Há
muitas crianças e adolescentes trabalhando nas
roças familiares e nas festas noturnas, vendendo
iguarias aos turistas, fato que, como já mencionado no tópico 3.2, é de difícil abordagem pela
rede de proteção social.
b. Microterritório de Capelinha
A renda per capita do microterritório de Capelinha elevou-se entre 2000 e 2010, passando
de R$ 207,35 em 2000 para R$ 339,19 em 2010,
posicionando-se acima do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, mas ainda bem abaixo da
taxa média estadual (tabela 3.1). No entanto, o
microterritório de Capelinha lidera a renda per
capita no ranking dos microterritórios do Alto
e do Médio/Baixo Jequitinhonha nos dois anos
censitários. No microterritório, evidenciam-se os
municípios de Capelinha e Turmalina, que registraram os maiores valores em 2010 – R$ 432,6 e
R$ 446,3, respectivamente. No outro extremo,
estão Aricanduva (R$ 249,75), Chapada do Norte
(R$ 279,92) e Veredinha (R$ 293,08).
A extrema pobreza teve redução significativa no
microterritório, no período em análise, passando
de 21,0% em 2000 para 13,0% em 2010, posicionando-se abaixo do Médio/Baixo Jequitinhonha,
ainda que muito acima da média estadual e superior ao percentual observado no Alto do Jequitinhonha em 2010, conforme atestam os dados da
tabela 3.1. Os menores percentuais de indivíduos
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extremamente pobres estavam localizados nos
municípios de Turmalina, Leme do Prado e Capelinha, com proporções entre 8,0% e 10,0%, e os
maiores, nos municípios de Aricanduva (21,5%) e
Chapada do Norte (18,6%).
Os percentuais de pobres no microterritório de
Capelinha (49,3% em 2000 e 28,5% em 2010) são
os menores entre todos os do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, embora significativamente
superior às médias do estado no período em análise (tabela 3.1). O município de Turmalina registrou, em 2010, o menor percentual de pobres
do microterritório (19,8%), seguido por Leme do
Prado (21,7%) e Capelinha (23,2%); os maiores
percentuais foram encontrados nos municípios de Aricanduva (41,3%) e Chapada do Norte
(34,0%). O comportamento positivo desses indicadores na década em análise impactou significativamente o coeficiente de Gini dos municípios
do microterritório, que, com exceção de Chapada
do Norte, apresentaram redução, destacando que
nesse período todos se mantiveram abaixo do
coeficiente estadual, que registrou 0,61 em 2000
e 0,56 em 2010. A renda do trabalho (menos desigualdade no mercado de trabalho), seguida pelas
contribuições previdenciárias e pelo PBF foram
os principais fatores determinantes da queda da
desigualdade em 2010 (BARROS et al., 2010).
O PBF, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC), com a oferta de
cursos de geração de trabalho e renda, além das
ações do Programa Território de Cidadania dirigidos à zona rural, bem como o CAV, com sede
em Turmalina, vêm abrindo oportunidades aos
municípios do microterritório. Na pesquisa de
campo, foi mencionado que o desemprego e a
seca são considerados os principais fatores que
determinam a pobreza e suas manifestações.
A proporção de jovens entre 15 e 24 anos que
não estudam e não trabalham e são vulneráveis
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do microterritório de Capelinha evoluiu nos dois
períodos censitários, passando de 26,6% em 2000
para 28,1% em 2010. Contudo, o microterritório
em análise é o que detém o menor percentual de
jovens nessa situação, entre todos os do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha (tabela 3.2). Em 2010,
o município de Veredinha apresentou a menor
proporção, seguido por Leme do Prado e Aricanduva, que registraram percentuais entre 21,0% e
26,0%; as maiores proporções foram registradas
em Chapada do Norte, Turmalina e Capelinha,
entre 28,0% e 35,0%. Na pesquisa exploratória,
houve o relato de que em Capelinha há um percentual elevado de adolescentes e jovens nessa
condição. São adolescentes que encontram
barreiras para retomar os estudos, têm poucas
expectativas em relação ao futuro e apresentam
dificuldades em começar e finalizar um curso e/
ou oficina. Esses problemas se originam no início
da vida escolar, em razão do contexto familiar e
social que não favorece um percurso de aprendizagem satisfatório.
O microterritório de Capelinha apresentou no
período as menores proporções de indivíduos
vulneráveis e dependentes de idosos em 2000
e 2010 (49,8% e 64,2%), comparativamente às
proporções observadas no Alto (56,7%, e 70,7%),
no Médio/Baixo Jequitinhonha (64,8% e 75,0%) e
no estado (53,4%, e 69,1%), embora todas as unidades geográficas tenham evoluído no período
(tabela 3.2). Com relação aos municípios componentes do microterritório, as menores proporções
foram registradas em Leme do Prado (47,1%) e
Minas Novas (57,4%) e as maiores, em Turmalina
(90,7%) e Aricanduva (71,2%).
O microterritório também apresenta as menores
proporções de mulheres de 10 a 17 anos que
tiveram filhos, ou seja, gravidez na adolescência
(1,8% em 2000 e 2,0% em 2010), comparativamente a todas as unidades geográficas em análise, embora não tenha retrocedido em 2010

(tabela 3.2). As menores proporções de gravidez
na adolescência em 2010 foram observadas em
Veredinha e Capelinha, entre 0,5% e 1,5%, em
contraposição a Leme do Prado, Aricanduva e
Minas Novas, que registraram as maiores proporções, entre 2,0% e 3,0%.
A taxa de atividade na faixa etária de 10 a 14
anos, que afere o trabalho infantil, foi decrescente no microterritório, ao passar de 15,8% em
2000 para 10,8% em 2010, embora tenha registrado em 2000 o maior valor entre todos os territórios (tabela 3.2), impactada pelos municípios de
Capelinha, Aricanduva e Veredinha, com percentuais entre 18,0% e 20,0%. Em 2010, dos 81.531
jovens e adolescentes do microterritório, 8.830
exerciam o trabalho infantil, correspondendo à
taxa de 10,8%, em melhor posição que o Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha, mas acima da taxa
estadual (tabela 3.2). Destaca-se que a redução
observada em 2010 foi motivada pelo recuo significativo do trabalho infantil nos municípios de
Leme do Prado, Chapada do Norte e Capelinha,
entre 5,0% e 9,0% a.a. (tabela C.4 do Apêndice C).
c. Microterritório de Araçuaí
No período intercensitário, a renda per capita
média do microterritório de Araçuaí apresentou,
em termos nominais, um crescimento médio
anual de 4,9%, passando de R$ 192,93 em 2000
para um patamar de R$ 310,99 em 2010. Esse foi
o segundo maior crescimento do Médio/Baixo
Jequitinhonha, ou seja, 61,2% – praticamente
o dobro da taxa do estado no mesmo período.
Embora liderando com a maior taxa de crescimento, o município de Itinga detém a menor
renda per capita da região (R$ 260,00), seguido
de Francisco Badaró (R$ 286,56) e Coronel Murta
(R$ 291,66). Os municípios que registraram as
maiores rendas per capita, inclusive acima da
média do microterritório e do Médio/Baixo Jequitinhonha, foram Araçuaí (R$ 410,67) e José Gon-
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çalves de Minas (R$ 328,27), conforme se pode
atestar na tabela C.2 do Apêndice C.
Entre 2000 e 2010, houve uma redução significativa na incidência da pobreza e da extrema
pobreza no microterritório de Araçuaí. Essa tendência foi mais expressiva nos municípios de
Itinga, Jenipapo de Minas, Coronel Murta e Araçuaí, que registraram decréscimos superiores
ao do microterritório. No Médio/Baixo Jequitinhonha e no microterritório, essa redução foi
menos acentuada do que em Minas Gerais (tabela
C.2 do Apêndice C).
Em 2010, no microterritório de Araçuaí, 31,6%
da população cadastrada no CADÚNICO ainda
era considerada pobre e 14,1%, extremamente
pobre. A evolução da distribuição da renda e da
riqueza nos municípios medida pelo índice de
Gini mostra certa homogeneidade econômica e
social da população nos municípios em análise,
com o índice variando de 0,45 a 0,50 e renda um
pouco mais concentrada no município de Araçuaí (0,57) (tabela C.2 do Apêndice C).
Entre os indicadores de vulnerabilidade social
que registraram melhoria no microterritório de
Araçuaí entre 2000 e 2010, destaca-se o percentual de gravidez na adolescência e trabalho
infantil. O percentual de crianças e adolescentes
entre 10 e 17 anos que tiveram filhos tem os
dois maiores acréscimos em Araçuaí e Jenipapo
de Minas, 28,9% e 46,7%, respectivamente. A
trajetória decrescente não acontece apenas no
microterritório de Araçuaí, mas na maioria dos
microterritórios que compõem o Médio/Baixo
Jequitinhonha (tabela 3.2).
O trabalho infantil, apesar de ter registrado ligeira
melhoria, ainda chama a atenção. Das 9.973
crianças e adolescentes em idade de 10 a 14 anos,
10,8% estavam em atividade no microterritório no
ano de 2010, número abaixo da média do território
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Médio/Baixo (11,3%) e significativamente superior
à do estado (7,0%). De 2000 a 2010, ocorreu uma
queda de 6,9% nessa taxa, influenciada, em parte,
pelo fato de o PBF ter aumentado o limite dos beneficiários de três para cinco filhos. Essa ampliação
passou a incluir no programa mais crianças e adolescentes nessa faixa etária, cumprindo as condicionalidades do programa de mantê-las na escola
e com acompanhamento de saúde. A maior parte
do trabalho infantil concentrava-se nos municípios
de Araçuaí, Francisco Badaró, José Gonçalves de
Minas e Virgem da Lapa. Apesar de reduções significativas do trabalho infantil em Araçuaí, Berilo,
Coronel Murta e Jenipapo de Minas, chamam a
atenção os acréscimos acorridos em Virgem da
Lapa (150,8%), Francisco Badaró (84,3%) e José
Gonçalves de Minas (64,2%), municípios onde os
índices de vulnerabilidades mais se concentram.
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e o próprio Conselho Tutelar têm dificuldades de
atuar nessa questão, uma vez que esse pequeno
ganho é importante no sustento da família. No
entanto, o PBF tem reduzido o número de crianças
e adolescentes trabalhando e garantindo que frequentem a escola e atividades socioassistenciais
(tabela C.2 do apêndice C).
Merece destaque o percentual de jovens entre
15 e 24 anos que não estudam, não trabalham e
são vulneráveis. Em média, 32,9% da população
de jovens com esse perfil encontra-se nessa
situação, tendência semelhante à do Médio/
Baixo Jequitinhonha (32,3%) e do próprio estado
(33,0%). Em todos os municípios do microterritório, esse indicador cresceu ao longo da década
e com grandes variações entre elas, de 0,7% a
259,3% para os oito municípios. O maior crescimento encontra-se nos municípios de Berilo, José
Gonçalves e Araçuaí, com 259,3%, 73,1% e 34,8%,
respectivamente (tabela C.5 do Apêndice C).
Outra vulnerabilidade identificada nos indicadores e confirmada nas entrevistas se refere ao
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número de pessoas vulneráveis dependentes de
idosos com os quais coabitam. O público com
essas características apresentou um crescimento
médio da ordem de 15,1% em 2010, quando
comparado com 2000, impulsionado por grande
parte dos municípios que compõem o microterritório. Os maiores percentuais encontram-se nos
municípios de Araçuaí, Virgem da Lapa, Itinga e
Jenipapo de Minas, nesta ordem (tabela C.5 do
Apêndice C). Há a percepção de que esses idosos,
cada vez mais, estão redistribuindo suas aposentadorias, pensões e até mesmo o BPC entre os
seus familiares. Isso pode estar associado à dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ao
aumento do desemprego e/ou à falta de políticas
para promover a empregabilidade.
d. Microterritório de Itaobim
A predominância da população rural (53%)
impacta o perfil de vulnerabilidade do microterritório de Itaobim, tendo em vista que a pobreza
e as dificuldades de acesso a serviços básicos
são aspectos do perfil das populações rurais. Por
outro lado, as cidades situadas em importantes
eixos rodoviários trazem outro tipo de exposição
a riscos sociais, como a exploração sexual de
crianças e adolescentes.
Os indicadores de renda e pobreza mostram para
o microterritório um perfil mais desfavorável que o
do conjunto do território do Médio/Baixo Jequitinhonha, em termos de renda média, concentração
de renda e pobreza. Em 2010, a microrregião apresentava a menor renda per capita, em valores
nominais, de R$ 266,61. Por outro lado, registrou-se
um crescimento significativo dos rendimentos em
relação ao ano de 2000 em todos os municípios,
com destaque para Ponto dos Volantes (127%). As
proporções de pobres e de extremamente pobres
também são as mais elevadas do território, mesmo
ocorrendo queda significativa entre 2000 e 2010
(tabela C.2 do Apêndice C).

Monte Formoso é o município em que a pobreza e
a pobreza extrema são mais acentuadas e Itaobim,
o que apresenta melhor posição nessa dimensão.
Na comparação com os microterritórios, territórios e o estado, o microterritório de Itaobim tem
situação mais desfavorável (tabela 3.1).
A distribuição de renda medida pelo índice de
Gini teve melhora em 2010, em todos os municípios do microterritório, tendo Itaobim figurado
com a melhor posição (0,51) e Monte Formoso,
com a pior (0,59), acima do índice estadual (tabela
C.2 do Apêndice C).
A vulnerabilidade social no microterritório é significativa mesmo com o registro de queda em
alguns indicadores no período intercensitário,
como a gravidez na adolescência. Novo Cruzeiro,
entretanto, destacou-se pelo incremento na taxa
de mães adolescentes; Monte Formoso, embora
com queda significativa no período, permanece
com a maior proporção neste indicador (4,7%).
Os dependentes de idosos em famílias vulneráveis elevaram-se significativamente entre 2000 e
2010 (de 67,5% para cerca de 75,0%) e o percentual de adolescentes e jovens sem estudo e sem
trabalho nesse mesmo estrato social também
apresentou crescimento em todos os municípios,
chegando a 33,4% em 2010 no microterritório. O
trabalho de crianças e adolescentes entre 10 e 14
anos elevou-se mais de dois pontos percentuais
no microterritório. Vale registrar que, à exceção
de Padre Paraíso, que, mesmo registrando
decréscimo, ainda permanece com percentual acima de 10%, todos os demais municípios
da região tiveram crescimento significativo no
período, com destaque para Monte Formoso, que
passou de 5,1% para 14,1% de indivíduos dessa
faixa etária trabalhando. Novo Cruzeiro ocupa a
segunda posição em termos de crescimento no
período intercensitário, mas os maiores percentuais individuais em 2010 aparecem em Caraí e
Ponto dos Volantes (tabela C.5 do Apêndice C).
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Na comparação com Minas Gerais, o microterritório de Itaobim teve pior posição em todos esses
indicadores de vulnerabilidade, com valores bem
abaixo dos do estado e dos demais microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.
A pobreza no microterritório de Itaobim é mais
intensa (tabela 3.2).
Segundo as informações obtidas junto à gestão
municipal de Itaobim, os problemas mais agudos
são tráfico e uso de drogas e alcoolismo; gravidez
na adolescência (embora esteja diminuindo);
violência doméstica; violência contra crianças
e adolescentes. Programas como o Sentinela,
enquanto existiu; o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI); especialmente a atuação de organizações como a Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim (ASCAI) e Associação João XXIII
no Brasil (Casa da Juventude) tiveram papéis efetivos reduzindo a exploração sexual das crianças e
adolescentes. O trabalho infantil existe (venda de
picolés e outros produtos em grandes eventos),
mas é uma situação bastante complexa para as
intervenções da rede de proteção social, uma vez
que essas práticas têm peso significativo para o
sustento da família.
Também foi registrada a percepção de técnicos e
gestores de Itaobim e dos técnicos da SEDESE de
Almenara, de que em alguns dos municípios do
microterritório há descontinuidade na execução
da política com alteração na composição das
equipes a cada mudança de governo. Em Monte
Formoso predomina o modelo assistencialista e
clientelista, que resiste à estruturação do SUAS. O
trabalho infantil é bastante elevado nesse município, sendo comum ver crianças e pré-adolescentes trabalhando nas lavouras.
Em Ponto dos Volantes, a exploração sexual de
crianças e adolescentes, em muitos casos pela
ação dos próprios pais, permanece como uma
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violação frequente, embora em declínio, o que
se comprova pelos indicadores acima analisados,
devido a programas específicos no município
para enfrentamento do problema.
e. Microterritório de Almenara
A renda per capita média do microterritório de
Almenara apresentou o terceiro maior crescimento do Médio/Baixo Jequitinhonha, 51,4%
em valores nominais, entre 2000 e 2010, passando de R$ 223,89 para R$ 338,95, respectivamente. Isso equivale a um crescimento bem
acima da média do Estado (36,6%). A renda per
capita tem grande variação entre os municípios do microterritório – de R$ 298,19 no município de Mata Verde a R$ 419,98 em Almenara.
Os maiores crescimentos médios anuais ocorreram em Bandeira, Jordânia e Rubim (tabela C.2
do Apêndice C).
No conjunto dos municípios do microterritório, o
percentual de pessoas em extrema pobreza registrou no período intercensitário decréscimo de
67,1%. Esses avanços foram mais expressivos nos
municípios de Mata Verde, Jordânia e Almenara.
Embora tendo apresentado queda significativa
(46,3%) na primeira década de 2000, o microterritório de Almenara continua em situação crítica
de pobreza, isto é, 32,8% da população ainda era
considerada pobre em 2010, como pode ser visto
na tabela 3.1.
A redução da desigualdade de renda, nesse
período, pode ser descrita por meio do índice de
Gini, que variou de 0,46 a 0,53 entre os municípios
da região, demonstrando que há certa homogeneidade econômica e social da população e
renda um pouco mais concentrada em Almenara.
Os maiores decréscimos foram registrados nos
municípios de Almenara e Bandeira (tabela C.2
do Apêndice C).
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Durante a exploração in loco, realizada no município de Almenara, foi possível confirmar o que
os dados vinham indicando: a efetividade de dois
programas públicos que atenderam à população
do microterritório na primeira década dos anos
2000 e contribuíram para o acréscimo da renda
per capita – as pensões e aposentadorias pagas
pelo Ministério da Previdência Social, o PBF e o
BPC, coordenados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Com relação ao percentual de mulheres de 10 a 17
anos de idade que tiveram filhos, o microterritório
de Almenara como um todo reduziu 32,9% dos
casos em 10 anos. Com exceção de Jordânia, que
apresentou acréscimo (129,6%), em todos os municípios esse indicador decresceu ao longo da década.
A gravidez na adolescência tem as duas maiores
incidências nos municípios de Jordânia, seguido
pelo de Mata Verde (tabela C.5 do Apêndice C).
Segundo as equipes da Assistência Social de
Almenara, os trabalhos preventivos do setor
público, setor privado e do terceiro setor visando
reduzir a exploração sexual, gravidez não planejada, entre outros aspectos da saúde sexual
e reprodutiva, têm sido fundamentais na superação desse desafio. Observou-se que, de fato,
aconteceram mudanças positivas, pois, além da
redução do abuso sexual e da gravidez precoce,
conseguiu-se maior envolvimento da sociedade civil organizada no enfrentamento desse
problema. Além disso, constatou-se que estão
se desnaturalizando esses casos de violação na
região, que historicamente não são problematizados pela população.
Com relação ao percentual de pessoas de 15 a
24 anos que não estudam e não trabalham, no
microterritório de Almenara, houve uma redução
de 5,8% ao longo da década, tendência inversa
à do território Médio/Baixo Jequitinhonha e do
próprio estado.

O percentual das crianças e adolescentes em
idade de 10 a 14 anos que se encontrava em atividade laboral em 2010 era de 11,8% no microterritório de Almenara. Essa taxa encontra-se
pouco acima da do Médio/Baixo Jequitinhonha e
significativamente superior à do estado (7,0%). É
o terceiro maior contingente de crianças e adolescentes em atividade no Médio/Baixo Jequitinhonha e se centraliza basicamente em Bandeira,
Rubim e Jordânia. Apesar de identificadas quedas
nas taxas, 10,8% em 2010 em relação a 2000, mais
de 1 mil crianças no microterritório de Almenara
deixaram de ir à escola e ter seus direitos preservados para trabalhar na lavoura, casa de família,
venda de hortaliças e picolé, em regime de exploração, já que muitos não chegam a receber remuneração alguma, segundo informações obtidas
na visita de campo. Mesmo diante da dificuldade
de lidar com a questão, CRAS, CREAS e Conselho
Tutelar vêm trabalhando para erradicar o trabalho
infantil, aprimorando suas ações de promoção e
defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
No que se refere ao número de pessoas vulneráveis e dependentes de idosos com os quais coabitam, a situação do microterritório não é positiva, tendo apresentado crescimento da ordem
de 19,1% na primeira década de 2000, impulsionado por praticamente todos os municípios da
região, com exceção de Bandeira (tabelas C.5 e
C.6 do Apêndice C).
f. Microterritório de Jacinto
No tocante à renda per capita, o microterritório de
Jacinto apresentou taxa de crescimento de 52,2%,
em valores nominais, entre 2000 e 2010, passando
de R$ 203,59 para R$ 309,79. Foi o quarto maior
crescimento no Médio/Baixo Jequitinhonha e
os resultados são superiores ao crescimento do
estado (36,6%). Proporcionalmente, houve um
decréscimo na quantidade de famílias extremamente pobres no microterritório da ordem de
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51,5% e de pobres (46,0%) no período intercensitário. Essas reduções foram impulsionadas principalmente pela taxa de crescimento na renda
per capita de Santo Antônio do Jacinto (92,7%) e
Jacinto (78,2%) e, paralelamente, pela redução de
famílias pobres e extremamente pobres em Santa
Maria do Salto (52,7% e 65,2%, respectivamente).
Apesar da significativa redução no número de
famílias em situação de pobreza entre o período
de 2000-2010, ainda é bastante expressiva a
quantidade de indivíduos com poucos recursos
financeiros para suprir suas necessidades sociais
básicas no microterritório.
A concentração de renda medida pelo índice de
Gini diminuiu nos municípios que compõem o
microterritório, com intervalo entre 0,53 (Santo
Antônio do Jacinto) e 0,44 (Santa Maria do Salto)
no período de 2000-2010. Os maiores decréscimos
foram registrados nos municípios de Salto da Divisa
e Santa Maria do Salto, com taxas de 20,6% e 15,4%,
respectivamente (tabela C.2 do Apêndice C).
Além da renda, a gravidez na adolescência no
microterritório de Jacinto apresentou o maior
percentual de mulheres de 10 a 17 anos que
tiveram filhos (4,2%), em comparação aos registrados no Alto (1,9%) e Médio/Baixo Jequitinhonha (2,5%), bem como no estado (2,1%).
Apresentou, ainda, taxa de crescimento da
ordem de 13,1% no período de 2000-2010. O
município de Santo Antônio do Jacinto concentrou em 2010 o maior número de mulheres grávidas nessa faixa etária, com o percentual de 6,1%
(tabelas C.5 e C.6 do Apêndice C). Segundo os
profissionais da assistência social da região, esse
resultado é influenciado pelo número elevado de
casais muito jovens, em sua maioria, moradores
da zona rural, com poucos anos de estudos e não
qualificados profissionalmente. As configurações
familiares alusivas, por exemplo, à quantidade de
famílias monoparentais femininas e em situação

103

de pobreza impactam diretamente no desenho
e provisão de um conjunto de serviços sociais
relacionados à função da proteção social, como
creches, escolas em tempo integral, serviços
socioassistenciais, saúde pública primária etc.
Outra situação identificada que faz correspondência, de alguma forma, à situação anterior se
refere ao percentual de adolescentes e jovens
entre 15 e 24 anos que não estudam e não trabalham. Entre a população vulnerável nessa faixa
etária, o microterritório obteve o quarto maior
resultado em 2010 (30,9%) do Médio/Baixo Jequitinhonha. Salto da Divisa apresentou o maior
percentual, com 37,3% (taxa de crescimento de
13,6% no período de 2000/2010); em segundo
lugar o município de Jacinto, com 32,95%, mas
com o maior decréscimo na taxa (16,3%) (tabelas
C.5 e C.6 do Apêndice C).
Um dos resultados da falta de empregos é o
número de pessoas vulneráveis e dependentes
de idosos. O microterritório possuía em 2010
71,1% de pessoas vulneráveis nessas condições,
com taxa de crescimento no período intercensitário de 11,8%. Os municípios de Santo Antônio
do Jacinto e Jacinto registraram os maiores percentuais em 2010, 73,2% e 71,4%, respectivamente (tabelas C.5 e C.6 do Apêndice C). Foram
apontados pelos profissionais da assistência
social a elevada incidência de maus-tratos contra
os idosos, abuso econômico e netos que vivem
com os avós devido às violações de direitos praticados pelos pais e tios.
O trabalho infantil também foi mencionado:
crianças e adolescentes trabalham nas ruas vendendo picolés, nas feiras ou na roça. O microterritório de Jacinto tinha em 2000 o maior percentual
de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em atividade (14,1%), em comparação com as taxas do
estado (9,8%). Já em 2010 essa variável reduziu
para 7,0% (tabelas C.5 e C.6 do Apêndice C).
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g. Microterritório de Felisburgo
O perfil de vulnerabilidade do microterritório
registrou melhoria ao longo da primeira década
do século, mas manteve-se em situação mais desfavorável que a do estado. A renda per capita teve
crescimento de 45,2%, passando de R$ 205,34
para R$ 298,23, mas ocupa a penúltima posição do
Médio/Baixo Jequitinhonha. A extrema pobreza e
a pobreza tiveram redução expressiva de 53,7%
e 42,6%, respectivamente. Mas a proporção de
pessoas extremamente pobres e pobres também
coloca o microterritório na segunda pior posição
em relação aos demais.

e 14 anos), registrando os dois últimos o maior
valor do Médio/Baixo Jequitinhonha em 2010. Na
comparação com o estado, apenas as proporções
de jovens fora da escola e sem trabalho estão em
posição mais favorável.

Entre os municípios, o maior incremento da renda
per capita deu-se em Palmópolis (92,9%), mas
Jequitinhonha detém a melhor posição nesse
indicador. A maior desigualdade, considerando o
índice de Gini de 0,54 no último censo, também
fica com Jequitinhonha, embora esse índice em
todos os municípios tenha registrado melhoria,
especialmente em Palmópolis e Rio do Prado, os
quais, embora com baixa renda per capita, têm
também menor grau de desigualdade. Rio do
Prado apresentou a maior redução da população
extremamente pobre e pobre entre 2000 e 2010;
os maiores percentuais do microterritório nessas
taxas (19,7% e 39,5% em 2010) estão em Joaíma
(tabela C.2 do Apêndice C).

Os jovens fora da escola e do mercado de trabalho tiveram redução em todos os municípios,
à exceção de Rio do Prado. A gravidez na adolescência, por sua vez, sofre aumento significativo em quase todos os municípios, à exceção
de Jequitinhonha, destacando-se Palmópolis e
Rio do Prado, que apresentam percentuais de
4,1% e 5,4% de meninas entre 10 e 17 anos que
tiveram filhos em 2010 (tabela C.5 do Apêndice
C). Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos
trabalhando aumentam em todos os municípios, com destaque para Jequitinhonha, Joaíma
e Palmópolis, com percentuais acima de 15%,
atingindo, neste último, 20%, números bem
distantes da média do estado em 2010, que,
além de ter reduzido, ficou abaixo de 10%. As
pessoas vulneráveis sustentadas por idosos em
domicílios vulneráveis alcançam valor máximo
em Jequitinhonha (90,5%), onde também está
a maior taxa de crescimento (34,2%) desse indicador. Nos demais municípios, a variação se dá
entre 71% e 84%. Para o estado, esse indicador
situava-se em torno de 69% (tabela C.5 do
Apêndice C).

Alguns indicadores que revelam vetores de vulnerabilidade apresentam variações no microterritório. O percentual de adolescentes e jovens entre
15 e 24 anos que não estudam e não trabalham
decresceu no período intercensitário, tendência
inversa à do estado e da maioria dos microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha nesse
indicador, que apenas aponta redução nos dois
microterritórios vizinhos de Almenara e Jacinto.
Mas aumenta a proporção de mães adolescentes,
de indivíduos vulneráveis e dependentes de
idosos, assim como o trabalho infantil (entre 10

Um fator agravante da vulnerabilidade seria
o perfil dos usuários dos serviços socioassistenciais, os quais ainda associam a política de
assistência social às práticas clientelistas, principalmente em se tratando da concessão dos
benefícios eventuais. Segundo os técnicos da
Assistência Social da cidade de Jequitinhonha,
“o povo ainda é acostumado à troca”. Apesar das
intervenções dos profissionais visando alterar
esse quadro na direção da consciência dos
direitos sociais, a “cultura” clientelista ainda permanece em alguma medida.
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h. Microterritório de Pedra Azul
Os indicadores de vulnerabilidade no período
intercensitário no microterritório de Pedra Azul
são favoráveis, figurando com o maior incremento da renda per capita do Médio/Baixo
Jequitinhonha (74,0%), passando de R$ 178,49
para R$ 313,15. A redução dos extremamente
pobres e de pobres foi também significativa:
60% e 46%. Na comparação com as médias
estaduais, o microterritório está em posição
ainda acentuadamente desfavorável quanto à
renda per capita, que em 2010 era de R$ 749,69
em Minas Gerais, e ao percentual de extrema
pobreza e de pobres, que é muito mais elevado
que as taxas do estado, embora tenha registrado
queda significativa em 2010, em relação ao ano
2000 (60% e 46%).
Entre os municípios, o grande destaque é para
Comercinho, com crescimento da renda per
capita de 127%, e Medina, com 110%. O primeiro,
entretanto, permanece com a menor renda do
microterritório, R$ 265,27, e Medina alcança a
primeira posição nesse indicador em 2010, R$
388,82. A concentração da renda medida pelo
índice de Gini observou melhoria entre 2000
e 2010 em todos os municípios, à exceção de
Medina, que tem acréscimo de um décimo nesse
índice e é o único que registra maior valor que
o estado. Pedra Azul, Águas Vermelhas, Comercinho e Divisópolis se destacam pelas maiores
reduções na concentração de renda, conforme
dados apresentados na tabela C.2 do Apêndice
C. A extrema pobreza teve queda mais acentuada em Águas Vermelhas (69%) e a pobreza,
em Medina (50%).
Em relação a outros vetores de vulnerabilidade, o microterritório de Pedra Azul tem
indicadores favoráveis quanto à gravidez na
adolescência, que apresentou ligeira queda no
período – de 2,9% para 2,7%. Cresceu, entre-
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tanto, a proporção de adolescentes e jovens
que não estudam e não trabalham, os dependentes de idosos e o trabalho infantil. Em todos
esses indicadores o microterritório encontra-se
em posição mais desfavorável que a de Minas
Gerais (tabela. 3.2).
Os jovens e adolescentes que não estudam e não
trabalham aumentam em todos os municípios,
à exceção de Cachoeira do Pajeú e, em Medina,
permanece praticamente estável. Em Pedra Azul,
maior centro urbano, essa taxa ultrapassa 40%. O
trabalho infantil decresceu em Pedra Azul, Águas
Vermelhas e Divisópolis, mas teve incremento
nos demais municípios, com maior intensidade
em Cachoeira do Pajeú, 165%. As adolescentes
entre 10 e 17 anos que tiveram filhos são percentualmente mais significativas do que em Minas
Gerais e se destacam em Divisa Alegre, Medina e
Pedra Azul, embora nesta última tenha apresentado ligeira queda entre 2000 e 2010. Em Divisópolis, não há registros nesse indicador em 2010.
Os vulneráveis dependentes de idosos em três
dos municípios do microterritório figuram em
melhor posição que o estado (69,1%), no último
censo (Divisópolis, Comercinho e Cachoeira da
Pajeú), mas em Águas Vermelhas atinge o maior
valor (80,4%). Em Divisa Alegre houve o maior
crescimento entre 2000 e 2010, tendo os dependentes de idosos passado de 14,36% para 74,85%
em 2010 (421%), conforme se verifica nas tabelas
C.5 e C.6 do Apêndice C.
Foi ressaltado pelos profissionais entrevistados
na visita de campo que as famílias dos assentamentos rurais “vão mais à luta, têm mais atitude”.
Em relação ao trabalho infantil, em Pedra Azul foi
levantada a necessidade de conscientização dos
setores que empregam essa mão de obra, bem
como as famílias das crianças nessa condição, em
conjunto com medidas que coíbam essa prática
a partir dos órgãos de fiscalização e proteção das
crianças e adolescentes.
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3.4

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL: INSTITUCIONALIDADE
E GESTÃO

A Assistência Social como um dos pilares do Sistema de Proteção Social Brasileiro, ao lado da
Saúde, no âmbito da Seguridade Social, teve seus
princípios instituídos pela Constituição Federal
de 1988 e foi regulamentada em 1993 com a Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS). Em 2004,
esses princípios ganham efetividade com a aprovação da Política de Assistência Social (PNAS) e,
em seguida, com uma série de regulamentações
sobre a gestão da política, dos recursos financeiros, dos recursos humanos, a oferta e a qualidade de serviços e dos equipamentos, as quais se
consolidam na Lei nº 12.435/2011, que institui o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
O SUAS é um modelo de gestão que disciplina a
operacionalização da gestão da Política de Assistência Social; tem como diretrizes básicas a descentralização política administrativa e o comando
único em cada esfera, a participação da população, por meio de organizações representativas
na formulação das políticas e no controle social,
e a primazia da responsabilidade do estado na
condução da política. Pressupõe um pacto federativo, com definição de competências dos entes
federados, níveis de gestão, uma nova lógica de
organização das ações, por grau de complexidade, por territorialização, considerando regiões
e portes dos municípios, com o objetivo de viabilizar o funcionamento do sistema descentralizado, participativo e a sua regulação em todo o
território nacional.
A oferta dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais deve ser organizada de forma
direta nos Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS) ou em outras unidades básicas,
governamentais ou não governamentais, conve-

niadas. A par dessa determinação, os CRAS são
equipamentos públicos estatais, instrumentos
indispensáveis ao sistema de proteção social de
base territorial. Devem estar localizados em áreas
de maior vulnerabilidade social, servindo de referência para as famílias e indivíduos; são considerados a porta de entrada da rede de proteção
social básica do SUAS. Os serviços de proteção
social de média complexidade são desenvolvidos
pelos Centros de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), que podem ter abrangência local ou regional, nesse último caso, aglutinando uma série de municípios.
Em toda a região focalizada percebe-se que a
PNAS alcançou um grau de institucionalidade
bastante avançado, embora guardando diferenças e especificidades entre os microterritórios.
Ao analisar a capacidade institucional na primeira
década dos anos 2000, os resultados denotam a
influência da capacidade de gestão não só na
quantidade e escala de serviços socioassistenciais ofertados, mas também em aspectos qualitativos de sua disponibilização e monitoramento.
Nesse sentido, o microterritório de Itaobim teve
foco adequado quanto ao número de CREAS, por
exemplo, em função da alta incidência de violação de direitos; ou dos recursos financeiros em
que o microterritório é o segundo em volume de
transferências e cofinanciamento.
Segundo a categorização do MDS, são 19 municípios de pequeno porte I54 no Alto Jequitinhonha
e 27 no Médio/Baixo; de pequeno porte II são
cinco e oito, respectivamente. Essa classificação
determina o número de CRAS nos municípios, ou
seja, naqueles de pequeno porte I, deverá haver o
mínimo de um CRAS para até 2.500 famílias refe54 Consideram-se de Pequeno porte I municípios com população
até 20.000 hab; Pequeno porte II, com população de 20.001 a
50.000 hab., Médio porte, com população de 50.001 a 100.000
hab., Grande porte, com população de 100.001 a 900.000 hab.
e Metrópole, com população de mais de 900.000 hab.
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renciadas; no pequeno porte II, o mínimo de um
desses equipamentos para 3.500 famílias referenciadas. Também o dimensionamento das equipes
do CRAS e os serviços a serem oferecidos estão
relacionados com o porte dos municípios.
Na maioria dos municípios, o órgão gestor é uma
secretaria municipal, com autonomia para gestão
do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
como unidade orçamentária. Os conselhos da
área da Assistência Social estão constituídos e
em funcionamento nos municípios visitados e os
equipamentos sociais, implantados e oferecendo
os serviços socioassistenciais. Em Diamantina,
entretanto, não há acesso direto pela secretaria
aos recursos do Fundo e em Itaobim, embora
sendo um departamento e a gestão financeira ser
feita por meio da contabilidade da prefeitura, foi
relatado que há autonomia da gestora nas decisões orçamentárias, bem como transparência nos
demonstrativos contábeis.
Há pelo menos um CRAS em cada município e
nos maiores, como Diamantina e Capelinha, são
três as unidades da proteção social básica. Chama
a atenção o número de CREAS no microterritório
de Itaobim (em cinco dos seis municípios) e no de
Pedra Azul (quatro dos sete municípios) (tabela
3.3). São equipamentos municipais da proteção
especial numa região de exposição a riscos sociais,
em razão de sua localização, ao longo da BR-116.
As unidades de alta complexidade estão mais
concentradas em alguns municípios como Diamantina e Medina, mas também se distribuem em
outros, que prestam atendimento regional, como
os abrigos institucionais, no âmbito das comarcas.
Os fundos municipais da Assistência Social
recebem cofinanciamento dos governos federal
e estadual. O montante desses recursos destinado à Assistência Social, nos territórios do Alto
e do Médio/Baixo Jequitinhonha, totalizou 7,2%
de todo o valor transferido para Minas Gerais
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em 2015. Desses, 94,9% referem-se às transferências diretas de renda enquanto o repasse dos
governos federal e estadual destinados a remunerar a proteção social básica e especial representa 5,1% (tabela C.14 do Apêndice C). Por outro
lado, do total das transferências constitucionais
ao estado, 5,1% foram destinados aos territórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. Analisando
a composição dos recursos financeiros alocados
nos microterritórios, o de Almenara comparece
com percentual de 43,1% dos relativos à assistência, superior à média do estado. Vale destacar
que a quase totalidade desses recursos refere-se
aos programas de transferência de renda (41,2%),
o que pode ser observado na tabela C.15 do
Apêndice C. Os microterritórios que registraram
os maiores valores recebidos em 2015 (cofinanciamentos e transferências) foram Diamantina
(R$ 275,9 milhões), Itaobim (R$ 174,1 milhões) e
Capelinha (R$ 153,7 milhões). Merece também
evidência o fato de o microterritório de Jacinto
ter recebido os menores volumes monetários por
parte do Governo Federal.
A gestão dos benefícios e do CADÚNICO é feita
por um setor específico dentro do órgão gestor
e o CRAS se responsabiliza pela atualização do
cadastro, que é a base não só para os benefícios
do PBF, como também dos demais. A cobertura
do PBF55 situava-se, em 2014, em 77,5% no Alto
Jequitinhonha e em 80,7% no Médio/Baixo,
acima dos valores estaduais (68,5%) (tabelas
C.7 e C.8 do Apêndice C). O acompanhamento
das condicionalidades da educação e saúde
também tem taxas acima das do estado nos
dois territórios (tabelas C.10 e C.11 do Apêndice C). Foi apontada a dificuldade de algumas
escolas no manuseio do sistema de lançamento
das faltas para controle da condicionalidade da

55 Razão entre número de famílias beneficiárias do programa
e o número de famílias cadastradas com renda per capita
mensal até R$154,00.
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educação para o PBF. Também a ausência de
uma base de dados com os registros, prontuários e atendimentos da proteção social básica e
especial tem dificultado os processos de gestão,
de monitoramento e de avaliação das ações do
SUAS e a estruturação da vigilância social, conforme apontado em alguns municípios.
As capacitações sobre o SUAS oferecidas pela
SEDESE são bem-vindas e há demanda de que
sejam presenciais, mais frequentes, realizadas na
região e que se destinem também a conselheiros
da área e outros funcionários, como monitores
e educadores sociais. Foram registrados casos
como a redução de vagas num dos cursos, que
excluiu vários técnicos de municípios vizinhos
que já haviam se deslocado para o município de
Jequitinhonha, sede de uma Universidade Aberta
Integrada (UAITEC).
As equipes, na sua maioria, não são efetivas,
tendo sido explicitados em diferentes cidades os
riscos de descontinuidade das ações e avanços
na institucionalização do SUAS localmente com a
mudança de gestão.
A presença da SEDESE por meio de suas diretorias
regionais foi enfatizada como importante, tendo
sido mencionado que a gestão em Almenara à
época da visita da campo teve atuação mais próxima em apoio aos municípios.
Um traço comum que chama a atenção é a rede
de organizações não governamentais (ONGs)
presentes em vários municípios que desenvolvem projetos de impacto nas cidades e especialmente nas comunidades rurais. Ações inovadoras e adaptadas ao perfil da população local,
bem como projetos voltados para adolescentes
e jovens e de combate a agravos como violência
e exploração sexual de crianças e adolescentes
foram citados como iniciativas que têm impactos
positivos nesse quadro.

As Pastorais da Igreja Católica, a Caritas, presente
em várias cidades, a Associação Papa João XXIII, o
Child Found, o Centro de Agricultura Alternativa
Vicente Nica (CAV), as Escolas Família Agrícola
(EFAs), associações comunitárias urbanas e rurais
e muitas outras organizações religiosas ou laicas
estão presentes nas cidades visitadas e têm papel
central na vida das populações locais, a maioria
voltada para a área rural, com projetos de produção sustentável, geração de trabalho, emprego
e renda. Também iniciativas públicas como o Programa Território da Cidadania têm tido presença
efetiva nos territórios.
O CAV, com sede em Turmalina, mas de abrangência regional, destaca-se pelos programas
que desenvolve com vistas à fixação dos jovens
no campo, por meio da Escola Família Agroindustrial de Turmalina (EFAT), além de outros
projetos e iniciativas de geração de trabalho e
renda destinados às mulheres residentes nas
comunidades rurais. Estudos têm constatado
que a prática da pedagogia da alternância constitui uma das melhores alternativas de escolarização e geração de renda para os jovens agricultores. Além da formação profissional, o sistema
vem proporcionando expressivas melhorias na
qualidade de vida e renda das famílias, o que,
por conseguinte, vem refletindo diretamente
na diminuição do êxodo rural. As EFAs, tanto
no Alto como no Médio/Baixo Jequitinhonha
(Itaobim, Comercinho, Araçuaí, Virgem da Lapa,
e Veredinha), têm papel importante no atendimento a alunos de municípios como Medina,
Itinga, Ponto dos Volantes, Pedra Azul, Palmópolis, entre outros.
A redução do êxodo rural é um ponto crucial
na problemática social de toda a região, tendo
em vista que as migrações para outros estados,
ainda que sazonais, trazem mudanças no âmbito
da sociabilidade, não só para os que migram,
mas também para os que ficam. Nesse processo,
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passam a atuar fatores de desenraizamento e de
desvalorização do modo de vida original, para o
que contribuem
[...] a inserção em novas relações sociais
no local de destino, pautadas por outros
valores, diferentes daqueles nos quais os
camponeses cresceram e construíram suas
identidades; as novas relações de trabalho;
as condições precárias de trabalho; as
novas mercadorias, que trazem novas possibilidades: todos esses aspectos provocam
mudanças no âmbito da sociabilidade, não
só daqueles que migram, mas também para
aqueles que ficam. (CASTRO, 2014; p. 1)

3.4.1 Assistência Social nos microterritórios
Esta seção detalha para os oito microterritórios
os dados analisados para os territórios do Alto e
do Médio/Baixo Jequitinhonha, acrescidos dos
dados qualitativos colhidos nas visitas de campo.
3.4.1.1 Transferência de renda
Durante a exploração in loco, foi possível confirmar o que os dados vinham indicando: os
programas de transferências de renda bastante
ampliados e com cobertura crescente, na última
década, tiveram impactos significativos nas
populações vulneráveis em todos os microterritórios que compõem o Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, embora com variações. Percebe-se que
o PBF e o BPC trouxeram melhorias no nível da
renda, com impacto na economia local e na qualidade de vida da população da região.
No conjunto dos municípios visitados foram relatados os seus impactos, sobretudo, na segurança
alimentar, com a informação de que as famílias já
não passam mais fome. No entanto, vale destacar
que é necessário fazer um trabalho de reflexão

109

com os beneficiários, a respeito do caráter residual do recurso, que se configura como um complemento da renda, ou um apoio para superação
da pobreza, e não como um benefício vitalício.
Foi relatado pelos entrevistados que ainda há
famílias, geralmente as de renda mais baixa, que
têm dificuldades de buscar uma conduta mais
autônoma e mantêm atitude própria do clientelismo assistencialista. Por outro lado, foi unânime a menção à grande procura pelos cursos do
PRONATEC enquanto o programa foi oferecido,
ocorrendo casos de cursos que não conseguiram
atender à demanda.
a. Microterritório de Diamantina
Como o microterritório mais populoso de todos
os microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, o microterritório de Diamantina apresenta o maior número de beneficiários do PBF e
do BPC. A cobertura do PBF no microterritório é
crescente até 2010, mas recua em 2014, quando
atinge 76,5%, inferior às médias observadas
no Alto (77,5%) e Médio/Baixo Jequitinhonha
(80,7%), ainda que superior à cobertura média
estadual (68,5%). Analisando os municípios do
microterritório, em 2014, Presidente Kubitschek,
Materlândia, Felício dos Santos e São Gonçalo
do Rio Preto apresentaram as maiores coberturas do PBF, acima de 90,0%; as menores foram
registradas nos municípios de Diamantina, Datas
e Serro, com percentuais entre 65,0% e 68,0%
(tabela C.7 do Apêndice C). Destaca-se que há
evidências de que municípios com maior qualidade na gestão dos recursos do PBF apresentam
percentuais superiores de cobertura. Em Diamantina, a gestão do PBF é realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo gestor
do programa, que conta com a ajuda de um funcionário. Eles respondem pelos registros, monitoramento e atualização do sistema. O CADÚNICO
é alimentado no CRAS, onde se realizam o cadastramento, a atualização, o acompanhamento e
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orientações às famílias em descumprimento das
condicionalidades do PBF.
Relativamente ao BPC, o número médio de beneficiários por 1 mil habitantes do microterritório é
ascendente no período 2007-2014, ao registrar o
crescimento médio anual de 6,7%. Interessante
observar que o município de Materlândia, com
menos de 5.000 habitantes possuía, em 2014,
o maior número de beneficiários, assegurando
11,4% do total do microterritório, seguido, respectivamente, pelos municípios do Serro, Senador
Modestino Gonçalves e Diamantina. As menores
concentrações em 2014 foram registradas pelos
municípios de Serra Azul de Minas, São Gonçalo
do Rio Preto e Felício dos Santos, com proporções
entre 2,0% e 4,0% (tabela C.12 do Apêndice C).
Na pesquisa de campo foi mencionado que o
PBF e o BPC produziram mudanças significativas
na qualidade de vida das famílias beneficiárias,
além de terem propiciado aumento na circulação
de recursos financeiros, com melhorias para o
comércio local, notadamente de gêneros alimentícios. A par de alguns problemas que surgiram
no PBF, menciona-se a inclusão de beneficiários
fora do perfil do programa. Para enfrentar essa
situação, o MDS solicitou a averiguação de cerca
de 100 beneficiários que teriam obtido Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs). Nos
relatórios atuais de informações do MDS, existe a
ação indicada de que o município necessita concentrar esforços no aumento da qualidade das
informações cadastrais.
b. Microterritório de Capelinha
Em 2014, esse microterritório contava 13.381
famílias beneficiárias do PBF, em contraposição
a 10.951 famílias existentes em 2007, o que significa um crescimento médio anual de 2,9% no
período. A cobertura do PBF foi de 78,9% em
2014, contra 64,3% em 2007, evoluindo signifi-

cativamente em razão do aumento das famílias
beneficiárias. Ainda que não supere, em 2014,
a cobertura registrada no Médio/Baixo Jequitinhonha, a cobertura do PBF no microterritório
está acima das observadas no Alto Jequitinhonha e no estado. Com relação aos municípios
do microterritório, em 2014, as maiores coberturas foram registradas em Aricanduva (89,3%) e
Veredinha (83,9%) e a menor, em Leme do Prado
(72,9%). Em Capelinha, a cobertura atingiu 80,5%
em 2014, em contraposição a 68,8% em 2010
(tabelas C.7 do Apêndice C). O gestor da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho
também é o gestor do PBF no município, mas
o acompanhamento dos beneficiários em descumprimento das condicionalidades, o cadastramento e a atualização do cadastro, entre outras
ações, são realizados pelos profissionais do CRAS.
O número de favorecidos pelo BPC no microterritório é crescente, passando de 70 beneficiários
por 1 mil habitantes em 2007 para 109 beneficiários por 1 mil habitantes em 2014, perfazendo o
crescimento de 6,7% a.a. No microterritório, em
2014, as maiores incidências de beneficiários do
BPC estavam localizadas nos municípios de Capelinha e Turmalina e as menores, em Veredinha e
Leme do Prado (tabela C.12 do Apêndice C).
c. Microterritório de Araçuaí
Em 2014, o total de famílias em situação de
pobreza inscritas no CADÚNICO foi de 17.781 no
microterritório de Araçuaí. Dessas, 14.516 famílias são beneficiárias do PBF, significando que,
entre as famílias do microterritório com renda per
capita até R$ 154,00, 81,6% eram beneficiárias,
muito acima da média estadual e pouco acima da
média do território Médio/Baixo Jequitinhonha
(tabela C.8 do Apêndice C).
Das famílias beneficiárias do PBF, 62,5% encontram-se concentradas nos municípios de Araçuaí,
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Itinga e Virgem da Lapa. O número de beneficiários do BPC por 1 mil habitantes soma 128, distribuídos entre idosos e pessoas com deficiência.
Os beneficiários do BPC representam 0,12% da
população do microterritório, com maior incidência em Araçuaí, Itinga e Coronel Murta (tabela
C.13 do Apêndice C).
No município de Araçuaí, a gestão e supervisão
do CADÚNICO são de competência da Secretária
Municipal de Desenvolvimento Social, enquanto
para a sistematização e a atualização há um responsável nos CRAS. Segundo os gestores, é responsabilidade dos CRAS, além do atendimento e
do cadastramento, a filtragem do cadastro selecionando as famílias que não se adequam ao perfil
do PBF56. Vale destacar que está sendo criado no
município um “Cadastro Seletivo”, com o objetivo
de produzir e sistematizar dados/informações
qualitativamente relevantes e produzir indicadores que possam subsidiar o planejamento, o
monitoramento e a avaliação das ações e cumprir
com a determinação de vigilância social.
d. Microterritório de Itaobim
A Assistência Social no microterritório de Itaobim
se faz presente tanto pelos benefícios como pelos
equipamentos e serviços do nível básico e especial. As famílias cadastradas com renda per capita
até R$ 154,00 representavam, em 2014, cerca de
21% do total do Médio/Baixo Jequitinhonha. Os
benefícios do PBF tinham uma cobertura de 84,0%
das famílias cadastradas em 2014 – a segunda
maior entre os microterritórios e acima do percentual do estado –, o que é consistente com os
seus indicadores de vulnerabilidade. Os municípios de Itaobim e Ponto dos Volantes têm quase
56 O PBF é concedido às famílias em situação de extrema pobreza
que recebem o beneficio básico. O Benefício Variável é destinado às famílias pobres e extremamente pobres, que tenham
em sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos.
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90,0% de cobertura do PBF, enquanto Monte Formoso apresenta o menor valor do microterritório
(73,0%) (tabela C.8 do Apêndice C).
No que toca ao BPC, o microterritório de Itaobim
apresentou significativo crescimento entre 2007
e 2014, passando de 105 para 165 beneficiários
por 1 mil habitantes. Destacam-se, entre os municípios, Padre Paraíso e Itaobim, com taxas de 51 e
61 por 1 mil habitantes, respectivamente (tabela
C.13 do Apêndice C).
Os efeitos dessas políticas de transferência de
renda em muitos casos foram de empoderamento dos seus beneficiários, tendo sido registrado que diminuiu o número de famílias dependendo do benefício. Também a população rural
é atendida, inclusive a dos assentamentos. Cada
comunidade tem uma associação e um líder, o
que facilita o trabalho, além da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais (FETAEMG), que é uma grande parceira.
Mas o maior diferencial é o acesso à aposentadoria, BPC, Auxílio Doença, que ganharam capilaridade a partir do CADÚNICO. Entretanto, como
ocorre em outros microterritórios, foram relatados casos de funcionários públicos recebendo
o benefício, fora do perfil. São feitas averiguações
e auditoria, buscando filtrar as ocorrências de
irregularidades na concessão do PBF. Denúncias
chegam por meio do disque denúncia e do Conselho Tutelar.
e. Microterritório de Almenara
Em 2014, o total de famílias em situação de
pobreza inscritas no CADÚNICO e incluídas no
PBF foi de 10.562 em todo o microterritório de
Almenara. Isso significa que 74,7% das famílias
cadastradas, com renda per capita até R$ 154,00,
eram beneficiárias, ficando abaixo da média do
território Médio/Baixo Jequitinhonha e bem
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acima da média estadual. Dessas, mais da metade
encontrava-se concentrada no município de
Almenara e o restante, distribuído em proporção
aproximada entre Bandeira, Jordânia, Mata Verde
e Rubim.
É importante observar que no microterritório
de Almenara a cobertura do PBF vem se desacelerando. No período 2007/2010, a cobertura
apresentou crescimento médio anual de 4,2%,
enquanto no período 2010/2014 esse percentual caiu para 0,31% ao ano. As maiores coberturas encontram-se em Bandeira, Rubim e Jordânia, onde se concentram também os maiores
índices de pobreza. O menor crescimento desse
indicador pode apontar que a cobertura está
se aproximando do ponto ideal (tabela C.8 do
Apêndice C).
Com relação ao BPC, a tendência é de crescimento. Em 2014, os beneficiários somavam 166
pessoas por 1 mil habitantes, distribuídos entre
idosos e pessoas com deficiência. Esses benefícios atingem 0,22% da população do microterritório, com maior presença dos destinados aos
deficientes (tabela C.13 do Apêndice C).
As entrevistas revelaram que em Almenara o
cadastramento, o acompanhamento das condicionalidades e atualização dos dados das famílias
beneficiárias dos programas sociais são de responsabilidade do CRAS, que dispõe de um coordenador específico na condução do programa.
Essa forma tem tornado mais eficaz o trabalho
de conscientização da população em relação aos
objetivos e diretrizes do programa.
No entanto, na percepção da maioria das pessoas entrevistadas, há uma precariedade na fiscalização e acompanhamento dos programas
de transferência de renda por parte dos órgãos
competentes (MDS, Prefeituras e CRAS). Há vários
bancos de dados, como CADÚNICO, SNAS, Rede

SUAS, INSS, a serem alimentados, cujos sistemas
informacionais deveriam ser cruzados e retroalimentados, o que racionalizaria o trabalho.
Quanto à fiscalização, fez-se alusão aos casos
de beneficiários fora do perfil do programa que
recebem o PBF. Para solucionar o problema, está
sendo feita uma filtragem no cadastro.
f. Microterritório de Jacinto
A proteção social não contributiva é constituída
por dois pilares fundamentais: os benefícios de
transferência de renda e os serviços socioassistenciais, o que torna premente a articulação
desses para a redução das vulnerabilidades dos
indivíduos e famílias. O microterritório de Jacinto
possuía em 2014 5.342 beneficiários do PBF,
com maior incidência nos municípios de Jacinto
(38,0%) e Santo Antônio do Jacinto (29,0%).
Porém, observa-se que a taxa de cobertura do
programa atinge a marca de 74,4% para as famílias cadastradas com renda per capita de até R$
154,00, a menor dos dois territórios analisados. O
município de Jacinto registrou a menor cobertura
em 2014, com o percentual de apenas 64,5%, tornando-se necessário, portanto, a intensificação
de ações de busca ativa (tabela C.8 do Apêndice
C). Em relação ao BPC destinado a idosos com
mais de 65 anos e pessoas com deficiência em
situação de pobreza, o microterritório contou
com 131 beneficiários por 1 mil habitantes em
2014, o segundo menor do Médio e Baixo Jequitinhonha (tabela C.13 do Apêndice C).
De uma maneira geral, verifica-se um volume
elevado de famílias em situação de pobreza
no microterritório, o que coloca a importância
do BPC e do PBF como um dos meios para seu
enfrentamento. Segundo dados do CADÚNICO
em 2014, 8.887 famílias declararam ter renda
per capita mensal de até ½ salário mínimo e
7.181 famílias com renda per capita mensal de até
R$ 154,00.
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Conforme exposto pelos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacinto, o
BPC e o PBF representam para muitas dessas famílias certo nível de segurança, uma vez que grande
parte desses beneficiários trabalha informalmente.
Outros efeitos relacionados ao PBF dizem respeito
ao cumprimento das condicionalidades enquanto
mecanismos de garantia e usufruto de direitos
sociais, mediante o acesso das famílias beneficiárias aos serviços e políticas públicas do território.
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prática de retenção dos cartões dos beneficiários
por parte dos donos dos “mercadinhos” e supermercados como garantia de recebimento do
valor da compra. Para resolver o problema, houve
intervenção do Ministério Público, em parceria
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, por meio de um trabalho de fiscalização
das unidades comerciais, além de campanhas
educativas.
h. Microterritório de Pedra Azul

g. Microterritório de Felisburgo
O microterritório de Felisburgo conta com os programas de transferência de renda e com os serviços e equipamentos da Assistência Social em
todos os seus municípios. Eram mais de 11.000
famílias com renda per capita de até R$ 154,00
cadastradas no CADÚNICO em 2014, representando, desde 2007, um crescimento médio anual
de 2,2%. Também as 9.245 famílias beneficiárias
do PBF apresentaram incremento no período,
com taxa média anual de 3,3%, significando uma
cobertura de cerca de 80% das famílias vulneráveis em 2014. Palmópolis e Rio do Prado são os
municípios com maior cobertura: 82,7% e 77,2%,
respectivamente. Em todos esses indicadores
o microterritório de Felisburgo está acima dos
valores do estado (tabela C.8 do Apêndice C).
Complementando a transferência de renda, o
BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência
residentes em domicílios vulneráveis, teve significativa expansão nesse período, passando de 105
beneficiários por 1 mil habitantes em 2007 para
162 em 2014 – crescimento médio de 6,8% ao
ano. Os municípios de Felisburgo e Rio do Prado
são os que apresentam menor proporção nesse
indicador e Jequitinhonha e Joaíma, a maior
(tabela C.13 do Apêndice C).
Há a percepção, em Jequitinhonha, de que o PBF
teve impacto na economia local, mas foi citada a

Os programas de transferência de renda têm presença significativa no microterritório de Pedra
Azul, com 16.916 famílias cadastradas com renda
per capita de até R$ 154,00 em 2014, das quais
14.239 eram beneficiárias do PBF, significando um
incremento de 4,3% ao ano entre 2007 e 2014. Em
relação ao total do Médio e Baixo Jequitinhonha,
esse número representa 20,6% e a maior cobertura do PBF entre os demais microterritórios, de
84,2%. Entre os municípios, Medina figura com
a melhor cobertura do PBF, com 93,4%; apenas
dois municípios têm cobertura abaixo de 80,0%
– Divisópolis e Divisa Alegre (77,0% e 73,0%, respectivamente). Para o estado esse número era de
68,5% no mesmo ano (tabela C.8 do Apêndice
C). O BPC também tem peso relevante no microterritório, com a maior taxa de beneficiários por
1 mil habitantes na comparação com os demais
microterritórios (182), e uma taxa média de crescimento anual de 7,3% (tabela C.13 do Apêndice C).
O atendimento aos beneficiários é realizado na
Secretaria de Desenvolvimento Social por uma
equipe de profissionais; a gestora do PBF e a
equipe do CRAS realizam as visitas para acompanhar as condicionalidades do benefício.
Também foi relatada a ocorrência de beneficiários fora do perfil, o que foi atribuído aos procedimentos de cadastramento, que aceita apenas a
autodeclaração prevista na lei do PBF, sem com-
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provação legal da renda. Cabe ao município fazer
visita domiciliar, mas deveriam também ser feitos
os cruzamentos com outros bancos de dados.
Os municípios não dispõem de ferramentas adequadas para esse tipo de checagem.
3.4.2 Institucionalidade e gestão do SUAS
Neste tópico são apresentados dados e informações sobre a estruturação do SUAS nos microterritórios quanto a equipamentos, serviços socioassistenciais, equipes e gestão local, incluindo o
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS),
planos municipais e formação e atividade dos
conselhos da área da Assistência Social.
Chamam a atenção o nível de institucionalização
das políticas do SUAS, conhecimento adequado
dos gestores e das equipes dos CRAS e CREAS,
organização e situação dos equipamentos e da

oferta de serviços, entre outros. Deve-se destacar,
no entanto, que mesmo assim alguns municípios
ainda não dispõem de instrumentos indispensáveis à operacionalização adequada da política,
conforme determina a legislação. Como exemplo,
foi observada em alguns municípios a inexistência
do Fundo Municipal de Assistência Social como
unidade orçamentária. Outra questão importante
é que a maioria das equipes é contratada, o que,
na percepção dos gestores, traz a descontinuidade
dos trabalhos com a mudança de gestão municipal
e a consequente quebra de vínculos dos usuários
dos serviços com os profissionais de referência.
As capacitações são frequentes, incluindo os
conselheiros dos Conselhos Municipais, Tutelares
e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), disponibilizadas pela UAITEC
com cursos regulares, que dialogam com a nova
metodologia do “Qualifica SUAS”.

Tabela 3.3: Equipamentos da rede de proteção social, por Território e Microterritório de
Desenvolvimento, no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais – 2007/2015
Unidades geográficas

CRAS

CREAS

Abrigos¹

2007

2010

2015

2007

2010

2015

2015

Minas Gerais

495

923

1143

124

222

245

929

Alto Jequitinhonha

17

30

29

1

7

8

23

Capelinha

4

10

9

-

2

3

10

Diamantina

13

20

20

1

5

5

13

31

43

42

8

12

12

22

Almenara

5

6

6

1

1

1

3

Araçuaí

6

11

10

1

1

1

4

Felisburgo

5

5

5

-

1

1

5

Itaobim

6

8

8

3

5

5

3

Jacinto

3

4

4

-

-

-

1

Pedra Azul

6

9

9

3

4

4

6

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
(¹) Unidades ativas de abrigamento.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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a. Microterritório de Diamantina
Em 2013, todos os municípios do microterritório de
Diamantina estavam habilitados na gestão básica
do SUAS, competindo-lhes a oferta e organização do
sistema de proteção básica no município. O microterritório é composto por 17 municípios, sendo que
Diamantina é o maior em termos populacionais,
seguido por Itamarandiba e Serro, considerando
que todos os três são de pequeno porte II, segundo
classificação do MDS. Os demais são de pequeno
porte I, sendo que oito deles57 têm menos de 5.000
habitantes. Destes, em 2015, Diamantina, Carbonita, Itamarandiba, Santo Antônio do Itambé e Serro
possuíam CREAS; logo devem ofertar o serviço de
enfrentamento ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, podendo, no entanto, de
acordo com sua capacidade e por meios próprios,
ampliar o atendimento para as demais situações
de risco e violação de direitos de crianças e adolescentes. Assim, em 2015, o microterritório possuía 20
CRAS, cinco CREAS e 13 unidades de abrigamento
ativas, direcionadas aos serviços de proteção social
de alta complexidade (tabela 3.3). Todos os 17
municípios do microterritório possuíam, em 2015,
pelo menos um CRAS, com exceção de Diamantina
e Itamarandiba, com três e dois, respectivamente.
Analisando o Índice de Desenvolvimento do CRAS
médio (IDCRAS)58 dos municípios que compõem
o microterritório, Rio Vermelho obteve em 2014 o
índice máximo (1,00), seguido por Serro, Serra Azul
de Minas, Senador Modestino Gonçalves, Santo
Antônio do Itambé, Itamarandiba, Datas e Coluna,
57 Alvorada de Minas, Couto de Magalhães de Minas, Presidente
Kubitschek, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio
Preto, Senador Modestino Gonçalves e Serra Azul de Minas.
58 Média aritmética simples do ID-CRAS de cada unidade CRAS do
município. No cômputo do IGDSUAS M, o ID-CRAS é calculado
pela combinação de seis estágios de classificação obtidos pelas
unidades (CRAS) nas dimensões de estrutura física, atividades
realizadas, disponibilidade de serviços e recursos humanos,
sendo o estágio 1 equivalente ao menor grau de desenvolvimento e o estágio 6 ao maior grau de desenvolvimento.
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todos com IDCRAS de 0,83. Os CRAS avaliados em
piores situações em 2014 estavam localizados em
Felício dos Santos (0,17), Presidente Kubitschek (0,33),
Alvorada de Minas e Carbonita, ambos com índice de
0,50 (tabela C.16 do Apêndice C). As unidades ativas
de abrigamento estão assim distribuídas: seis em
Diamantina, três em Itamarandiba, duas em Santo
Antônio do Itambé e uma em Coluna e no Serro.
Na pesquisa de campo, os CRAS e CREAS de Diamantina foram visitados, destacando que o IDCRAS
médio dos três equipamentos foi de 0,73 em 2014.
Até então, o CRAS Bom Jesus ainda não tinha sido
transferido para outra casa mais adequada. No
entanto, no geral, observa-se que as instalações
físicas não são totalmente apropriadas, ora não
possuindo acesso para idosos e pessoas com deficiência, ora não incluindo, além do acesso, a rota
interna ou salas com capacidade para 30 ou mais
pessoas. Todos possuem equipe mínima de referência, o que não significa que são suficientes para
todos os atendimentos realizados. Destaca-se que
cerca da metade dos funcionários dos CRAS e do
CREAS não é concursada, o que pode significar
a descontinuidade das ações nas mudanças dos
chefes do Executivo. Todas as equipes da assistência social, incluindo os conselheiros, participam
de capacitações, principalmente as relacionadas
ao UAITEC. Dois CRAS possuem equipes básicas e
volantes, mas todos são responsáveis pelo atendimento em alguns distritos, um deles com duas
populações quilombolas. Todos ofertam os serviços
do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)59 e

59 O PAIF compreende ações socioassistenciais de prestação
continuada, por meio do trabalho social com famílias em
situação de vulnerabilidade social e tem como objetivos: o
fortalecimento da função protetiva da família, a prevenção
da ruptura dos vínculos familiares e comunitário, a promoção
do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e
serviços socioassistenciais, a promoção do acesso aos demais
serviços setoriais e o apoio às famílias que possuem, dentre
seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados especiais. Serviço de proteção social básica, ofertado necessariamente pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
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os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por grupo geracional. O CREAS de Diamantina oferece todos os serviços de média complexidade, com exceção do serviço especializado para
pessoas em situação de rua e de proteção social a
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA). O CREAS, na
execução de alguns serviços, trabalha em parceria
com a APAE, secretarias municipais de saúde, educação, Conselho Tutelar, CRAS e Ministério Público,
especialmente com o Centro de Apoio Operacional
do Ministério Público (CAO).
O índice de gestão descentralizada municipal
(IGD-M)60 relativo ao período 2010/2014 é crescente em quase todos os municípios do microterritório, com exceção de Coluna e Serro. Em 2014,
os indicadores de todos os municípios superaram
a média estadual (IGDM-E)61, que registrou 0,82,
excluindo-se o Serro (0,80). A taxa de acompanhamento da frequência escolar do microterritório é
crescente no período 2010-2014: atingiu 0,95 em
2014, significativamente acima da média estadual
(0,87) (tabela C.16 do Apêndice C). As taxas de
frequência escolar na maioria dos municípios do
microterritório são elevadas; em 2014, Diamantina, Itamarandiba e Serro variaram entre 0,87 e
0,90, destacando Presidente Kubitscheck e São
Gonçalo do Rio Preto, que atingiram 1,00. A taxa
de acompanhamento da agenda saúde no microterritório também apresentou trajetória crescente
no período 2010/2014. Em 2014, atingiu 0,89,
contra 0,92 em 2012, mas no mesmo patamar da
taxa média do Alto Jequitinhonha e acima das
médias do Baixo e Médio Jequitinhonha e da esta60 IGD-M: Indicador que avalia a qualidade da gestão municipal
do Programa Bolsa Família; calculado Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome/ SENARC/MDS, responsável
pela gestão do Programa Bolsa Família. O índice varia de 0 a 1,
e quanto mais próximo de 1, melhor é a gestão do município.
61 IGDE: reflete o desempenho de cada estado na gestão do
Bolsa Família e do Cadastro Único, considerando o desempenho dos seus municípios nas ações de cadastramento, atualização cadastral e acompanhamento das condicionalidades.

dual. Em 2014, nos municípios do microterritório,
oscilaram entre 0,73 (Serro) e 0,98 (Serra Azul de
Minas) (tabela C.10 do Apêndice C).
b. Microterritório de Capelinha
Todos os cinco municípios do microterritório
de Capelinha estavam habilitados na gestão
básica62 do SUAS. Segundo a classificação do
MDS, todos são de pequeno porte I, com exceção
de Capelinha e Minas Novas, de pequeno porte
II, que asseguram os maiores níveis populacionais. Os menores, Leme do Prado, Aricanduva e
Veredinha, estão na faixa de 5.000 habitantes em
2013, sendo que, em 2015, além de possuírem
CRAS, Capelinha, Minas Novas e Turmalina
também possuíam CREAS, todos de abrangência
municipal, com exceção de Minas Novas, de
abrangência regional. Assim, além de todos os
serviços relativos à proteção básica, Capelinha e
Turmalina devem ofertar determinados serviços
de proteção especial às crianças e adolescentes63,
conforme prescreve a norma legal. Analisando
a rede de equipamentos socioassistenciais, o
microterritório de Capelinha possui atualmente
nove CRAS, três CREAS, além de nove unidades
de abrigamento ativas, destinadas à proteção
social especial de alta complexidade. Todos os
municípios do território contam com pelo menos
um CRAS, com a ressalva de que Capelinha
62 Nível onde o município assume a gestão da proteção social
básica na assistência social, devendo o gestor, ao assumir a
responsabilidade de organizar a proteção básica em seu
município, prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Por isso tem que se
responsabilizar pela oferta de programas, projetos e serviços
socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares e comunitários; que promovam os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC e transferência de renda e que vigiem
direitos violados no território.
63  Serviços relativos ao enfrentamento de abuso e exploração
sexual às crianças e adolescentes, podendo, no entanto, de
acordo com sua capacidade e por meios próprios, ampliar o
atendimento para as demais situações de risco e violação de
direitos de crianças e adolescentes.
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possui três. Em Capelinha e Aricanduva, os CRAS
ainda não se apresentam em condições satisfatórias, segundo o IDCRAS Médio; os demais
municípios foram bem avaliados, notadamente
o de Veredinha, que atingiu a pontuação máxima
(1,00) em 2014, sinalizando a oferta adequada
de serviços socioassistenciais de proteção básica
na grande maioria dos municípios do microterritório (tabela C.16 do Apêndice C). As unidades
de abrigamento estão localizadas nos municípios de Capelinha (cinco), Minas Novas (duas) e
Turmalina (duas).

o Conselho Tutelar, CRAS e Ministério Público. Foi
mencionado que o CREAS vem enfrentando dificuldades na adesão de adolescentes às medidas
socioeducativas. Na visão dos entrevistados, as
medidas socioeducativas precisam ser reestruturadas e as famílias devem ser também acompanhadas visando à compreensão dos objetivos das
medidas e sua participação em todo o processo de
ressocialização do adolescente que cometeu ato
infracional. Diante das dificuldades de execução, os
trabalhos da Liberdade Assistida (LA) e da Prestação
de Serviços à Comunidade (PSC) têm sido pouco
satisfatórios em relação aos resultados esperados.

Na pesquisa de campo, foi relatado que o CRAS
Maria Baiana e o Vista Alegre, ambos de Capelinha, passaram por melhorias nas estruturas
físicas, o que ainda não foi captado pelo IDCRAS
Médio, sendo que está em construção uma
nova sede para o CRAS Pedro Novato. Todos
possuem equipe mínima de referência, embora
não seja suficiente para o atendimento de toda
a demanda. Outro ponto que merece destaque
é a carga horária de trabalho: a maior parte dos
profissionais trabalha somente quatro horas/dia,
conforme previsto em lei municipal, que determina o período de 20 horas semanais.

Um ponto positivo é que a Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho dispõe de
um sistema operacional que realiza a vigilância
social, um software para Gestão Integrada do Sistema Único de Assistência Social (GESUAS)

65

do

município, elaborado pela Universidade Federal
de Viçosa, bem como uma consultoria especializada na política. Menciona-se, também, que o
município possui CMAS e CMDCA, além dos de
Saúde e Educação. Os mesmos são paritários e
deliberativos. Contudo, é baixa a participação dos
representantes dos usuários.

Os três CRAS ofertam os serviços do PAIF e os
Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, por grupo geracional, e o Serviço de
Proteção Social no Domicílio para pessoas com
deficiência e idosas, o que representa um avanço,
uma vez que a maior parte dos municípios do
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha não oferta
essa última modalidade. Os serviços são executados nas áreas de abrangência dos CRAS e
nas comunidades rurais64. O CREAS de Capelinha

Com relação ao índice de gestão descentralizada

oferta todos os serviços de média complexidade e,

sua ascensão no período 2010/2012, ao passar

municipal do PBF (IGD-M), no período 2009-20122014, observa-se que, dos municípios componentes
do microterritório, somente Aricanduva, Minas
Novas e Veredinha apresentaram evolução no
período. Em 2014, os índices variaram de 0,85
(Turmalina) a 0,90 (Veredinha), muito acima do
IGD-E, que registrou 0,82 (tabela C.16 do Apêndice
C). Analisando a taxa de acompanhamento da
frequência escolar do microterritório, observa-se

na execução de alguns, trabalha em parceria com
64 O CRAS Pedro Novato possui uma área de abrangência maior.
Está sob sua responsabilidade a comunidade quilombola
Santo Antônio do Fanado, dentre outras com populações tradicionais.

65 Trata-se de um sistema que permite ao técnico e/ ou coordenador cadastrar informações, tais como: composição familiar,
vulnerabilidades, potencialidades, acesso a serviços e políticas, tipos de intervenções; emitir relatórios e, por conseguinte, traçar o planejamento de suas ações.
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de 0,84 para 0,89 em 2012. Manteve a mesma
proporção em 2014 (0,89), quando supera a taxa
estadual, posicionando-se, contudo, muito abaixo
da taxa média do Alto Jequitinhonha. Relativamente
aos municípios do microterritório, somente Leme
do Prado e Minas Novas apresentaram evolução
no período; em 2014, as taxas oscilaram entre 0,86
(Capelinha e Turmalina) e 0,98 (Aricanduva). Já a
taxa de acompanhamento da agenda saúde do
microterritório passou de 0,84, em 2010 para 0,88
em 2014, ligeiramente abaixo da taxa média do Alto
Jequitinhonha, mas muito acima da taxa estadual.
Todos os municípios do microterritório evoluíram
no período; em 2014, as taxas oscilaram entre 0,84
(Capelinha e Chapada do Norte) e 0,92 (Veredinha)
(tabela C.10 do Apêndice C).

c. Microterritório de Araçuaí
O SUAS encontra-se bem estruturado no microterritório, à semelhança dos demais, com todos
habilitados na gestão básica. Acompanhando
o perfil do estado, o volume de municípios de
pequeno porte I é expressivo: sete; e um de
pequeno porte II (Araçuaí). Em 2015, o microterritório dispunha de dez CRAS, um CREAS e
quatro unidades ativas de abrigamento, com
diferentes serviços estruturados nos dois níveis
de proteção social – básica e especial. Na distribuição desses equipamentos socioassistenciais,
verifica-se forte relação com a distribuição da
população e com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Para realizar os serviços de
proteção social básica, com exceção de Araçuaí
e Berilo, que possuem dois CRAS, nos demais
municípios a distribuição é uniforme, ou seja,
cada município tem no mínimo um CRAS. Já
para atender as demandas de serviços de média
complexidade, foi implantado um CREAS na área
urbana do município de Araçuaí.
Com relação à gestão do PBF, embora apresentando uma ligeira queda em 2014 em relação a

2012, todos os municípios, com exceção de Araçuaí, encontram-se na faixa de 0,86 do IGDM e
acima do índice estadual. Diante disso, pode-se
inferir que há uma ação contínua e qualificada
dos municípios no acompanhamento de condicionalidades associadas a boas práticas de
gestão do cadastro único e do atendimento
às famílias. A taxa de frequência escolar, por
exemplo, registrou crescimento médio anual
em torno de 0,28% entre 2010 e 2014, influenciada pelo comportamento de Itinga, Jenipapo
de Minas, José Gonçalves de Minas e Virgem da
Lapa. A taxa de acompanhamento da agenda
saúde apresentou crescimento de 3,5% no
período 2010/2012; no entanto, em 2014 volta
ao patamar de 2010 (tabela C.11 do Apêndice C).
Em 2014, o IDCRAS do microterritório mostra
que os municípios de Araçuaí, Coronel Murta
e Itinga apresentaram os melhores índices, em
torno de 0,80, o que demonstra que as atividades realizadas, a infraestrutura física implantada, o horário de funcionamento e os recursos
humanos são suficientes para o atendimento
da população. Entretanto, em Berilo, Francisco
Badaró e Jenipapo de Minas esse indicador ficou
abaixo da média do estado (0,65%) (tabela C.17
do Apêndice C).
Se considerarmos o município de Araçuaí como
referência para os demais municípios do microterritório, guardando as especificidades de cada
um, podemos inferir que a política socioassistencial está institucionalizada e bem estruturada
no microterritório.
O município possui Secretaria de Desenvolvimento Social, órgão exclusivo com autonomia
administrativa e financeira, dispõe de Plano
Municipal de Assistência Social, fundo estruturado em unidade orçamentária e vários conselhos (Assistência Social; Criança e Adolescente;
da Mulher e do Idoso que está sendo instituído).
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A Secretaria engloba também os serviços de
Cultura e Esportes.
Com o objetivo de se ter um espaço onde pudesse
reunir todos os conselhos municipais fortalecendo a participação dos cidadãos nas decisões
relativas às políticas públicas do município, foi
criada a Casa dos Conselhos. Atualmente, além
de abrigar os conselhos elencados acima, há reuniões do Conselho Municipal Antidrogas e do
Conselho Tutelar (CT). Quanto às indicações para
composição do CT, segundo os entrevistados,
esses foram formados a partir de eleições diretas,
representativas e transparentes, respondendo às
orientações do CMDCA. O Conselho Municipal
de Assistência Social foi criado de forma paritária, composto por trabalhadores da política;
usuários dos equipamentos de proteção social
(inclusive da zona rural), de instituições de defesa
de direitos (Ministério Público, CT); da saúde; da
educação; e instituições religiosas.
Conforme os gestores entrevistados, o Plano
Municipal de Assistência Social foi aprovado
pela Câmara Municipal e os principais atores
envolvidos no processo de elaboração foram os
representantes do Poder Executivo, a Assistência
Social, entidades não governamentais e entidades religiosas (Caritas).
O Fundo é gerenciado pela secretária e constitui
unidade orçamentária; todas as propostas e prestações de conta passam pelo conselho.
Com relação à existência e disponibilidade de
equipamentos, como dito anteriormente, o
município possui dois CRAS, um CREAS municipal e quatro unidades de acolhimento ativas.
As equipes estão completas, e todos têm formação adequada. No entanto, o dimensionamento da força de trabalho fica aquém da
demanda. Por outro lado, a metade de seus
membros é contratada; apenas no CREAS a
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maioria é efetiva. A não efetivação das equipes
pode vir a prejudicar a continuidade e efetividade dos programas e serviços ofertados principalmente pelo CRAS, bem como o processo
de capacitação continuada dos profissionais. A
alteração desse quadro requer concurso público
e efetivação das equipes. Atualmente, todos os
membros das equipes participam das capacitações oferecidas pelo MDS e pela SEDESE, além
de cursos por teleconferências disponibilizados
pela UAITEC, em Salinas. Foram abordadas as
dificuldades de entendimento por parte dos
conselheiros, principalmente os representantes
da sociedade civil, com relação ao processo
orçamentário. Nesse sentido, é difícil para a
grande maioria deliberar sobre essa matéria.
Daí a necessidade de que eles passem por treinamentos e capacitações.
Foi identificado nas entrevistas que a implementação e execução da política de assistência no
município são feitas em uma lógica intersetorial,
por meio de uma ação em rede, desenvolvendo-se um processo constante de articulação e
integração de ações com diversos setores. Contribui também para isso, na opinião dos gestores, a boa interlocução com a SEDESE, regional
e sede. No entanto, na opinião dos técnicos da
SEDESE regional, eles só não têm uma atuação
mais efetiva porque falta celeridade no repasse
das diretrizes emanadas da sede para as regionais, como também a oferta de treinamentos, o
que impacta no desempenho e na produtividade
dos profissionais.
O CRAS oferta, além dos serviços de proteção
social básica no domicílio para pessoas com
deficiência e idosos, os constantes no PAIF e os
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atendem todas as faixas etárias através
de oficinas de esportes, arte, valorização da cultura local (nesse caso, ganha destaque o coral),
lazer e realização de rodas de conversas.
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Quanto à proteção de média complexidade, um
dos fatores que contribui para a não oferta, em
sua integralidade, dos serviços socioassistenciais é o reduzido cofinanciamento federal e as
interrupções dos repasses. Segundo os entrevistados, devido à falta de recursos estaduais e federais, não foi possível implantar no município as
medidas socioeducativas.
Entre os projetos de geração de renda, destacaram-se: o programa Biojoias, destinado às
mulheres que sofreram ou sofrem maus-tratos;
a criação de hortas, em parceria com a Pastoral
da Criança e do Adolescente e a EMATER; a construção de caixa de captação de água nas escolas
para produção de hortaliças para merenda
escolar; o programa de reciclagem, com financiamento do Governo do Estado na construção do
galpão e compra de equipamentos. Além disso,
após pesquisa de demanda por mão de obra na
economia local e levantamentos realizados pelo
SINE66, são oferecidos cursos do PRONATEC,
SENAI67 e SENAR68 para formação de pedreiros,
costureiras, eletricistas, salgadeiras, manicures,
cuidadores de idosos e infantis, balconistas,
cabelereiros, profissionais de informática. Todos
voltados para a geração de trabalho e renda.
No que se refere aos principais parceiros institucionais e da sociedade civil, os mais apontados
foram: a Associação Comunitária Infantil de Araçuaí (ASSOCIA), que conta com recurso internacional, voltada para crianças e adolescentes das
comunidades rurais; Caritas, parceiro em projetos
direcionados às comunidades rurais tradicionais
– ações de formação para construção de barraginhas, técnicas de cultivo, coleta seletiva etc.; Pastoral da Criança, que atua no desenvolvimento
de projetos de cultivo, recuperação e aproveita-

66 Sistema Nacional de Emprego.
67 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
68 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

mento de alimentos. Outra parceria importante
está sendo realizada com o Centro Mineiro de
Resíduos Sólidos, por meio do desenvolvimento
de projetos na área da coleta seletiva.
d. Microterritório de Itaobim
O microterritório de Itaobim, segundo a classificação do SUAS, tem três municípios de
pequeno porte I (até 20.000 habitantes) e três de
pequeno porte II (acima de 20.000 habitantes).
Todos os municípios contam com pelo menos
um CRAS, sendo dois em Itaobim e em Novo
Cruzeiro. A proteção social especial oferece
seus serviços em cinco dos seis municípios do
microterritório (Itaobim, Caraí, Novo Cruzeiro,
Padre Paraíso e Ponto dos Volantes), cobertura
acima da média de todos os microterritórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, considerando que todos os municípios são habilitados
na gestão básica. Essa concentração é consistente com os indicadores de vulnerabilidade do
microterritório de Itaobim. As unidades de acolhimento a famílias e indivíduos em risco social
são três, localizadas em Itaobim, Novo Cruzeiro
e Ponto dos Volantes.
O IGDM dos municípios teve comportamento
regular na série 2010-2012-2014, mantendo-se
acima de 0,80, próximo ao índice do estado e
superando-o em alguns municípios. Teve peso
considerável nesse índice o acompanhamento
da frequência escolar associada ao PBF, que registrou incremento na série, atingindo 0,90, bem
como a agenda saúde com comportamento análogo em patamar um pouco abaixo: parte de 0,71
em 2010, chegando à casa dos 0,80 (tabelas C.11
e C.17 do Apêndice C).
O IDCRAS, que sintetiza os indicadores de estrutura física, adequação de recursos humanos, de
atividades desenvolvidas e dias e horários de
funcionamento dos CRAS, apresentou resultados
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insatisfatórios em Caraí ao longo do período analisado, atingindo 0,50 em 2014. É o município em
pior posição nessa dimensão, seguido por Monte
Formoso e Ponto dos Volantes, ambos com 0,67
naquele ano. Padre Paraíso tem destaque positivo pelo valor máximo do índice no último ano
da série e pela significativa evolução desde 2010.
Itaobim e Novo Cruzeiro partem de valores muito
baixos em 2010 e chegam em 2014 com 0,83 e
0,92, respectivamente. O IDCRAS para o estado
de Minas Gerais ficou em 0,65 em 2014 (tabela
C.17 do Apêndice C).
Como em todas as cidades visitadas, a implantação do SUAS encontra-se avançada em termos
de equipamentos, serviços, confirmando o que
os dados acima analisados informam. O órgão
gestor da Assistência Social é um departamento
exclusivo. Ainda que tenha acesso à gestão orçamentária, ela é realizada por setor contábil da
prefeitura. No entanto, as equipes ainda estão
incompletas, faltam oficineiros e equipe volante
(os serviços na zona rural são realizados pela
equipe da sede).
A estruturação do CADÚNICO permitiu, além de
um aprimoramento da gestão do PBF, viabilizar
as tarifas sociais, encaminhamentos para o BPC
e outros benefícios. Faltam, contudo, equipamentos de informática adequados, o que torna
a alimentação dos bancos de dados dificultosa.
Foi também ressaltada a ausência de sistemas
próprios do município para a vigilância socioassistencial, apesar de a equipe já ter passado por
capacitação para essa finalidade.
Em relação às capacitações, foi levantada a
questão de programas e projetos muitas vezes
inadequados à realidade local. A proximidade da
Regional da SEDESE de Araçuaí facilita a participação nos cursos, mas há o entendimento de que
monitores também deveriam ser capacitados, e
não apenas a equipe técnica.
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Com relação às condicionalidades, as informações são originárias das escolas e da saúde; o não
cumprimento é resolvido pela equipe do CRAS
através da busca ativa.
Como ocorre em outras cidades visitadas, as
organizações não governamentais atuantes no
município têm papel importante no atendimento
a crianças e adolescentes, especialmente, e trabalham em parceria com o CRAS. Participam dos
conselhos da área social (CMDCA, CMAS, Conselho
da Mulher), espaços em que surgem disputas em
relação ao protagonismo dessas entidades.
Na alta complexidade, há um abrigo institucional
de crianças e adolescentes de até 18 anos de
idade que foi implantado em resposta ao Ministério Público por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O município é responsável por sua manutenção e conta com recurso
gerido dentro do PAEFI.
e. Microterritório de Almenara
O microterritório de Almenara, em 2014, concentrava uma população estimada de 75,6 mil habitantes (estimativa da FJP), distribuídos em cinco
municípios. Com exceção do município de Almenara (41.085 habitantes), todos foram categorizados como de pequeno porte I, com população
variando entre 5.000 e 10.000 habitantes. Destaca-se que Almenara é o único município do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha habilitado na gestão
plena69 do SUAS. Portanto, dispõe de grande
parte de serviços e programas tanto da proteção
social básica, quanto da proteção social especial
(média complexidade e alta complexidade).
69 Nível onde o município tem a gestão total das ações de assistência social, sejam elas financiadas pelo Fundo Nacional de
Assistência Social mediante repasse fundo a fundo, ou que
cheguem diretamente aos usuários, ou, ainda, as que sejam
provenientes de isenção de tributos em razão do Certificado
de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEAS).
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Ao analisar a capacidade institucional e de gestão
da rede socioassistencial do microterritório com
base nos dados secundários, foi possível constatar que os equipamentos de proteção social
totalizam: seis CRAS, um CREAS municipal e três
unidades de acolhimento ativas. A presença de
pelo menos um CRAS por município universaliza
a proteção social básica na região, garantindo
uma política social voltada para as famílias vulnerabilizadas, idosos, crianças e adolescentes.
Para atender a grande demanda de serviços
socioassistenciais de média complexidade, o
município de Almenara implantou um CREAS
de cobertura local; conta ainda com três unidades ativas de abrigamento, que oferecem
serviços especializados e continuados às famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.
Tomando por base a pesquisa de campo, e como
referência o município de Almenara, constatou-se o que os dados secundários já indicavam:
a Política de Assistência Social está institucionalizada e o SUAS, bem estruturado na região.
Almenara possui uma Secretaria de Assistência
Social em prédio exclusivo, onde se concentra
toda a estrutura de gestão. O órgão gestor
possui Plano de Assistência, Fundo com unidade
orçamentária e vários Conselhos Deliberativos
(da mulher; de assistência social; da criança e
adolescente; do idoso; e o de deficientes, em
implantação), sendo todos muito atuantes e funcionando regularmente.
Para dar melhor suporte à participação da sociedade na gestão da coisa pública, foi criada a Casa
dos Conselhos, onde pudessem se reunir todos
os Conselhos municipais.
O Fundo foi instituído como instrumento de
gestão financeira, buscando tornar democrática a destinação dos recursos transferidos pelo

Governo Federal, pelo estado e pelo município.
Sua gestão é feita pela secretária de Assistência
Social, com autonomia no comando da política.
O quadro funcional da Secretaria Municipal de
Assistência Social está completo e de acordo com
as normatizações do SUAS, porém insuficiente
para atender as demandas, e os funcionários, em
sua grande maioria, não são efetivos. Esse é um
ponto considerado vulnerável, pois a rotatividade
de profissionais pode constituir grave problema
para a gestão da política, uma vez que tende a
comprometer a estabilidade de atendimentos, o
acúmulo de conhecimentos e o planejamento de
uma forma geral.
No CRAS são executados serviços de acompanhamento familiar, tais como: atendimento
individualizado às famílias, visitas domiciliares;
defesa de direitos; atividades coletivas e comunitárias, tais como reuniões, palestras e campanhas;
ações e encaminhamentos para a rede de benefícios, serviços socioassistenciais; concessão de
benefícios eventuais, entre outros constantes no
PAIF, além dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Há ainda o BPC na Escola70 e
o BPC Trabalho71.
Contribuindo para o fortalecimento do sistema
de proteção social, a Secretaria de Assistência
Social conta com instituições privadas, religiosas,
associações, OSCIPs, como a Associação para o
Deficiente do Vale do Jequitinhonha – Monsenhor Soares, que trabalha com crianças e adolescentes, e a Associação 8 de Maio, que atua com
70 O BPC Escola tem como objetivo monitorar o acesso e permanência na escola dos Beneficiários do Benefício da Prestação
Continuada - BPC com deficiência, na faixa etária de 0 a 18
anos, por meio de ações articuladas, entre as áreas da educação, assistência social, direitos humanos e saúde.
71 O BPC Trabalho foi criado para atender prioritariamente beneficiários entre 16 e 45 anos que querem trabalhar, mas encontram dificuldades para obter formação profissional e qualificação para inserção no mercado de trabalho.
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a temática quilombola, além de parcerias com o
PRONATEC, SENAR, SESC72, com a oferta de cursos
de geração de trabalho e renda. Os movimentos
de luta pela terra também foram citados pelas
entrevistadas como importantes atores sociais na
defesa de direitos e redução de vulnerabilidades,
entre eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST).
A análise do IGD-M, no período 2000 e 2014,
revela transformações positivas na gestão municipal do PBF, tanto em ações de cadastramento
das famílias como no acompanhamento das condicionalidades, na articulação de ações complementares e no apoio ao controle social do PBF.
Embora apresentando ligeira queda em 2014 em
relação a 2012 nos municípios de Mata Verde e
Jordânia, todos os municípios encontram-se na
faixa de 0,80 do IGD- M e próximos à média do
estado (0,82).
O IDCRAS em 2014 mostra que os cinco municípios que compõem o microterritório apresentam equipamentos, atividades desenvolvidas
e recursos humanos adequados para o atendimento da população, em torno de 0, 83 (tabela
C.17 do Apêndice C).
f. Microterritório de Jacinto
Todos os municípios que integram o microterritório de Jacinto são habilitados na gestão básica
do SUAS e são de porte pequeno I (até 20 mil
habitantes), conforme, classificação do MDS, com
quatro CRAS (um em cada município) e ausência
do CREAS.
Os serviços ofertados pela proteção social básica
são PAIF (atendimentos individualizados, acompanhamentos familiares, defesa de direitos,
ações e encaminhamentos para a rede de ser72 Serviço Social do Comércio.
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viços e políticas); o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Familiares (grupos
de convivência, oficinas artísticas e palestras) e
a concessão de benefícios eventuais. Entre eles,
destacam-se o acompanhamento das famílias
beneficiárias do PBF, através da realização de
busca ativa, o cadastramento e/ou atualização
dos cadastros e acompanhamento das famílias
em descumprimento das condicionalidades.
No município de Jacinto, o CRAS está situado na
Secretaria Municipal de Assistência Social, portanto, distante das áreas socialmente vulneráveis,
dificultando, dessa maneira, o acesso dos destinatários aos serviços socioassistenciais.
O IDCRAS Médio de Jacinto teve o pior resultado em relação aos municípios que compõem
o microterritório, passando de 0,83 em 2013
para 0,50 em 2014. Em contrapartida, no intervalo 2013-2014, Santa Maria do Salto melhorou
consideravelmente esse indicador, com valores
de 0,33 e 0,83, respectivamente, resultado que
sinaliza a melhoria na provisão dos serviços
socioassistenciais no município.
No tocante ao IGD-M, os municípios do microterritório de Jacinto sofreram variações no período
2010-2012-2014: o município de Jacinto passou
de 0,71 em 2010 para 0,85 em 2014, um crescimento médio de 6,6% no período; e Santo
Antônio do Jacinto manteve o mesmo valor
entre 2012 e 2014 (0,82) (tabela C.17 do Apêndice C). O microterritório registrou os piores
resultados na taxa de acompanhamento da
agenda saúde nos anos de 2012 (0,69) e 2014
(0,76) do Médio/ Baixo Jequitinhonha. A taxa de
acompanhamento da frequência escolar teve
crescimento de 12,9%, passando de 0,81 em
2012 para 0,92 em 2014, a maior variação dos
dois territórios e do estado. Esse crescimento
foi impulsionado por todos os municípios do
microterritório no período 2012-2014, princi-
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palmente Jacinto e Santo Antônio do Jacinto,
13,9% e 12,1%, respectivamente (tabela C.11
do Apêndice C).
De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social de Jacinto, uma das principais
lacunas da proteção social no microterritório é a
ausência de um CREAS. Nesse aspecto, os casos
que envolvem violação de direitos quando relacionados a crianças e adolescentes são encaminhados para o Conselho Tutelar e/ou diretamente
para o promotor ou juiz da comarca.
g. Microterritório de Felisburgo
Entre os equipamentos da Assistência Social disponíveis no microterritório, os cinco CRAS estão
distribuídos nos cinco municípios, todos de
pequeno porte I e habilitados na gestão básica
do SUAS. Além disso, possui um CREAS, responsável pela proteção especial, localizado no município de Jequitinhonha, que conta com a maior
população. Os equipamentos de alta complexidade como abrigos estão presentes em Jequitinhonha, com quatro unidades, e em Palmópolis,
com uma.
Entre os indicadores de gestão do SUAS, o IGDM
é o índice que dá suporte ao monitoramento do
PBF, levando em conta o acompanhamento das
condicionalidades e a gestão do CADÚNICO.
Seus resultados em 2014 para todos os municípios situam-se acima do índice do estado
(0,82), entre 0,83 e 0,91, com pequena variação
na série 2010-2012-2014 (tabela C.17 do Apêndice C). O acompanhamento da frequência
escolar em 2014 teve o pior desempenho em
Palmópolis (0,71) e o melhor em Rio do Prado
(0,92). A condicionalidade da saúde alcançou
pontuação máxima (1,00) em Felisburgo e
Joaíma; e em Jequitinhonha ficou aquém dos
demais municípios do microterritório, com 0,75
(tabela C.11 do Apêndice C).

O IDCRAS Médio apresenta o mesmo valor de
0,83 em quatro dos cinco municípios em 2014,
acima do índice médio de Minas Gerais, que foi
de 0,65, refletindo a adequação de estrutura
física, recursos humanos, oferta de serviços e dias
e horários de funcionamento dos equipamentos
de proteção social. Em Rio do Prado, esse índice
está aquém do esperado, situando-se em 0,50
em toda a série 2012-2013- 2014 (tabela C.17 do
Apêndice C).
Foi relatado na visita de campo em Jequitinhonha que ter uma gestora específica na condução do Programa Bolsa Família contribuiu para
maior eficácia dos processos administrativos e de
gestão, dando destaque ao fortalecimento dos
canais de denúncia e ao trabalho de conscientização da população em relação aos objetivos e às
diretrizes do programa.
Em termos de gestão, o cumprimento da condicionalidade da educação (frequência escolar)
é uma preocupação, tendo em vista as dificuldades das escolas (principalmente as estaduais)
no manuseio do sistema de lançamento das
faltas, tendo ocorrido registros incompatíveis aos
valores reais e a não localização de muitos alunos
no sistema. Tais incongruências contribuíram
para a redução do IGD-M e, por consequência,
a diminuição dos recursos. Em relação à agenda
saúde, houve melhoria, contudo, foi enfatizado
que as famílias do município se mudam de domicílio com muita frequência e não possuem o
hábito de atualizar os dados cadastrais.
h. Microterritório de Pedra Azul
Segundo a classificação do MDS, o microterritório de Pedra Azul tem dois municípios de
pequeno porte II (Pedra Azul e Medina) e os
demais de pequeno porte I, todos habilitados na
gestão básica do SUAS. Em relação ao número
de CRAS, chama atenção que Medina conta com
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três desses equipamentos, enquanto Pedra Azul,
o maior município do microterritório, tem apenas
um, mesmo número dos demais. Os CREAS, equipamentos da proteção especial, estão presentes
em quatro municípios (Pedra Azul, Medina, Divisópólis e Divisa Alegre). Os equipamentos da alta
complexidade chamam a atenção pelo número
em Medina (dez) e Pedra Azul (seis).
O IGD-M, que reflete a gestão do PBF, manteve-se
acima de 0,85 em todos os municípios, assim
como seus principais componentes, a frequência
escolar das crianças e adolescentes beneficiárias
do programa. O acompanhamento da agenda
saúde teve variações no período 2012-2014,
mas mantém-se também em níveis satisfatórios
(tabelas C.11 e C.17 do Apêndice C).
O IDCRAS em 2014 apresentou variações significativas entre os municípios: Divisa Alegre (0,50) e
Pedra Azul (0,67) registraram índices insatisfatórios, sendo esse último resultado pior do que em
2013; os demais estavam acima de 0,80, destacando-se Águas Vermelhas, com o índice máximo
(1,00). Também a série histórica apresenta oscilações para cima e para baixo nos diferentes municípios (tabela C.17 do Apêndice C).
Em Pedra Azul, a estrutura de gestão está concentrada no centro da cidade, em prédio comum ao
CRAS e CREAS, embora com entradas separadas.
O CMAS está constituído, conta com a representação da sociedade e é ativo. O Fundo é uma
unidade orçamentária e enfrentou problemas de
atraso de repasses, que foram contemporizados
com a ajuda das entidades da sociedade.
A vigilância socioassistencial é uma meta.
Atualmente, os relatórios são feitos pelo CRAS
e a alimentação dos sistemas acontece na
secretaria. Além de alimentar o sistema, é guardada uma cópia para acompanhamento das
famílias atendidas.
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Há uma relação constante com a regional da SEDESE
de Almenara por telefone ou e-mail o que é avaliado
como de grande valia. Foi destacada a visita da nova
equipe da SEDESE Almenara, ao ser empossada,
para conhecer o trabalho em Pedra Azul.
Quanto à oferta dos serviços, a grande dificuldade
é a existência de apenas um CRAS para todo o
município, com uma equipe pequena, que conta
com o apoio da rede. São vários os bairros vulneráveis geograficamente dispersos, razão pela qual
foi implantado um novo centro de convivência
que abarca mais de um bairro. Normalmente, os
centros têm oficinas de artes, esporte, circo, leitura e dramatização, fanfarra e capoeira. Há um
intercâmbio com o grupo de mulheres de Araçuaí.
Na proteção social especial, foi salientado o
grande número de encaminhamentos de medida
socioeducativa de internação e não há nenhuma
unidade regional para essa situação. Há um
abrigo institucional, em consórcio de cinco
municípios (Pedra Azul, Águas Vermelhas, Divisa
Alegre, Curral de Dentro e Cachoeira do Pageú),
que atualmente abriga dez crianças de Pedra
Azul, entre 10 e 17 anos de idade. Esse abrigo
está passando por um reordenamento após uma
fiscalização da promotoria de Teófilo Otoni. O
abrigo não dispõe de equipe preparada para lidar
com a vulnerabilidade dos abrigados.
Foi apontada a dificuldade quanto aos encaminhamentos do Conselho Tutelar sobre o abrigamento, determinando o acolhimento das
crianças e adolescentes em casos que poderiam
ser trabalhados no CRAS e CREAS.
Com vários assentamentos rurais no município,
são ofertadas atividades dos serviços socioassistenciais nas áreas rurais. A dificuldade apontada
foi a de oferecer às trabalhadoras a possibilidade
de sair do campo para vender os seus produtos
“seu cultivo, seu artesanato” na cidade.
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3.5

A ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS
FÓRUNS REGIONAIS

Os Fóruns Regionais realizados pelo Governo
de Minas Gerais em 2015 detectaram junto à
população dos dois territórios do Jequitinhonha
várias demandas na área da proteção social. São
demandas específicas e detalhadas por município, e foram consolidadas pelo Governo Estadual para atendimento no curto e médio prazo.
No presente plano, no tocante à Assistência
Social, tanto o diagnóstico como as propostas
convergem, na sua essência, com o que foi
colhido nos Fóruns junto à população, embora
estruturadas de forma diferente.
A consolidação das demandas dos fóruns se fez a
partir das categorias proteção social básica, proteção social especial, direitos humanos e cidadania,
trabalho e renda e gestão. A perspectiva deste Plano,
dada a sua natureza, é a de apontar eixos estratégicos de médio e longo prazos, partindo do diagnóstico. Desse modo, muitas das questões específicas que emergiram naquela instância participativa
foram abarcadas pelas propostas apresentadas no
presente trabalho. Assim foi com as propostas de
fortalecimento da atenção a crianças, adolescentes
e idosos, que contempla muitas das demandas surgidas nos Fóruns, ou as relacionadas à gestão da
Assistência Social e à intensificação do trabalho nas
áreas rurais e nas comunidades tradicionais.
Partindo das demandas captadas nos fóruns, foi
incorporada, por seu caráter estratégico, a proposta de criação da função de agente comunitário social para atuação nos municípios de maior
vulnerabilidade nos territórios, o que vem ao
encontro da necessidade de maior penetração
de serviços e projetos nessas áreas.
Por outro lado, com base no diagnóstico e visitas
de campo, foi vista como estratégica a articu-

lação com as entidades socioassistenciais existentes nos territórios, potencializando o seu
capital social, o que não consta nas demandas
dos Fóruns nesse formato, como também a intensificação da atuação da SEDESE junto aos municípios e a promoção da integração intersetorial
como diretriz de gestão.

3.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista da Assistência Social, os desafios
para as ações governamentais no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha são grandes. Mesmo com
os avanços analisados nos tópicos precedentes,
a situação de pobreza é ainda mais intensa que a
média de Minas Gerais na maioria dos indicadores.
As vulnerabilidades e exposição a riscos sociais
estão presentes com características similares às
das áreas vulneráveis dos grandes centros urbanos,
tais como uso de drogas, violência sexual contra
crianças e adolescentes, trabalho infantil, abuso
econômico e violência contra idosos e mulheres. Por
outro lado, os programas de transferência de renda
foram eficientes e tiveram impactos na condição de
vida das famílias em extrema pobreza. A estruturação do SUAS nos municípios também apresenta
progressos importantes com a implantação dos
CRAS, adequados em muitos casos às especificações normativas da política nacional. A proteção
especial foi reforçada nas áreas mais vulneráveis,
com um número maior de CREAS (caso dos microterritórios de Itaobim e Pedra Azul), indicando uma
correta focalização dos serviços e programas. Mas o
alcance dos serviços socioassistenciais da proteção
básica e da especial ainda é limitado, requerendo,
principalmente para adolescentes e jovens, adaptação das atividades de modo a se tornarem atrativas para esse público. Importante demanda dos
Fóruns Regionais relacionada ao incremento do
alcance dos serviços foi incorporada às ações propostas no presente trabalho, qual seja, a de criar a
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função do agente comunitário social, à semelhança
dos agentes de Saúde da Família no SUS, como
estratégia de maior capilaridade da Assistência
Social nas áreas mais vulneráveis.
Esse quadro guarda especificidades entre os
microterritórios e municípios, mas tem como pano
de fundo a convivência com a seca, concentração
fundiária com grandes empreendimentos de silvicultura e mineração, os quais têm consequências
sobre as condições de vida das populações rurais e
das pequenas cidades. Por outro lado, observou-se
a existência de um capital social bastante expressivo, desenvolvido a partir mesmo das adversidades enfrentadas. Afetas a quase todas as temáticas tratadas neste Plano de Desenvolvimento do
Vale Jequitinhonha, essas questões são também
centrais como objeto da Assistência Social, que
tem como foco, em primeiro lugar, o enfrentamento à pobreza e seus agravos – problemas multifacetados que têm origem tanto nos aspectos
materiais como baixa renda, falta de acesso a serviços públicos e outros tipos de privação, quanto
em questões menos tangíveis como a cultura,
redes de solidariedade e cooperação.
Tendo como premissa a ideia de que o desenvolvimento é antes de tudo descobrir potencialidades
e torná-las realidade, para a Assistência Social essa
questão está associada, nos territórios do Jequitinhonha, à rede de organizações que atua nos territórios, que são várias, com foco na infância e juventude, nas ações que visam à fixação e melhores
condições de sobrevivência no campo, além da
promoção de outros estratos populacionais, como
idosos e mulheres. Com uma institucionalidade
mais fortalecida e em vias de se consolidar como
política pública em muitos municípios, cabe à
Assistência Social, nas esferas municipal, estadual e
federal, articular de maneira efetiva os programas
públicos com as ações bem-sucedidas das organizações sociais, bem como promover a integração
com os demais setores da ação governamental.
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3.7

PROPOSIÇÕES

Partindo dos pressupostos mencionados anteriormente, foram feitas propostas de intervenção
na área de Assistência Social, a partir de estratégias e ações correspondentes.
Estratégia 1: Fortalecimento da atenção a
crianças, adolescentes, jovens e idosos
Justificativa: As intervenções que visam prevenir, reduzir e/ou enfrentar a exposição a fatores
de risco social e a violação de direitos de crianças,
adolescentes e jovens têm sido pouco efetivas
quanto à abrangência dos serviços ofertados e
da pouca atratividade de seus conteúdos, não
alcançando o impacto necessário. Os idosos em
situação de vulnerabilidade têm sido alvo de
negligência familiar, abuso econômico e outras
violações de direito.

1.1 Ações para a priorização e fortalecimento da
atenção à criança, ao adolescente e ao jovem:
1. Introduzir novos conteúdos e metodologias
de intervenção socioassistenciais que levem
em conta as especificidades das diferentes faixas etárias e a cultura e modos de vida locais;
2. Introduzir recursos da tecnologia (internet,
celular, audiovisual, etc.) que possam ser mais
atrativos especialmente para adolescentes e
jovens, tanto na cidade quanto nas comunidades rurais;
3. Criar formas de envolvimento de adolescentes e jovens no planejamento das ações dos
serviços socioassistenciais;
4. Ampliar a oferta de oportunidades de trabalho e renda para adolescentes, previstas na
legislação;
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5. Promover cursos de qualificação profissional
para jovens e adolescentes em articulação
com a UFVJM;

4. Criar programas educativos voltados para a garantia da qualidade de vida no envelhecimento.

6. Implementar oficinas, seminários e campanhas de proteção e de valorização dos direitos
da criança e do adolescente, com prioridade
para temas relacionados à violência sexual
contra crianças e adolescentes, discriminação de gênero e raça/etnia, trabalho infantil,
combate à violência doméstica, alcoolismo e
uso indevido de drogas, em articulação com o
Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e
Adolescentes;

Estratégia 2: Articulação com as entidades
socioassistenciais existentes nos territórios

7. Intensificar a busca ativa focalizada no segmento infância e adolescência, visando identificar locais e práticas recorrentes de violação de
direitos, em conformidade com as diretrizes do
Serviço Especializado em Abordagem Social;
8. Empreender gestões junto às instâncias colegiadas do SUAS com vistas a viabilizar o
co-financiamento estadual e federal para a
implantação das medidas socioeducativas em
meio aberto.

1.2 Ações para fortalecer a atenção ao idoso
tanto na proteção básica quanto na especial:
1. Promover ações visando ao cumprimento das
legislações e convenções vigentes;
2. Desenvolver ações permanentes visando informar a sociedade sobre os direitos do idoso
e maior controle social dos processos de intermediação de benefícios e outros tipos de
violação de direitos dos idosos;
3. Elaborar e disponibilizar materiais (cartilhas) e informações de qualidade aos idosos sobre os seus
direitos e serviços socioassistenciais ofertados;

Justificativa: Em face da forte presença de ONGs
nos territórios, as quais desenvolvem projetos
de grande impacto em questões como violência
sexual contra crianças e adolescentes, violência
contra mulheres e idosos, inclusive na zona rural,
cabe ao poder público promover a articulação e
integração de suas ações com o trabalho dessas
entidades.

2.1 Ações para a integração da atuação das
ONGs com a política de Assistência Social:
1. Promover seminários e encontros visando a
troca de experiências entre os órgãos da Assistência Social e as equipes das entidades
que desenvolvem projetos nos territórios
contemplando as metodologias de intervenção e aspectos da política da Assistência
Social;
2. Aperfeiçoar a articulação entre entidades e
serviços socioassistenciais, por meio do desenvolvimento de propostas e ações conjuntas, sistemáticas e regulares;
3. Divulgar editais públicos para fomento da
atuação das ONGs no trabalho com crianças e
adolescentes;
4. Fazer o levantamento das entidades socioassistenciais e organizações não governamentais existentes nos territórios, identificando o
público-alvo e as ações desenvolvidas;
5. Qualificar o cadastro das entidades socioassistenciais junto à SEDESE.

Assistência social

6. Incentivar o cadastro das organizações socioassistenciais ainda não cadastradas;
7. Prover suporte para a regularização das entidades representativas de populações e de
bairros urbanos e rurais.

Estratégia 3: Qualificação permanente da
gestão da Assistência Social
Justificativa: No diagnóstico constatou-se que
as ações dos órgãos afins à problemática da
Assistência Social são pouco articuladas intersetorialmente. Tendo em vista o cunho multideterminado da pobreza e da problemática alvo da
Assistência Social, é necessário promover a integração de ações intersetoriais para maior efetividade dos programas e serviços socioassistenciais.
A composição e atuação dos conselhos costumam
ser muito vinculadas à gestão municipal, e seus conselheiros estão presentes em mais de um conselho,
dificultando uma efetiva participação e controle
social na execução da política de Assistência Social.
A cobertura da proteção social básica é insuficiente em todos os territórios, especialmente nas
zonas rurais, bem como nas comunidades quilombolas e outras, que necessitam de projetos específicos a serem desenvolvidos. O acompanhamento
e monitoramento das atividades oferecidas aos
usuários não contam com registros e sistemas
de informação adequados, que possam subsidiar
avaliações e planejamentos por parte das equipes
técnicas e de gestão, bem como viabilizar acompanhar os casos de famílias e indivíduos encaminhados e atendidos na proteção especial.
É bastante generalizada a prática de indicações
po
lí
ticas para composição das equipes da Assis
tência Social, com quadros de pessoal não efeti
vos, acarretando a precarização do trabalho e a
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descontinuidade de programas e projetos a ca
da mudança de gestão. Além disso, é essencial na
realização dos serviços socioassistenciais a perma
nência dos técnicos de referência para a preserva
ção de vínculos entre os profissionais e famílias e
indivíduos atendidos, para garantir a efetividade das
ações. As capacitações, além de necessárias para o
fortalecimento do Pacto de Gestão do SUAS, são
demandadas pelos técnicos e gestores dos territórios.
É necessário conferir maior efetividade à atuação
da SEDESE nos territórios do Jequitinhonha
dentro das competências que lhe cabem na
esfera estadual da política.
3.1 Ações para a promover a integração
intersetorial na execução da política de
Assistência Social:
1. Promover a integração das ações da assistência social que demandam intervenções
intersetoriais envolvendo a educação, saúde,
cultura, direitos humanos, desenvolvimento
agrário, trabalho e geração de renda e meio
ambiente nas esferas municipal, regional e estadual, de forma a garantir maior efetividade
dos projetos destinados ao público vulnerável;
2. Incentivar a criação de comitês intersetoriais
de planejamento e desenvolvimento de ações
conjuntas em cada microterritório;
3. Criar comitês intersetoriais locais de planejamento e integração das ações das políticas
sociais, ambientais e culturais nos territórios.

3.2 Ações visando prover o fortalecimento das
instâncias de participação e de controle da
sociedade civil sobre as políticas desenvolvidas
no campo da assistência social:
1. Manter processos regulares de capacitação
de conselheiros em temas que envolvam a
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gestão dos fundos, procedimentos de fiscalização e de acompanhamento da política da
assistência social;
2. Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores sociais por meio de comissões comunitárias nas instâncias de participação;
3. Promover campanhas de divulgação do papel
dos conselhos e da população no controle da
sociedade sobre a execução das políticas.
3.3 Ações que visam assegurar a atenção
socioassistencial rotineira e de qualidade ao
público das zonas urbana e rural:
1. Implantar sistemas municipais de informação,
acompanhamento, monitoramento e avaliação da política de assistência social;
2. Sistematizar e viabilizar a informatização dos
registros de prontuários e atendimentos da
proteção social básica e especial integrada aos
demais sistemas, com finalidades gerenciais e
visando dotar CRAS, CREAS e órgãos gestores de condições adequadas para o controle
e avaliação dos indicadores fornecidos para o
MDS e a SEDESE (vigilância socioassistencial);
3. Incentivar os munícipios a aprimorar o lançamento das informações no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA,
quanto às demandas e deficiências na estrutura de atendimento a esse público;
4. Definir padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais em atendimento às diretrizes
nacionais e estaduais;
5. Expandir e melhorar a estrutura da rede de
equipamentos da proteção social básica e
especial, inclusive das equipes volantes para
atuação nas comunidades rurais;

6. Ampliar e estruturar serviços de emissão de
documentos;
7. Implementar programas e projetos específicos para a população quilombola, indígena e
demais comunidades tradicionais;
8. Criar a função de agente comunitário social
para atuação nas comunidades mais vulneráveis.
3.4 Ações que visam melhorias na gestão do
trabalho das equipes de Assistência Social:
1. Criar incentivos que possam induzir as administrações municipais a realizar concursos públicos para efetivação das equipes;
2. Garantir os direitos trabalhistas dos profissionais
de assistência social como prioridade dos órgãos
gestores da assistência social, segundo preconiza a NOB SUAS 2012 (Gestão do Trabalho), com
vistas a evitar a precarização do trabalho das
equipes sociais promovendo a implantação de
planos de carreiras, padronização da jornada de
trabalho, assistência à saúde do trabalhador incluindo as situações de insalubridade;
3. Constituir equipe exclusiva para a vigilância
socioassistencial nos municípios;
4. Promover capacitação nas áreas de análise
de dados, métodos quantitativos, estatísticas
e tecnologia de informação com objetivo de
melhorar o lançamento, monitoramento e
avaliação dos dados e indicadores da assistência social;
5. Promover capacitação de monitores e educadores sociais dos serviços socioassistenciais;
6. Promover as capacitações previstas no Capacita Suas, em consonância com a Política Na-

Assistência social

cional de Educação Permanente do SUAS, na
modalidade presencial, em locais mais próximos à atuação dos profissionais, incentivando
a troca de experiências.

3.5 Ações com vistas a intensificar a atuação da
SEDESE nos territórios:
1. Apoiar e assessorar os municípios, v alendo-se
de instrumentos de monitoramento e avaliação da execução da política de Assistência
Social.
2. Criar equipes regionais compostas por sociólogos, estatísticos e demais profissionais ligados à gestão e análise da informação;
3. Oferecer cursos de capacitação e qualificação
para as equipes de profissionais das Regionais
da SEDESE, de modo a qualificá-los para melhor responder às demandas dos municípios
4. assegurar condições adequadas para o cumprimento das ações e metas pactuadas nos
instrumentos de planejamento e nas Conferências da Assistência Social em nível estadual.
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4

Cultura

4.1

INTRODUÇÃO

A dinâmica cultural dos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha pode ser compreendida por
meio do conhecimento da pluralidade e diversidade
das manifestações e expressões culturais, dos bens
tombados e/ou registrados, dos valores e práticas
culturais disseminados no cotidiano da população,
bem como pela histórica atuação protagonista de
associações, grupos artísticos (corais, grupos teatrais e musicais, coletivos de poetas e outros) e federações culturais. Esta seção está subdividida em seis
subseções, sendo a primeira esta introdução.
A segunda subseção (4.2) refere-se à gestão da
cultura e tem por objetivo analisar o aparato institucional organizado em âmbito municipal e a
infraestrutura de apoio à produção e ao consumo
cultural como os equipamentos públicos de cultura e os Pontos de Cultura instalados na região a
partir do programa federal Cultura Viva73.
73 Os vários estudos e projetos desenvolvidos sobre a temática
da cultura e do desenvolvimento realizados pelo Programa
Polo de Integração da UFMG no Vale Jequitinhonha e pela
organização não governamental Centro Popular de Cultura
e Desenvolvimento (CPCD) serão ressaltados por seu recorte
transversal e pelas ações visando ao desenvolvimento local.
Texto sobre as ações desenvolvidas por essas duas instituições está disponível no Apêndice D5.

A terceira subseção (4.3) contém uma análise da
gestão, promoção e defesa do patrimônio cultural – material e imaterial – e da situação das
comunidades tradicionais: remanescentes quilombolas e povos indígenas na região.
A quarta subseção (4.4) apresenta a dinâmica cultural dos territórios do Jequitinhonha considerando sua pluralidade e diversidade em termos
das manifestações, celebrações, expressões, práticas e lugares culturais, bem como sua importância como movimento de resistência política,
social e cultural da região.
A subseção 4.5 aponta a importância do artesanato regional, caracterizando as principais tipologias, seus mestres e conferindo destaque ao artesanato em cerâmica, considerada a expressão
mais emblemática da região.
Por último, na subseção 4.6, apresentam-se
as considerações finais e as proposições para
fomentar a cultura nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha.
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4.2

A GESTÃO DA CULTURA
NOS TERRITÓRIOS DO ALTO
JEQUITINHONHA E DO MÉDIO/
BAIXO JEQUITINHONHA

Esta seção aborda a gestão da cultura e do patrimônio nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha com o objetivo de analisar suas principais
características: o aparato institucional organizado
em âmbito municipal, a existência e efetividade de
instituições participativas municipais nos processos
decisórios relativos às políticas públicas setoriais e
a infraestrutura de apoio à produção e ao consumo
cultural representada pelos equipamentos de cultura e a instituição de pontos de cultura.
A análise teve por base dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE74 e da plataforma
do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, disponível no sítio da Fundação João Pinheiro, para os
anos de 2010 e 2014. Para a qualificação dos dados
quantitativos, utilizou-se também de informações
oriundas de pesquisa de campo realizadas em municípios selecionados dos dois territórios: Serro, Diamantina, Couto de Magalhães de Minas, Turmalina,
Minas Novas, Chapada do Norte, Araçuaí, Francisco
Badaró, Jequitinhonha e Ponto dos Volantes.

4.2.1 A estrutura institucional da cultura
Os aspectos selecionados para a análise da estrutura institucional foram: órgão gestor da cultura;
as instâncias participativas instituídas, como os
conselhos municipais de cultura e os conselhos

74 A Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE
levantou dados municipais de cultura apenas para os anos de
2006, 2009, 2012 e 2014. Estes dados serviram de base para as
séries históricas que compõem a Plataforma do Índice Mineiro
de Responsabilidade Social da Fundação João Pinheiro na
dimensão cultura. Por esta razão, optou-se, neste diagnóstico,
por registrar como fonte das análises do período de 2010 a
2014 a pesquisa citada para os anos de 2009 e 2014.

municipais de patrimônio cultural; e a existência
de legislação municipal de proteção do patrimônio. Esses aspectos foram analisados por territórios de desenvolvimento e por microterritórios,
para os anos de 2010 e 2014.
O órgão gestor da cultura no âmbito municipal tem,
teoricamente, a responsabilidade de definir as ações
de política pública de cultura com base na diversidade cultural e na realidade política e socioeconômica dos municípios. Cabe a essa estrutura estabelecer as diretrizes e as metas a serem alcançadas
pela gestão cultural local e ainda implementar, ou
adequar à localidade, as políticas de âmbito estadual e federal. Entretanto, como se sabe, o setor
cultural, no Brasil, tem se caracterizado por uma
importância marginal em relação a outras áreas de
políticas públicas, resultando em uma precária disponibilidade de recursos orçamentários e em uma
gestão da cultura em associação com outras áreas
como a educação, o lazer, o esporte e o turismo.
No estado de Minas Gerais, a gestão combinada da
cultura com outras áreas de políticas é a característica predominante em cerca de 60% dos municípios. No Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha
essa é a característica preponderante da gestão
da cultura nos anos de 2010 e 2014. Contudo, uma
análise da variação ocorrida nesse período parece
indicar uma tendência de fragilização da estrutura
institucional dos territórios, observando-se um
aumento dos setores de cultura subordinados a
outra secretaria (de 4 para 12 municípios) e a ocorrência de municípios sem estrutura institucional
para a gestão do setor (de 0 para 2). Por outro lado,
houve um pequeno aumento do número das secretarias de cultura exclusivas (de 3 para 7 municípios)
de forma igualitária nos dois territórios (tabela 4.1).
A fragilidade da gestão cultural das municipalidades está sempre associada a uma limitação
orçamentária para o setor e ao protagonismo
do Executivo, que possui um maior poder de
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Tabela 4.1: Estrutura institucional de gestão da cultura – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2010/2014
Estrutura do órgão gestor de cultura

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

2010

2014

2010

2014

Secretaria municipal em conj. com outras políticas

21

19

28

16

Setor subordinado a outra secretaria

0

1

4

12

Secretaria municipal exclusiva

1

3

2

4

Setor subordinado à chefia do Executivo

2

0

1

1

Não possui estrutura

0

1

0

2

Total

24

24

35

35

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro

influência sobre as decisões relacionadas às ações
culturais, negligenciando espaços participativos
criados para partilhar com a sociedade as decisões relacionadas ao setor. Nesse sentido, as deficiências e os problemas vão se perpetuando com
uma evidente desestruturação da área cultural.
A análise dos dados dos órgãos de cultura por
microterritório indica que as mudanças negativas
mais significativas ocorreram nos microterritórios
Almenara, Jacinto, Araçuaí e Felisburgo, no Médio/
Baixo Jequitinhonha. Nos microterritórios Almenara e Araçuaí, ocorreu uma redução do número
de secretarias em conjunto com outras políticas
e um aumento dos setores subordinados a outra
secretaria, o que evidencia uma deterioração das
condições institucionais para a gestão da cultura.
No microterritório Jacinto, a fragilização institucional observou-se com a ocorrência de municípios que se caracterizaram, em 2014, pela inexistência de estrutura de gestão, bem como por
setores de cultura subordinados ao Executivo ou a
outra secretaria, situação que não existia em 2010.
Por outro lado, houve um aumento do número
de secretarias exclusivas nos microterritórios de
Diamantina e Capelinha, no Alto Jequitinhonha,
e Felisburgo e Pedra Azul, no Médio/Baixo Jequitinhonha (tabela D.1, Apêndice D)

De forma geral, a estrutura institucional da cultura nos territórios analisados caracteriza-se por
grande precariedade em termos de recursos
humanos, financeiros e materiais, o que tem
gerado uma desorganização do setor, dificuldade
de acesso às informações, insuficiência de equipamentos públicos de cultura e desarticulação
com relação à política estadual, incluindo os
mecanismos de fomento à cultura: lei de incentivo, fundo estadual de cultura e editais públicos.
As carências da gestão institucional da cultura, em
especial de recursos humanos e financeiros, foram
claramente observadas nos municípios nos quais
foram realizadas pesquisas de campo. Foram encontrados setores com a presença de um único gestor
para responder às mais variadas demandas na área
da cultura, do patrimônio cultural, e ainda do esporte,
lazer e turismo. Foi ainda muito citada a falta de
meios de transporte para atender às diversas necessidades da área, particularmente dos distritos e comunidades rurais, o que, associado ao mau estado das
estradas, acaba por gerar um quadro de isolamento
de muitas comunidades, impactando de forma negativa a diversidade de expressões culturais que caracterizam a região: as manifestações populares, como
as festas religiosas, rezas antigas, danças, músicas,
folguedos, tamborzeiros, festivais, artesanato, marujada, catopés, caboclinhos, folia de reis, entre outras.
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Observou-se ainda uma tendência de apoio financeiro orientado para os eventos culturais como
festas religiosas ou comemorativas das cidades,
carnaval, festivais, entre outros, descuidando-se
de ações que tenham características mais duradouras e que apoiem o planejamento de políticas
focadas nas especificidades regionais e nas carências da realidade local. Entre as atuações estruturais a serem priorizadas, poderiam ser citadas o
inventário e mapeamento das diversas manifestações culturais, investimento na infraestrutura
cultural e preservação do patrimônio cultural. De
acordo com testemunho de gestor cultural de
Turmalina, a cultura tem se restringido ao apoio
a eventos como Festa do Divino, aniversário da
cidade e Festival de Turmalina (Festur). Não há um
esforço de organização e coordenação dos grupos
e coletivos culturais existentes, o que vai gerando
grande desmobilização no setor. Em suas palavras:
Em relação à cultura em geral, vejo a atuação
do governo municipal, como já disse antes,
a cultura só é realizada na Festa do Divino,
no aniversário da cidade e no Festur. Então
aí, tem toda a preocupação de arrumar as
coisas, o grupo tal, contratação de grupos de
fora etc. Mas, durante o resto do período, fica
todo mundo solto, ninguém coordena, não
tem um esquema, uma organização. A própria Secretaria da Cultura foi organizada para
cuidar destes dias de festas. Mas, quando a
festa acaba, é até difícil manter. Os cantadores
mais antigos vão desanimando e passando
esse desânimo para os mais novos. Então, não
tem nada organizado. Não é só neste governo
não, em todos. Não há uma política cultural. O
conceito das pessoas que trabalham com cultura é de um pessoal que gosta muito de festa.
(Entrevista n. 1)
Gestor cultural da cidade de Diamantina também
reforça o efeito desestruturador do enfoque em
eventos da administração municipal:

Mas uma dificuldade é que Diamantina tem
muito evento, e evento é muito disfocante.
Além disso, nem sempre o evento tem uma
essência cultural, mas não deixa de sugar
o nosso trabalho e nosso tempo, como
exemplo o carnaval de Diamantina. (Entrevista n. 2)
Esta visão é compartilhada também por estudiosos do Polo de Integração da UFMG no Vale
do Jequitinhonha, que assinalam a tendência
de profissionalização e institucionalização do
Festur a partir da transferência da organização do
evento para o Executivo municipal. O compartilhamento das decisões teria sido desarticulado
com uma tendência de alienação dos grupos culturais locais do processo (Entrevista n. 3).
4.2.1.1 Os conselhos municipais de cultura
No que tange aos conselhos municipais de cultura, instância participativa considerada importante para ampliar a participação da sociedade
civil nas discussões e deliberações relativas às
políticas públicas de cultura no âmbito local,
e um dos requisitos básicos para a integração
do município ao Sistema Nacional de Cultura75,
observou-se um decréscimo no seu número no
território do Alto Jequitinhonha, passando de

75 O Sistema Nacional Cultura teve sua instituição aprovada no
país pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, por
intermédio da PEC 216 de 2005. O SNC envolve a instituição
nos níveis nacional, estadual e municipal de um aparato institucional formado por órgão de cultura, conselho municipal de
política cultural, fundo municipal de cultura e lei de incentivo
à cultura. Em dezembro de 2010, a aprovação da Lei nº 12.343,
de 2 de dezembro de 2010, criando o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, significou um segundo momento de institucionalização
do Sistema Nacional de Cultura. A partir dessa normativa,
estados e municípios iniciaram seu processo de adesão que
vem ocorrendo de forma bastante desigual entre as regiões
brasileiras. Contudo, a adesão ao sistema não tem significado
uma implementação efetiva das estruturas criadas, que vem
se ressentindo de uma toda uma sorte de problemas.
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16 municípios com conselhos de cultura em
2010 para 13 em 2014. Essa redução acompanhou o pequeno decréscimo ocorrido também
no estado de Minas Gerais nesse mesmo período.
A redução do número de conselhos ocorreu no
microterritório de Diamantina, como assinalado
na tabela 4.2. No território Médio/Baixo Jequitinhonha houve um pequeno crescimento do
número desse tipo de instituição participativa,
passando de 15 conselhos em 2010 para 17 em
2014. Os dados assinalam um crescimento nos
microterritórios de Almenara, Itaobim, Jacinto e
Pedra Azul, e um decréscimo nos microterritórios
Araçuaí e Felisburgo.

mação tem origem no testemunho de gestores
locais que se responsabilizam por preencher os
formulários enviados pelo órgão nacional de pesquisa. Para esses gestores, a comprovação de reunião dos conselhos tem um caráter compulsório
no escopo da estruturação do Sistema Nacional
de Cultura. Nesse sentido, é comum encontrar
conselhos municipais de cultura nos territórios
pesquisados que têm uma existência unicamente
formal, não tendo se estruturado, de fato, como
instâncias decisórias na área da cultura.

A efetividade dos conselhos municipais depende
de aspectos organizacionais como composição,
número de representantes governamentais e não
governamentais, formas de escolha dos representantes da sociedade civil, definição regimental
de atribuições (normativas, deliberativas ou fiscalizatórias), número de reuniões, discussões e
propostas encaminhadas e perfil da participação
dos seus membros nos encaminhamentos dessas
propostas. Contudo, uma análise que aborde
todos esses aspectos demanda pesquisas qualitativas focadas na dinâmica participativa e deliberativa dos conselhos que não se encaixavam
no prazo para realização deste diagnóstico.

Aqui na cidade não tem um Conselho Municipal de Cultura ainda. Ele está se estruturando. Turmalina fica de fora do Plano Estadual de Cultura, de oficinas de treinamento,
perde projetos, fica de fora de audiências
públicas. As conferências municipais acontecem de forma bem teatral, porque o Poder
Público é muito descuidado. [...]. O Conselho
foi eleito no final do ano passado, mas ainda
está engatinhando. Nós estamos batalhando também para ser criado o Plano do
Livro e da Leitura, que também é uma exigência agora do Sistema Nacional de Cultura. (Entrevista n. 4)

A atuação desse órgão foi avaliada, unicamente,
em função da informação sobre a realização de
reuniões no período de um ano, levantada pelo
IBGE, em sua Pesquisa de Informações Básicas
Municipais de 2009 e 2014. No Alto Jequitinhonha, o número de conselhos municipais de
cultura que responderam a esse atributo foi de
13 municípios em 2014, o que representou a
totalidade dos conselhos municipais de cultura
criados naquele ano. No Médio/Baixo Jequitinhonha, a realização de reuniões se deu em
88,9% dos conselhos municipais criados em
2014. Contudo, deve-se observar que essa infor-

De acordo com agentes culturais da cidade de
Turmalina:

4.2.2 Os conselhos municipais
de patrimônio cultural
A criação de conselhos municipais de patrimônio
cultural em Minas Gerais reflete a implementação da política do ICMS Patrimônio Cultural,
a partir de 1996, por força da Lei nº 12.040, de
dezembro de 1995, atualizada pelas leis 13.803,
de dezembro, de 2000, e 18.030, de 17 de janeiro
de 2009. Essa política, coordenada pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA – MG), define uma agenda
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Tabela 4.2: Existência e atuação dos conselhos municipais de cultura – Minas Gerais, Alto
Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014
Existência de Conselho Municipal de Cultura
Unidade
geográfica

2010

Conselho de Cultura em Atividade

2014

2010

2014

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

16

8

13

11

14

2

13

1

Capelinha

2

5

4

3

1

1

4

0

Diamantina

14

3

9

8

13

1

9

1

15

20

18

17

9

6

16

2

Almenara

2

3

4

1

0

2

4

0

Araçuaí

5

3

3

5

5

0

3

0

Felisburgo

4

1

2

3

2

2

2

0

Itaobim

2

4

4

2

2

0

2

2

Jacinto

1

3

2

2

0

1

2

0

Pedra Azul

1

6

3

4

0

1

3

0

492

361

486

367

429

63

424

429

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Minas Gerais

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro

de atuação municipal na área do patrimônio
cultural com a finalidade de distribuir recursos
do ICMS para os municípios que respondam às
diretrizes estabelecidas por esse órgão. A criação
de conselhos municipais de patrimônio é uma
dessas diretrizes. Nesse sentido, o crescimento
ocorrido no estado em relação a esse quesito é
relevante e muito diferenciado quando comparado a outros estados brasileiros. No ano de 2010,
os conselhos municipais de patrimônio cultural
estavam presentes em 60% dos municípios do
estado, sendo que essa participação se elevou
para 80% em 2014.
No território Alto Jequitinhonha, o percentual
de municípios com conselho de patrimônio cultural passou de 62,5% em 2010 para 87,5% em
2014, participações mais elevadas do que as
observadas para o estado de Minas nesses anos.
O território do Médio/Baixo Jequitinhonha apre-

sentava em 2010 uma participação bem inferior
às observadas no estado e no Alto Jequitinhonha
(34,3%). No entanto, o crescimento observado no
período foi significativo, alcançando 85,7% dos
municípios do território em 2014.
No tocante aos microterritórios, no Alto Jequitinhonha, apenas o microterritório de Diamantina
ainda não alcançou a totalidade dos municípios
com conselho de patrimônio cultural. Os municípios que ainda não organizaram seus conselhos
municipais são Coluna, Gouveia e Serra Azul de
Minas. No Médio/Baixo Jequitinhonha, apenas
nos microterritórios de Araçuaí e Itaobim observa-se a totalidade de municípios com conselhos
municipais de patrimônio. Nos demais microterritórios, observam-se municípios sem a presença
de conselhos municipais de patrimônio, como
Divisa Alegre, Jacinto, Palmópolis, Rubim e Santo
Antônio do Jacinto (tabela 4.3).
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Tabela 4.3: Existência e atuação de conselho municipal de patrimônio cultural – Minas Gerais, Alto
Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014
Existência de conselho de patrimônio cultural
Unidade
geográfica

2010

Conselho de patrimônio cultural em atividade

2014

2010

2014

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Minas Gerais

517

335

683

170

517

335

622

231

Alto Jequitinhonha

15

9

21

3

15

9

19

2

Capelinha

4

3

7

0

4

3

6

1

Diamantina

11

6

14

3

11

6

13

1

12

23

30

5

12

23

29

1

Almenara

1

4

4

1

1

4

4

0

Araçuaí

5

3

8

0

5

3

8

0

Felisburgo

2

3

4

1

2

3

4

0

Itaobim

1

5

6

0

1

5

5

1

Jacinto

0

4

2

2

0

4

2

0

Pedra Azul

3

4

6

1

3

4

6

0

Médio/Baixo Jequitinhonha

Não

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Diferentemente dos conselhos municipais de
cultura, é possível encontrar maior efetividade
relativa dos conselhos municipais de patrimônio
cultural. Isso se deve tanto em razão do maior
tempo de instituição desses espaços participativos quanto pela existência de mecanismos
de coordenação intergovernamental entre o
âmbito estadual e municipal que estimulam
o município a se estruturar para uma atuação
na área do patrimônio cultural. A coordenação
entre essas duas esferas viabiliza-se pelas
deliberações normativas do órgão estadual –
IEPHA-MG – com relação à atuação do município
na área do patrimônio cultural. A comprovação
de atuação da municipalidade e dos conselhos
é realizada anualmente em dossiês entregues
ao IEPHA, o que tem estimulado um engajamento maior dos conselhos de patrimônio em
uma ação de política para área em municípios
como Diamantina, Serro, Couto de Magalhães
de Minas, no Alto Jequitinhonha.

Com relação a isso, o secretário de Cultura,
Turismo e Patrimônio de Diamantina ressalta:
O Conselho de Patrimônio e Cultura tem
reuniões regulares de dois em dois meses
mais ou menos. E não há nada que se faça
que não passe pelo conselho, eu não utilizo
um centavo de recurso sem aprovação do
conselho. Ao todo, temos 16 cadeiras no
Conselho de Patrimônio e Cultura. Uma
observação importante é que as ações de
patrimônio são muitas e acabam sufocando
um pouco a cultura. Agora, por exemplo,
nós vamos colocar câmeras de segurança nas igrejas que são visitadas; conseguimos recursos para reformar a Igreja
Nossa Senhora da Luz, vamos restaurar
a Casa de Chica da Silva, o antigo teatro,
entre outros patrimônios que estamos tentando adquirir materiais para restauração.
(Entrevista n. 2)
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Com relação à informação de realização ou não
de reuniões, a Pesquisa de Informações Básicas
Municipais indica que tal comportamento não
é semelhante em todos os microterritórios,
havendo uma resposta mais positiva no Médio/
Baixo Jequitinhonha, onde apenas um município em um total de 30 não tinha apresentado
registro de reunião anual (Monte Formoso).
No Alto Jequitinhonha, dois municípios não
tiveram registro de reunião anual dos conselhos de patrimônio: Aricanduva e São Gonçalo
do Rio Preto.
4.2.3 Lei municipal de proteção do
patrimônio cultural
A lei municipal de proteção do patrimônio cultural é um instrumento de política prioritário
para a atuação municipal no campo do patrimônio cultural. Esse instrumento estabelece
o que se entende por patrimônio cultural e os
requisitos para que a municipalidade atue no

tombamento de bens de valor patrimonial, e
de sua inscrição nos quatro livros de tombo
(Arqueológico, Belas Artes, Histórico e das
Artes Aplicadas). Com a instituição, no âmbito
federal, do registro do patrimônio imaterial
pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000,
acompanhada no nível estadual pelo Decreto
nº 42.505, de 15 de abril de 2002, grande parte
das leis municipais tornou-se desatualizada,
demandando a instituição de um novo instrumento jurídico que estabeleça as condições de
atuação da municipalidade de acordo com o
novo conceito.
Nos primeiros anos de implementação do ICMS
Patrimônio Cultural, foram beneficiados 106
municípios mineiros que possuíam bens tombados nas esferas federal e estadual. Além desses,
os municípios pertencentes à bacia do Rio Jequitinhonha passaram também a receber a pontuação
em decorrência de a Constituição do Estado de
Minas Gerais tê-los incluído no tombamento da

Tabela 4.4: Existência de lei municipal de patrimônio cultural – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha,
Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014
Lei de proteção do patrimônio cultural
Unidade geográfica

2010

2014

Sim

Não

Sim

Não

Minas Gerais

689

164

728

125

Alto Jequitinhonha

21

3

24

0

Capelinha

6

1

7

0

Diamantina

15

2

17

0

23

12

26

9

Almenara

2

3

3

2

Araçuaí

8

0

6

2

Felisburgo

4

1

3

2

Itaobim

4

2

6

0

Jacinto

2

2

3

1

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009 e 2014 Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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bacia como patrimônio paisagístico76. A partir de
1999, o órgão estadual de patrimônio define a
instituição da lei de proteção ao patrimônio como
requisito para a estruturação da atuação do município no campo do patrimônio cultural, o que
acabou por estimular o tombamento como um
dos focos de atuação dos municípios mineiros.
A instituição da lei de proteção do patrimônio,
portanto, foi uma das primeiras providências
dos municípios para se adequar às exigências do
IEPHA-MG. No território Alto Jequitinhonha, em
2010, 21 dos 24 municípios já haviam instituído sua
lei de proteção ao patrimônio cultural. Em 2014,
a totalidade dos municípios já tinha respondido
a essa demanda. No Médio/Baixo Jequitinhonha,
a observância desse requisito é menor. Em 2010,
23 dos 35 municípios haviam criado a sua lei de
proteção ao patrimônio cultural. Em 2014, houve
crescimento de apenas um município (tabela 4.4).

4.2.4 A infraestrutura cultural: equipamentos
e pontos de cultura
Os equipamentos culturais são espaços importantes para estimular a produção e a fruição cultural da sociedade. Constituem-se por edificações destinadas às práticas culturais, entre elas:
bibliotecas, teatros, cinemas, centros culturais ou
casas de cultura, arquivos públicos e museus. De
forma geral, a sua implantação se dá no âmbito
local, onde ocorrem o convívio e as trocas socioculturais da população.
A sua presença, pluralidade e disponibilidade são
consideradas variáveis relevantes para a caracte76 Os municípios da bacia do Jequitinhonha recebiam dois pontos
até o exercício de 2001, sem a necessidade de apresentar qualquer documentação. A partir do exercício de 2002 passaram a
receber cinco pontos. Segundo técnicos do IEPHA-MG o tombamento da bacia não significou a salvaguarda do rio e de suas
praias fluviais, que continuaram a ser fortemente impactadas
por grandes empreendimentos como Irapé e minerações.
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rização da dinâmica cultural local, possibilitando
uma avaliação das características identitárias
dos territórios de desenvolvimento. Observa-se,
contudo, uma carência de dados quantitativos e
qualitativos que possibilitem uma análise confiável do tema de forma a dar subsídios à formulação de um plano de intervenção para o setor.
Os dados estatísticos disponíveis em âmbito
municipal são oriundos da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, do IBGE, para os anos
em que se realizaram levantamentos específicos
para o setor cultural (2006, 2009, 2012, 2014).
Esses dados foram trabalhados e consolidados
no Índice Mineiro de Responsabilidade Social
na área da cultura de forma a possibilitar um
mapeamento de sua disponibilidade no estado
de Minas Gerais. Alguns equipamentos culturais
como bibliotecas e arquivos municipais contam
com cadastros realizados pelo Governo Estadual, mas dificilmente encontra-se coerência
entre os levantamentos efetuados no estado e
o realizado em âmbito nacional. Essa imprecisão
pode resultar da falta de alinhamento conceitual
no tocante à natureza do equipamento pesquisado – arquivo, museu, centro cultural – utilizado pelas diferentes instituições que produzem
dados estatísticos.
Comparativamente a outros territórios de Minas
Gerais, o Alto e o Médio/Baixo Jequitinhonha
caracterizam-se por extrema carência de equipamentos culturais. É flagrante a falta de estrutura disponível em termos de cinemas, teatros,
museus e centros culturais. Apenas dois cinemas
foram registrados nos dois territórios em estudo
no ano de 2014, o que não deixa de ser coerente
com o pequeno número de cinemas encontrado
em todo o estado de Minas Gerais naquele ano
(87 cinemas para 853 municípios). Não se pode
falar também de uma presença importante de
teatros, visto que foram registrados apenas nove
teatros nos dois territórios, cinco no Alto Jequitinhonha e quatro no Médio/Baixo.
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Os museus, espaços que guardam significativa
capacidade de estabelecer relações de identidade e pertencimento com as comunidades
locais, ainda não se encontram satisfatoriamente
representados nos dois territórios, tendo sido
registrado, de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, do IBGE, apenas sete
museus, três no Alto Jequitinhonha e quatro no
Médio/Baixo. A pesquisa de campo realizada na
região, por sua vez, identificou a presença de um
número maior de museus no Alto Jequitinhonha,
dos quais podem ser citados: Museu do Diamante, Casa Chica da Silva, Casa da Glória, Casa
de JK e Museu Tipográfico Pão de Santo Antônio,
em Diamantina. No Serro, destaca-se a Casa dos
Otoni. O item 4.3.1.2 trata com maior nível de
detalhe essas instituições museais.
Os centros culturais apresentam participação
mais importante nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, contabilizando 14 espaços,
distribuídos igualmente pelos dois territórios. A
tabela D2, no apêndice, apresenta as informações
quanto à disponibilidade de equipamentos culturais, por território e microterritório.
4.2.4.1 Bibliotecas
As bibliotecas são os equipamentos com maior
presença entre os municípios dos territórios
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. Segundo
dados da Secretaria de Estado da Cultura,
muitos municípios dividem seus espaços de
bibliotecas com outros equipamentos, como
as secretarias de educação (maior incidência)
e/ou com secretarias de cultura em conjunto
com outras políticas. Mas esses espaços podem
ainda estar associados com museus, arquivos,
casas de cultura e outros órgãos públicos ou
comunitários e a uma variada gama de outros
usos. Esse compartilhamento de espaço pode
indicar a existência de parcerias entre as instituições, mas, frequentemente, revela uma

precariedade de recursos aplicados no setor
cultural. A articulação desse equipamento às
administrações municipais tem resultado ainda
em instabilidade nos períodos de alternância da
gestão municipal.
No Alto Jequitinhonha, todos os municípios possuem bibliotecas públicas desde o ano de 2010.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, a presença de
bibliotecas públicas municipais passou a contemplar todo o território apenas em 2014 (tabela 4.5).
Em 2010, os municípios de Divisópolis e Jacinto
ainda não tinham instituído suas bibliotecas.
Uma análise das bibliotecas deveria contemplar
as condições de sua instalação, seu acervo, a
taxa de empréstimo mensal e demais serviços
prestados às comunidades. Contudo não foi
possível proceder a essa análise no escopo deste
diagnóstico territorial. Sabe-se, entretanto, que
as condições de funcionamento das bibliotecas
são, em sua maioria, precárias, não respondendo
às demandas das comunidades, incluindo
as escolares.
Os dados existentes para os equipamentos culturais permitiram a construção de um indicador
agregado denominado Pluralidade de Equipamentos Culturais, que identifica aqueles municípios que possuem dois ou mais equipamentos
de cultura, excetuando-se as bibliotecas. Esse
indicador faz parte da base de dados do Índice
Mineiro de Responsabilidade Social calculado
para Minas Gerais e permite avaliar a disponibilidade da infraestrutura de apoio à produção e
fruição cultural.
A tabela 4.6 evidencia a extrema carência do
Jequitinhonha no tocante à disponibilidade de
equipamentos culturais. Apenas três municípios
do Alto Jequitinhonha e quatro do Médio/Baixo
Jequitinhonha foram classificados na categoria
de possuidores de pluralidade de equipamentos
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Tabela 4.5: Existência de biblioteca pública municipal – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo
Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014
Biblioteca
Unidade geográfica

2010

2014

Sim

Não

Sim

Não

Minas Gerais

842

11

839

14

Alto Jequitinhonha

24

0

24

0

Capelinha

7

0

7

0

Diamantina

17

0

17

0

33

2

35

0

Almenara

5

0

5

0

Araçuaí

8

0

8

0

Felisburgo

5

0

5

0

Itaobim

6

0

6

0

Jacinto

3

1

4

0

Pedra Azul

6

1

7

0

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Tabela 4.6. Disponibilidade de infraestrutura cultural – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo
Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014
Pluralidade de equipamentos culturais exceto biblioteca
Unidade geográfica

2010

2014

Sim

Não

Sim

Não

180

673

272

581

3

21

5

19

Capelinha

1

6

1

6

Diamantina

2

15

4

13

4

31

3

32

Almenara

1

4

0

5

Araçuaí

2

6

1

7

Felisburgo

1

4

2

3

Itaobim

0

6

0

6

Jacinto

0

4

0

4

Pedra Azul

0

7

0

7

Minas Gerais
Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Dados Básicos: Fundação João Pinheiro, IMRS, 2010, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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culturais em 2010. No ano de 2014, eram oito
municípios nessa situação, cinco no Alto Jequitinhonha e três no Médio/Baixo. Em 2014, os municípios com pluralidade de equipamentos culturais eram: Carbonita, Diamantina, Itamarandiba,
Presidente Kubitschek e Veredinha, no Alto Jequitinhonha, e Araçuaí, Felisburgo e Jequitinhonha,
no Médio/Baixo Jequitinhonha.
A pequena disponibilidade de equipamentos
não compromete a dinâmica cultural da região,
que permanece sendo vivenciada em manifestações populares, de cunho religioso e não religioso, em festivais itinerantes de música e cultura
popular, na riqueza do patrimônio imaterial, na
criatividade do seu artesanato, nas formas de
identificação territoriais unificadas por expressões culturais, como cantos de trabalho, rezas
e inúmeras danças. Contudo, a criação de equipamentos culturais também poderia potencializar tais manifestações por meio da criação de
espaços de convivência, de criação coletiva e de
fruição da arte e da cultura.
4.2.4.2 Pontos de cultura
Os pontos de cultura foram criados a partir do
programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, desde 2004, e tinham como principal meta
apoiar e fomentar projetos, programas e ações
culturais que se vinculam a grupos ou comunidades à margem dos circuitos culturais. Esse
programa buscou promover a valorização das
manifestações culturais locais dispersas pelo país
e o acesso à cultura. As entidades selecionadas,
por meio de editais públicos, não se caracterizam
como instituições formais, mas como entidades
socioculturais, projetos culturais, associação ou
equipamentos privados. Caracterizam-se por
serem espaços de práticas culturais e, desde a sua
instituição como ponto de cultura, pela gestão
compartilhada entre poder público e as comunidades onde se inserem.

A partir da constituição desses espaços, os pontos
de cultura em todo o país formaram uma rede virtual que tem permitido a troca de informações e
experiências entre os diferentes grupos e territórios e favorecido as políticas e práticas transversais. Considera-se que essa tenha sido uma política importante no âmbito federal para estimular
a diversidade cultural do país e ampliar o acesso
a recursos financeiros que viabilizem atividades
e práticas culturais enraizadas nas comunidades.
A criação de pontos de cultura no estado de
Minas Gerais é um indicativo tanto da riqueza e
diversidade das práticas culturais como da capacidade dessa política pública de mobilizar os
grupos e comunidades para inserção em redes
de trocas culturais. No levantamento de 2012,
efetuado pela Secretaria de Estado de Cultura, o
estado contabilizava 160 pontos. Em 2014, após
as várias crises políticas e de contingenciamento
de recursos que impactaram o setor cultural nos
âmbitos federal e estadual, esse número diminuiu
para 150 pontos de cultura. Contudo, a partir de
2016, muitos dos repasses efetuados foram interrompidos, gerando uma forte desmobilização
dos atores e práticas culturais.
A tabela 4.7 apresenta a distribuição dos pontos
de cultura nos territórios Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha no ano de 2014. Pode-se constatar
um número maior de municípios com pontos
de cultura no território Médio/Baixo Jequitinhonha (22 municípios). O Alto Jequitinhonha
tinha naquele ano apenas cinco municípios com
pontos de cultura. Apesar dessa diferença em
termos do número de municípios, o número de
pontos de cultura foi o mesmo para os dois territórios (12 pontos de cultura). Dois microterritórios se destacam em número de pontos de cultura instituídos: Capelinha, com oito, e Araçuaí,
com cinco. Por sua vez, o município de Veredinha,
no Alto Jequitinhonha, destaca-se por ter constituído seis pontos de cultura.
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Tabela 4.7: Pontos de cultura – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e seus
microterritórios – 2014
Unidade geográfica

Municípios com ponto
de cultura
Sim

Não

150

703

5

Capelinha
Diamantina

Quantidade de
pontos de cultura

A gestão municipal tem ações em
parceria com algum ponto de cultura
Sim

Não

306

120

30

19

12

4

1

2

5

8

1

1

3

14

4

3

-

22

15

12

10

2

Almenara

2

5

2

2

-

Araçuaí

5

3

5

3

2

Felisburgo

4

1

4

4

-

Itaobim

6

-

-

-

-

Jacinto

4

-

-

-

-

Pedra Azul

1

6

1

1

-

Minas Gerais
Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

4.3

GESTÃO, PROMOÇÃO E DEFESA
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
NOS TERRITÓRIOS DO ALTO
JEQUITINHONHA E DO MÉDIO/
BAIXO JEQUITINHONHA

4.3.1 O patrimônio material
4.3.1.1 Núcleos históricos, conjuntos
arquitetônicos e bens móveis: o patrimônio
edificado e a dinâmica urbana
Em consonância com a riqueza, amplitude e
diversidade do patrimônio cultural dos territórios
do Jequitinhonha, muitos foram e são os atores
institucionais e da sociedade civil atuantes na
região visando a sua gestão, promoção e defesa.
As primeiras medidas oficiais remontam à década
de 1930 e dizem respeito às ações implemen-

tadas pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), órgão federal
responsável pelas bases legais e conceituais que
inauguraram as políticas de patrimônio no Brasil.
A partir das escolhas conceituais e operacionais
feitas pelo Sphan naquele período, foram protegidos os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos
das cidades do Serro e de Diamantina. Utilizando
o instrumento legal do tombamento, os núcleos
urbanos dessas cidades foram alçados à condição de monumentos integrantes e forjadores
de uma memória nacional assentada, sobretudo,
na herança do período colonial, materializada na
arquitetura e na arte barroca.
A esses dois grandes conjuntos urbanos, originados das atividades coloniais de mineração
de ouro e do diamante, foram sendo agregados
ao longo do tempo, ainda pela ação do SPHAN,
outros bens arquitetônicos e artísticos da região,
concentrados em antigos núcleos coloniais do
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território do Alto Jequitinhonha, quais sejam,
Minas Novas (1959 e 1963), Berilo (1963) e Itapanhoacanga (1971).77
Com o tombamento dos dois grandes conjuntos
urbanísticos de origem colonial na região diamantina, assim como da constelação de bens
imóveis dos núcleos menores, inaugurou-se a
ação dos órgãos federal e estadual na região, sob
a égide do chamado patrimônio de pedra e cal.
A salvaguarda e preservação desse patrimônio
material foi o grande desafio enfrentado nos
anos seguintes, canalizando recursos para obras
de manutenção ou restauração arquitetônica e
artística, fiscalização e outras frentes de trabalho,
como pesquisas e inventários.
Em 1971 foi criado o órgão estadual Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA-MG), cujas primeiras ações
ocorreram na esteira das iniciativas federais, e
atuando a partir das mesmas escolhas conceituais
e legais – ênfase na herança do patrimônio edificado de origem colonial e proteção pelo mecanismo do tombamento. No Alto Jequitinhonha,
a política de proteção do IEPHA-MG se fez sentir
já a partir dos anos 1970, com os tombamentos
de edificações religiosas de origem colonial em
Couto de Magalhães de Minas (1977), seguido
por Minas Novas (1980), Milho Verde (1980)78, São
Gonçalo do Rio das Pedras (1980)79 e Chapada do
Norte (1980-1981). Em termos do patrimônio edificado, após essas primeiras medidas, assim como
ocorreu com o Iphan, o Iepha promoveu o tombamento de um sobrado em Berilo e do conjunto
urbano e paisagístico de Biribiri, em Diamantina.
É importante ressaltar que tais iniciativas do
IEPHA-MG ocorreram no mesmo período em

77 Vide Quadro D.1, no apêndice D.
78 Distrito do Serro/MG.
79 Distrito do Serro/MG.

que, ainda no âmbito estadual, a Fundação João
Pinheiro realizou, entre os anos de 1978 e 1980,
uma das pesquisas mais importantes já feitas
sobre o patrimônio cultural do Vale do Jequitinhonha, resultado do projeto Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos de Minas Gerais/
Circuito dos Diamantes (FUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO, [1978]). Essa sincronia de olhares de
órgãos públicos estaduais sobre uma região até
então desconhecida deu-se pela emergência de
uma geração de pesquisadores interessados na
questão do patrimônio histórico e artístico de
Minas Gerais em geral, e o barroco mineiro em
particular. Essa geração pioneira atuando nos
órgãos de pesquisa e proteção do patrimônio
teve forte atuação na questão do patrimônio
material, fosse ele arquitetônico, artístico ou
documental.80 Escolhas e caminhos delineados
pelo SPHAN e em sintonia com o pensamento
preservacionista hegemônico naquele período.
No inventário realizado pela Fundação João
Pinheiro no início dos anos 1980, ainda que essencialmente fundado na perspectiva da preservação
do chamado patrimônio de pedra e cal, houve
uma clara intenção de redescoberta do acervo
barroco construído nas franjas do sistema colonial
e da influência dos núcleos urbanos dominantes,
quais sejam, Diamantina e Serro. Munidos de um
interesse mais abrangente, saltaram aos olhos
dos pesquisadores o estado de abandono e as
ameaças que cercavam os bens imóveis e móveis,
como pequenas capelas, forros pintados, retábulos e imagens sacras, os quais vinham sendo
depredados, saqueados, vendidos, arruinados e
demolidos, situação que de fato se aprofundaria

80 Cumpre salientar que, embora toda ênfase recaia sobre o
patrimônio edificado e os conjuntos urbanos, o atlas não
deixou de identificar e tecer considerações significativas
sobre outras manifestações culturais como o artesanato, as
celebrações religiosas e o “folclore”, hoje englobadas no conceito de patrimônio imaterial. Essas considerações são retomadas no item 4.4.
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nas décadas seguintes. Sobre a região de Minas
Novas, alertava o texto que “os levantamentos
procedidos na área [...] põem em evidência o
deplorável estado de conservação e a condição
de quase abandono em que se encontra o seu
patrimônio de bens culturais”. Exemplo desse processo foi a trajetória da capela de Nossa Senhora
do Rosário de Berilo, considerada pelo arquiteto
Sylvio de Vasconcellos, autoridade incontestável
no assunto, “talvez a mais antiga da região” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, [1995], p. 474). Tombada
pelo IPHAN em 1974, no mesmo ano (e presumivelmente devido mesmo ao tombamento) seus
bens móveis, como forros pintados, retábulos,
alfaias e mobiliário, foram saqueados e vendidos.
Em seguida a capela foi abandonada e arruinada
até ser demolida em 1991.81
Na mesma localidade, por outro lado, um importante exemplar da arquitetura civil, o casarão do
inconfidente Domingos de Abreu Vieira, logrou
ser preservado. Após décadas de abandono e
políticas vacilantes e descontinuadas, em 2011 o
casarão foi incluído no programa estadual Minas
Patrimônio Vivo e restaurado pelo IEPHA.
Da consulta aos documentos textuais e visuais
produzidos nos estudos do IEPHA e da FJP naquele
período (fins dos anos 1970, começo dos anos 1980)
resta a flagrante constatação de que as medidas de
proteção ao patrimônio edificado e todo o esforço
em obras de restauro e conservação foram de fato
capazes de preservar os núcleos coloniais de Serro
e Diamantina, e muitos dos seus bens isolados. No
entanto, revelaram-se impotentes face à descaraterização geral da paisagem urbana e ao crescimento urbano desordenado. Nos demais núcleos
urbanos, a transformação da paisagem foi se
intensificando e adensando ao longo das décadas,
a ponto de fazer desaparecer uma ambiência har81 Informações disponíveis em <http://www.oocities.org/lagopaiva/rosario.htm>.
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moniosa na qual se mesclavam bens de tipologia
colonial, edificações de diferentes épocas, quintais,
jardins e vazios urbanos. Houve assim um comprometimento generalizado do que vem sendo chamado de patrimônio ambiental urbano, impactando todos os núcleos urbanos, sem exceção para
os conjuntos tombados.
Em meados dos anos 1990, o governo mineiro
implementa uma política fiscal destinada à descentralização territorial das políticas públicas no estado.
Tais iniciativas convergiram para a criação de um
instrumento legal que permitiu a redefinição dos
critérios de repasse da cota-parte do ICMS aos municípios, entre os quais figurou o critério patrimônio
cultural. Esse mecanismo foi responsável pela sensível transformação no quadro das iniciativas de
proteção, promoção e salvaguarda do patrimônio,
agora protagonizadas em parte pelas administrações municipais e coordenadas pelo IEPHA-MG. Se
até então não se tinham efetivamente criado mecanismos para ampliar a capacidade de promoção e
proteção do patrimônio cultural, com a legislação
do ICMS Patrimônio Cultural, o quadro começaria a
mudar significativamente. As políticas incentivadas
com a legislação do ICMS visaram cobrir uma gama
de iniciativas, como estruturação para uma gestão
pública participativa, inventários, tombamentos
municipais e educação patrimonial.
O quadro D.1, no Apêndice D, permite uma análise do conjunto dos bens formalmente protegidos ao longo desses 22 anos de implementação
da lei do ICMS Cultural. Observa-se o investimento acentuado no patrimônio material, com o
tombamento municipal de edificações religiosas
e mais acentuadamente da arquitetura civil (edifícios públicos, residências), em alguns casos
buscando a proteção de pequenos conjuntos
urbanos, nomeados como históricos. O mapa 4.1
localiza os municípios com tombamentos municipais resultantes da implementação do ICMS
Patrimônio Cultural.
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Mapa 4.1: Localização dos bens culturais tombados pelos municípios em Minas Gerais – 2015

Fonte: IEPHA-MG. Diagnóstico da Proteção do Patrimônio Cultural em Minas Gerais.

É de se estranhar a ausência de proteção legal
para sedes de fazendas e outras estruturas próprias das atividades rurais, como casas de engenhos, de farinhas e alambiques, especialmente
naquelas áreas sabidamente marcadas pelas
atividades agropecuárias (Médio/Baixo Jequitinhonha). Ainda em torno da proteção do patrimônio material, observa-se em segundo plano
uma diversidade de outros bens, apontando para
marcos físicos e lugares de memória locais.
Em se tratando do território do Médio/Baixo
Jequitinhonha, as políticas municipais resultaram
nas primeiras iniciativas para uma proteção legal
dos bens culturais, concentradas quase exclusivamente no patrimônio material. Mas, de forma
mais acentuada do que no território do Alto Jequitinhonha, os bens culturais protegidos formalmente pelo tombamento carregam, a despeito de
sua natureza material, uma forte carga simbólica:
um número significativo de imagens de santos

padroeiros e outros objetos de culto, cruzeiros,
cemitérios e marcos físicos da paisagem.
Em termos do patrimônio edificado, ainda há
diversos conjuntos e remanescentes arquitetônicos
e artísticos dos séculos XVIII e XIX, geralmente localizados nos núcleos satélites dos centros monumentais de Serro e Diamantina, que merecem ser cobertos
pela rede de proteção das políticas de patrimônio, a
exemplo das capelas de Nossa Senhora do Rosário
de Itapanhoacanga, Nossa Senhora do Rosário de
São Gonçalo do Rio das Pedras, São Geraldo de Três
Barras, na região do Serro, ou as igrejas de Santana
de Inhaí e Nossa Senhora das Mercês de Mendanha,
na região de Diamantina. Em Couto de Magalhães
de Minas, as duas igrejas coloniais tombadas pelo
IEPHA aguardam as restaurações cobradas pela
administração e ansiadas pela comunidade.82
82 Entrevista com a secretária municipal de Cultura, Eliete Miracy
Barbosa, em 03/08/2016.
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Segundo críticas oriundas da atual direção do
IEPHA-MG, que vem adotando uma nova orientação com relação ao ICMS Patrimônio Cultural, o
órgão não tem como avaliar, do ponto de vista estadual ou territorial, se o conjunto de bens tombados
e registrados pelos municípios representa de fato
aquilo que deveria ser protegido. Muitas distorções
se deram pelo fato de a pontuação no ICMS decorrer
em boa parte da quantidade de bens tombados
ou registrados, o que teria levado os municípios a
tombar bens sem garantir a sua posterior preservação. Incertezas quanto ao grau de participação
da sociedade civil e das comunidades nessa eleição
também são citadas pela nova direção do IEPHA-MG,
que busca implementar mudanças no mecanismo.
As políticas municipais incentivadas pelo mecanismo do ICMS Patrimônio Cultural voltaram-se
também para a implementação de inventários,
promovendo uma identificação de bens culturais,
materiais e imateriais, rurais e urbanos. Imprescindíveis para a elaboração de políticas efetivas
de proteção do patrimônio cultural, as práticas de
inventário implementadas não só nos territórios do
Jequitinhonha, mas em toda a extensão do estado
mineiro, deparam-se hoje com duas questões
essenciais para o seu avanço legal e sua legitimidade social: expor e debater os seus limites e potenciais como forma legal de acautelamento e garantir
a sua capacidade de eleger junto às comunidades
os bens culturais, ou seja, sua capacidade de promover um inventário efetivamente participativo.83
De acordo com a atual política preconizada pelo
IEPHA-MG, somente o inventário participativo
poderá de fato produzir um planejamento territorial das políticas de patrimônio. Em recentes
83 A solução encontrada por grande parte das administrações
municipais de contratar consultorias técnicas, em sua grande
maioria externas, para a realização dos inventários levou a
um distanciamento e a uma eleição de bens não necessariamente compartilhada com as comunidades que produzem,
consumem ou conferem significado a esse patrimônio.
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estudos realizados pelo órgão, denominado
Diagnóstico da Proteção do Patrimônio Cultural
em Minas Gerais, no qual as políticas públicas de
patrimônio cultural implementadas em Minas
Gerais foram avaliadas na escala dos municípios e
dos atuais territórios de desenvolvimento, os territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha foram
classificados como segunda prioridade para a elaboração do inventário, previsto para 2018.84
Essa estratégia de ação, ainda segundo a direção
do IEPHA-MG, foi aprovada pelo Conselho Estadual de Patrimônio (CONEP) e está prevista para
se iniciar em 2018. Será coordenada pelo órgão
estadual e executada por parceiros sediados nos
territórios, como a Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri. As prefeituras
também deverão ser acionadas para participar da
ação e para que seus resultados, ou seja, o plano
de proteção propriamente dito, seja pactuado no
nível municipal também.85
Com relação à questão de o inventário ser entendido como forma de acautelamento, tem-se hoje
instalado um debate conceitual sobre sua força
como proteção legal do patrimônio. É incontestável a importância do inventário, seja como ferramenta essencial do planejamento das políticas
públicas, seja como mecanismo de mobilização
da sociedade civil e das comunidades em torno
do reconhecimento daqueles bens e práticas culturais aos quais conferem o significado de patrimônio cultural.86 No entanto, a eficácia legal do

84 Os primeiros territórios a serem inventariados seriam o Mucuri
e a Mata. Cf. IEPHA-MG, [2015] e IEPHA-MG, 2016-2017.
85 Entrevista com a equipe do IEPHA-MG em 12/09/2016.
86 O Inventário Nacional de Referências Culturais do IPHAN
preconiza que a metodologia do inventário “consiste em
identificar e documentar bens culturais apreendendo os significados a eles atribuídos por seus produtores, tratando-os
como intérpretes legítimos da cultura local e como parceiros
preferenciais de sua preservação”. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Dossiê de registro do
modo artesanal de fazer o queijo de Minas, p. 18.
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inventário como mecanismo de preservação não
é ainda consensual e regulamentada, mesmo
sendo ele elaborado ou ratificado pelos órgãos
públicos de proteção, sejam eles de ordem
federal, estadual ou municipal.87
No tocante à proteção do patrimônio edificado pelo mecanismo de tombamento, há
uma significativa diferença entre os territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Esse último não recebeu até o
momento nenhuma medida de proteção dos
órgãos federal ou estadual, a indicar que a
escala de representatividade de seus bens edificados seria de fato regional ou local, salvo novas
pesquisas, inventários ou aprofundamentos
conceituais que possam vir a ampliar o alcance
das políticas federais e estaduais. Neste quadro,
objetivos propostos com o mecanismo do ICMS
Cultural adquirem o sentido preconizado pelos
defensores da lei, qual seja, o de possibilitar a
descentralização das políticas públicas, ainda
que muito incipiente. No mapa 4.2 é possível
visualizar os grandes vazios da proteção do
patrimônio cultural no território Médio/Baixo
em relação ao Alto Jequitinhonha.
No território do Alto Jequitinhonha, o grande
desafio da preservação tem sido e permanecerá
sendo o de garantir, por um lado, a proteção à
diversidade e à pluralidade dos legados culturais, sejam estes de origem colonial ou de outros
períodos da história, eruditos ou populares, de
natureza material ou imaterial. Por outro lado,
resta a necessidade de perseverar e aprofundar
a proteção dos conjuntos e dos bens isolados
da arquitetura e da arte coloniais, que conferem
87 Atualmente tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
projeto de lei sobre o assunto, que confere ao inventário efeitos
jurídicos muito semelhantes ao do instrumento do tombamento, ainda que restritos aos bens culturais materiais. Esta proposta, no entanto, é controversa e a posição atual do IEPHA-MG
tem sido a defesa de um aprofundamento do debate.

monumentalidade e singularidade a núcleos
como Serro e Diamantina, este último destacado
pela força simbólica de seu reconhecimento
como Patrimônio da Humanidade.
O tombamento do núcleo de Diamantina como
Patrimônio Cultural da Humanidade deu-se em
1999, após alguns anos de estudos e tratativas
com a Unesco. Uma das sustentações conceituais para o tombamento foi o reconhecimento
do assentamento de origem colonial como uma
paisagem cultural88:
A cidade de Diamantina e a Serra dos Cristais constituem elementos chave para a
definição de paisagem cultural, dentro do
contexto da Unesco. Uma paisagem construída ao longo da odisseia moderna da
colonização das Américas, caracterizada
por uma situação única dentro das Américas: o território dos diamantes, construído
desde o século XVIII com um patrimônio
artístico, cultural e natural notável dentro
do quadro brasileiro. Enfim, uma singular
paisagem americana89.
No entanto, o perímetro do tombamento restringiu-se ao núcleo histórico, numa delimitação
ainda menor do que aquela definida pelo IPHAN,
deixando desprotegido seu entorno montanhoso e mais especialmente a Serra dos Cristais,
elemento paisagístico fundamental na caracterização da convivência entre as paisagens cultural

88 Segundo a Unesco, “as paisagens culturais constituem as
obras nas quais se associam a ação humana e a natureza.
Elas ilustram a evolução da sociedade e dos assentamentos
humanos ao longo do tempo sobre a influência ou os nexos
apresentados pelo meio ambiente natural e as forças sociais,
econômicas e culturais...” Comité intergouvernemental pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du
patrimoine mondial. Paris: Unesco, fevereiro 1997.
89 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL. Dossiê da candidatura de Diamantina, p. 63.
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Mapa 4.2: Municípios onde há pelo menos um bem tombado em Minas Gerais – 2015

Fonte: IEPHA-MG. Diagnóstico da Proteção do Patrimônio Cultural em Minas Gerais.

e natural. Uma das exigências da Unesco para
o tombamento foi a elaboração de um plano
diretor, que definiria uma área de proteção
ambiental e histórica, não passível de ocupação
ou transformação.
Ainda como forma de garantir sua preservação,
já no ano de 2000, o IEPHA-MG realizou o tombamento provisório do Conjunto Paisagístico da
Serra dos Cristais, cujo objetivo seria definir seu
perímetro de proteção e as diretrizes de proteção
da área tombada e de seu entorno.90
O que deveria ser a ação conjugada de quatro
níveis de proteção sobre o núcleo histórico e
sua paisagem natural (mundial, federal, estadual e municipal) não tem tido, entretanto, o
êxito esperado, e a chamada paisagem cultural

90 O tombamento efetivo deu-se em 2010.

permanece ameaçada pela ocupação irregular
e desordenada.
Uma das ameaças à Serra dos Cristais apontadas
pela equipe do IEPHA decorreu da localização
do campus da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), construído
sobre área de proteção ambiental. Essa localização tem impulsionado o crescimento urbano
em direção à Serra dos Cristais e hoje tem-se
ocupações e parcelamento de áreas que estariam dentro do perímetro do tombamento e não
são fiscalizadas pela prefeitura e ou pelo IEPHA.91
Outra parte da área tombada da serra estaria

91 Entrevista com equipe do IEPHA-MG em 12/9/2016. Foi
comentada na entrevista a tentativa de se estabelecer parceria com o IPHAN para a realização de estudos que visariam à criação de um parque municipal na Serra dos Cristais. Sua implantação está prevista entre as obras do PAC/
Cidades Históricas.
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dentro do perímetro do Parque Estadual do Biribiri, igualmente desprovido de regulamentação.

urbana e a fruição meramente estética dos conjuntos tombados.

Outro bem tombado pelo IEPHA-MG em Diamantina, o conjunto arquitetônico e paisagístico
de Biribiri merece igualmente a nomeação de
paisagem cultural, por sua inserção no Parque
Estadual do Biribiri, ao qual confere a dimensão
de um espaço social, espacial e esteticamente
harmonioso. Nesse caso, a avaliação do processo
recente de fragmentação da propriedade das
casas tem sido mais positiva, uma vez que, com
a ajuda do Ministério Público, o IEPHA elaborou e
tem implantadas as diretrizes de uso.

Nos últimos anos, outro grande programa federal
relativo ao patrimônio edificado foi o PAC/
Cidades Históricas, cujo objetivo foi contribuir
para o desenvolvimento sustentável dos núcleos
urbanos tombados, a partir da realização de
grandes obras de intervenção (requalificação dos
espaços públicos e restauração de monumentos).
Integradas a outras políticas sociais e urbanas,
as iniciativas buscavam superar o antagonismo
entre preservação e dinâmica urbana. Diamantina e Serro foram dois dos núcleos selecionados.
Esse programa federal estaria sofrendo ameaças
de descontinuidade devido às mudanças políticas recentes e à crise econômica.

Com presença física nos dois núcleos tombados
em nível federal, os escritórios técnicos do IPHAN,
tanto em Diamantina como no Serro, têm suas
rotinas diárias tomadas pelas atividades de fiscalização e licenciamento, enquanto as políticas
nacionais de patrimônio são de uma maneira
geral decididas em Brasília. A Superintendência
de Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte, tem
programas relativos ao patrimônio que incluem
Núcleos Protegidos, Mapeamento Documental
da Cultura de Minas Gerais, Modo Artesanal de
Fazer Queijo Minas e Linguagem dos Sinos nas
Cidades Históricas Mineiras.
Entre os anos de 1996 e 2010, um programa
federal, o Monumenta, foi implementado no
país, tendo como objetivo requalificar e induzir
ao dinamismo os centros históricos tombados,
com a particularidade inovadora de financiar
projetos privados e reinserir a função habitação
no conjunto dos usos dessas áreas protegidas.
Diamantina e Serro foram duas das cidades contempladas com o programa durante a década de
2000, o que possibilitou a renovação de algumas
dezenas de residências particulares. O programa sofreu críticas por não estar conjugado
com outras políticas urbanas de forma a evitar
a supervalorização dos imóveis, especulação

A interação com a Unesco não existe e não houve
outra missão do organismo à cidade de Diamantina desde o tombamento. Segundo informações, não teria havido desdobramentos do tombamento mundial.
O crescimento acentuado da cidade nos últimos
anos, devido à presença da UFVJM, foi aumentando a pressão da sociedade pela liberação de
obras que buscam uma renovação, demandando
o abandono das técnicas construtivas tradicionais, o uso de materiais novos e o respeito formal
restrito apenas às fachadas dos imóveis. Não
existe uma normativa para balizamento e licenciamento dos projetos e este é um projeto atual
do IPHAN em Brasília. Além disso, a pressão pelo
adensamento na área tombada acentua-se, para
ocupação dos espaços vazios.
Apesar da crescente valorização dos imóveis na
área tombada, Diamantina não vive ainda um
processo acentuado de expulsão dos moradores
do centro. A cidade ainda se caracteriza por um
centro histórico vivo, com uma parcela grande
da população vivendo nele. No entanto, há um
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distanciamento dos bairros em relação ao centro
histórico, uma ausência do sentimento de pertencimento que se traduz na fragmentação das
identidades da sociedade diamantinense.
Não existe coordenação entre as atuações do
órgão federal e do IEPHA, embora algumas parcerias ocorram, pontualmente. O órgão estadual
tem atuado mais com a prefeitura, no tocante às
invasões que ocorrem na Serra dos Cristais. Existe
uma zona de amortecimento que foi definida no
Plano Diretor, com licenciamento e controle de
altimetria, gerenciados pela prefeitura.
A relação entre a administração municipal e o
IPHAN se dá pela participação do órgão federal
no Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio.
Não há sobreposição das áreas tombadas entre
as duas escalas de jurisdição. Diamantina é a
última das cidades históricas mineiras tombadas
a ter uma equipe de obras e existe um termo de
cooperação técnica com a prefeitura para capacitação de mão de obra da construção civil e dos
servidores municipais. Essa ação, que tem efeito
muito positivo, poderia ser ampliada, com a
manutenção de oficinas de capacitação de mão
de obra na construção civil.
O Instituto Federal do Norte de Minas Campus
Diamantina tem como prioridade a montagem
de um curso superior de arquitetura, o mais
votado em uma audiência pública. Isso viria ao
encontro da necessidade de formação e capacitação dos profissionais que atuam na construção
civil em Diamantina, especialmente em projetos.
A maior parte dos profissionais atuantes hoje na
cidade é de engenheiros e sem capacitação específica em patrimônio.
Outra política preconizada pelo escritório local
do IPHAN seria o estabelecimento das Casas
do Patrimônio, para aprofundar vínculos com
a sociedade e sediar ações de educação para o
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patrimônio. Seria uma ação de aproximação com
a comunidade e um trabalho de sensibilização, a
ser desenvolvido com a UFVJM92.
A ação do IPHAN em Minas Novas e Berilo é pontual e, como os bens são tombados isoladamente,
não existe um perímetro de entorno.
No Serro, o escritório técnico do IPHAN também
atua fundamentalmente como um órgão fiscalizador, o que resulta em uma relação conflituosa
com a sociedade. Recentemente, o município
foi dotado de legislação urbana como o Plano
Diretor e a Lei de Uso do Solo. A atividade mineradora, sediada em Conceição do Mato Dentro,
resultou numa grande pressão urbana no Serro.
Isso repercutiu na pressão tanto sobre o conjunto
urbano tombado como na ocupação periférica,
com processo de adensamento contínuo e alteração da tipologia. Nos últimos anos, a pressão
exercida por essa atividade diminuiu. Um maior
conflito de interesses ainda é gerado pelo fato
de não haver um perímetro de tombamento
definido, mas apenas a realização de estudos.
Segundo a responsável pelo escritório técnico
do IPHAN, o perímetro será a base para qualquer
negociação dentro da dinâmica urbana, tanto do
tombamento como do entorno.93
No Serro, as políticas municipais de patrimônio,
baseadas no ICMS Cultural, têm promovido uma
proteção e salvaguarda mais consistentes do que
em outros municípios dos territórios em análise, além da perspectiva de implementação dos
grandes projetos previstos e/ou já iniciados pelo
PAC-Cidades Históricas.
O acervo edificado de Minas Novas destacou-se nas últimas gestões estaduais como
92 A ação do Ministério Público em Diamantina é muito tímida
em relação ao patrimônio e se dá mais com a Prefeitura.
93 Entrevista com Letícia Aparecida de Matos Oliveira, em
2/8/2016.
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prioridade. Por intermédio do Programa Minas
Patrimônio Vivo94, o IEPHA promoveu a restauração do Sobrado Dario Magalhães (que
deveria sediar o Museu dos Percursos), em
Minas Novas, e as igrejas de São Francisco e
do Rosário tiveram seus projetos licitados,
embora os recursos não tenham sido disponibilizados. As igrejas de São Gonçalo e Nossa
Senhora do Amparo também foram restauradas pelo IEPHA, ambas com recursos do
estado. Contudo, cabe destacar a situação de
ruína do Sobradão da Vila do Fanado, ou simplesmente Sobradão, que foi interditado pelo
Ministério Público em fevereiro de 2016. O
imóvel de quatro pavimentos, datado do início
do século 19 e tombado em âmbitos federal e
municipal, abrigava a Secretaria de Cultura do
município, o Museu Regional do Artesanato do
Vale do Jequitinhonha, o Grêmio Lítero-musical Euterpe Conceição e uma loja de artesanato. Mesmo com a vigência no estado do
ICMS Patrimônio Cultural, que teria como um
de seus objetivos a preservação do patrimônio
no âmbito municipal, o estado do imóvel é
lamentável, com risco iminente de desmoronamento. A responsabilidade pela manutenção é
dos governos municipal e federal.
A atuação mais marcante do IEPHA entre os
municípios do Alto Jequitinhonha tem sido em
Chapada do Norte, com quatro bens imóveis
tombados, inclusive com definição de entorno
e, mais recentemente, com o registro de um
bem imaterial, a festa do Rosário dos Homens
Pretos. Uma crítica à atuação do IEPHA é a distância do órgão com relação à comunidade,
uma vez que a análise dos projetos em relação
ao entorno protegido é feita em Belo Horizonte,
mas a pressão dos proprietários é exercida em
nível local, junto aos membros do conselho.
94 O programa foi criado em 2011 e tinha como parceiros, entre
outros, o IPHAN e o Ministério Público.

Esta situação terminou por desgastar e deslegitimar o conselho de patrimônio local.95
4.3.1.2 Patrimônio documental e
salvaguarda de acervos: arquivos,
museus e bibliotecas históricas
Assim como nos mais diversos aspectos da
herança cultural dos territórios do Jequitinhonha, também quanto aos patrimônios
documental e museológico, inexistem inventários ou mapeamentos que permitam uma avaliação consistente da questão. Essa carência
de informações tecnicamente consistentes
e socialmente reconhecidas assim como a
ausência de políticas públicas que se sustentem no tempo não impedem, no entanto,
o surgimento de atores estratégicos e de
algumas ações substantivas, ainda que pontuais e desarticuladas. Quanto ao patrimônio
documental e bibliográfico, poucas são as iniciativas. Em Diamantina, tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura têm arquivos, mas inexiste uma política pública de arquivos. Também
as irmandades guardam documentação histórica, e parte da documentação eclesiástica está
centralizada na Casa do Bispo, a Mitra Diocesana, mas com acesso restrito. A instituição
mais importante é a Biblioteca Antônio Torres,
vinculada ao IPHAN, com cerca de 15 mil
volumes. É aberta ao público e tem um acervo
de mais de 2 mil obras raras, além de arquivos
privados, hemeroteca e outros documentos
de interesse público, como fundos cartoriais.
Alguns projetos educativos têm sido desenvolvidos com a universidade (UFVJM), mas sem
continuidade programática.

95 Pressão pela renovação do casario em Chapada do Norte tem
demandado a presença do órgão estadual, dada a existência
do perímetro de entorno dos bens tombados. Entrevista com
a equipe da Secretaria de Educação, Turismo e Cultura de Chapada do Norte, em 9/8/2016.
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Em Minas Novas, havia um arquivo público instalado, hoje desativado96. A representação do
IPHAN no Serro exerce também a função de instituição de guarda de acervos, abertos para consulta. Sob sua guarda, estão preservados a documentação do antigo Senado da Câmara e um
acervo de partituras97.
As políticas municipais de proteção resultantes
da aplicação do mecanismo do ICMS Patrimônio
Cultural resultaram em poucas ações de proteção
aos arquivos e acervos históricos, restritos aos
tombamentos de acervos cartorários de Joaíma
e Gouveia.98 Em Jequitinhonha, o arquivo público
criado foi beneficiado por iniciativa pioneira, mas
pontual, da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Hoje se
encontra desativado.
As instituições museológicas sediadas nos territórios configuram uma rede mais densa do que
os arquivos, embora muito concentrada no território do Alto Jequitinhonha e mais especificamente em Diamantina e no Serro.
Em Diamantina estão sediados museus públicos
e privados.99 A instituição museológica de maior

96 Segundo o secretário municipal de Cultura, Adão Domingos,
parte do acervo está em mãos de um professor universitário
e outra parte permanece na secretaria, à espera da reativação
do projeto Museu dos Percursos. Entrevista em 8/8/2016.
97 Além da inexistência de políticas e instituições de guarda,
esses acervos documentais apresentam o desafio permanente de sua conservação, devido a sua fragilidade física. Em
Chapada do Norte, a tentativa de restaurar quatro livros da
Irmandade do Rosário, projeto aprovado no Fundo Estadual
de Cultura, foi abandonada devido às dificuldades técnicas
da equipe na elaboração do orçamento e à impossibilidade
de apoio financeiro e técnico do IEPHA-MG. Entrevista com a
equipe da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, de
Chapada do Norte, em 9/8/2016.
98 Ver quadro D.1 no apêndice D.
99 Entre os públicos citam-se o Museu do Diamante, Casa da
Chica e Casa da Glória; e entre os privados, o Museu Casa JK e
o Museu da Tipografia Pão de Santo Antônio.

155

projeção é o Museu do Diamante100, muito visitado por turistas e especialistas estrangeiros.
Segundo sua equipe técnica, a principal preocupação do Museu do Diamante atualmente
é ampliar seu público visitante e sua interação
junto à sociedade de Diamantina, dentro de sua
pluralidade.101 Nesse sentido, o museu sedia atividades de extensão da universidade e abre-se
para as atividades desenvolvidas por grupos
culturais da cidade, nas mais variadas áreas (bordado, capoeira, teatro). O público prioritário e
mais constante são as escolas, mas a necessidade é de maior qualificação dessas visitações,
buscando-se a educação museal dentro da
educação patrimonial para os professores. Os
projetos com a universidade são ainda muito
tímidos e pontuais.
O recente Museu da Tipografia é uma iniciativa da Associação Pão de Santo Antônio, que
formulou o projeto Memória do Pão de Santo
Antônio, do qual resultaram ações de preservação do “acervo museológico e documental que
testemunha a prática jornalística, editorial e tipográfica desenvolvida, entre 1906 e 1909, pelos
jornais diamantinenses Pão de Santo Antônio e
Voz de Diamantina”.102 A importância do museu
se prende também ao fato de estar instalado na
própria sede da tipografia e em um conjunto de
forte expressão arquitetônica e conteúdo simbólico para a cidade, o Asilo Pão de Santo Antônio.
Com patrocínio da Petrobras e diversos parceiros,
sendo a mais destacada a Universidade Federal de
Minas Gerais, atividades de restauração, difusão
e educação patrimonial, o Museu da Tipografia
emerge como um potencial modelo de boa prática no campo do patrimônio cultural.
100 Órgão federal que compõe a rede museal do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), criado em 2009.
101 Entrevista com a equipe técnica do Museu do Diamante, em
4/8/2016.
102 ASSOCIAÇÃO Pão de Santo Antônio. Museu Tipografia Pão de
Santo Antônio. Diamantina: 2015. [p.9.].
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O Museu Regional Casa dos Otoni103 é uma instituição importante na cidade do Serro, com
exposições que buscam interação com a comunidade, além de ter uma visitação turística significativa. Destaca-se ainda a iniciativa de criação
do Museu Virtual das Tradições do Serro, no qual
se encontram relacionados os bens culturais,
materiais e imateriais, dentro de um programa de
valorização, fomento e difusão cultural, da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. O projeto
foi viabilizado por meio de uma parceria entre a
prefeitura, o Sebrae e o Museu Casa dos Ottoni,
com recursos da lei federal de incentivo à cultura
e patrocínio da empresa mineradora AngloAmerican.104 Inaugurado em dezembro de 2015, o
museu é um espaço digital criado para receber
e armazenar informações sobre as práticas culturais do município.105 Ele contempla aspectos
da cultura imaterial do Serro, como as celebrações religiosas, a Festa do Rosário e outras tradições. Apresenta-se como um lugar de memória
em permanente construção e tem como objetivos registrar e difundir informações acerca dos
bens culturais de natureza imaterial, as práticas
e domínios da vida social que se manifestam
em saberes; celebrações; formas de expressão; e
lugares como mercados, feiras e santuários que
abrigam práticas culturais coletivas. Pretende
ainda incentivar o desenvolvimento de ações
educativas especialmente voltadas para a valorização do patrimônio cultural imaterial da cidade
e contribuir para a preservação da memória dos
grupos sociais formadores da população.
Em Minas Novas o casarão onde hoje funciona a
Secretaria de Cultura também comporta e expõe

103 Integrante da rede do IBRAM.
104 O projeto foi concebido após dois anos de pesquisas, com a
consultoria da historiadora Clotildes Avellar Teixeira, e idealizado pela empresa Historiarte, com acompanhamento de
um comitê gestor e participação dos moradores.
105 A visita ao museu virtual pode ser feita pelo site: <www.
museudastradicoes.com.br>.

uma coleção museográfica sobre o artesanato
regional. Segundo o secretário Adão Domingos106,
esse acervo iria constituir uma das sedes do projeto hoje desativado do Museu dos Percursos.
Entre os anos de 2008 e 2012, a Secretaria de
Estado de Cultura, a Superintendência de Museus
e a Superintendência de Interiorização desenvolveram conjuntamente um projeto museológico
para o Vale do Jequitinhonha denominado Museu
dos Percursos. Seu objetivo era descentralizar as
ações culturais do estado, criando um roteiro cultural que permitisse a preservação e a celebração
da diversidade cultural do Vale, numa perspectiva de integração entre o homem e a natureza,
integração entre as populações assentadas no
território e o rio. A gestão consorciada do museu,
entre estado e prefeituras, era outra das soluções
apresentadas para uma política museológica
descentralizada e inovadora no estado.
O projeto fundou-se no conceito de museu de
território, por ajustar-se à identidade das populações que habitam a região. Três cidades foram
escolhidas para sediarem o museu: Minas Novas,
Araçuaí e Jequitinhonha. O projeto preconizava
uma dinâmica de atuação e de fruição que não
restringia as atividades às sedes físicas ou aos
bens materiais museologizados, e sim previa
uma experiência de percursos vividos, de viagens para dentro do universo sociocultural e histórico do Jequitinhonha.
Para sua concepção e elaboração foram então
realizadas muitas pesquisas e atividades de
campo. Segundo Letícia Julião, então superintendente de museus, a pesquisa seria a espinha
dorsal do museu107, atividade seminal, de base
106 Entrevista com Adão Domingos em 8/8/2016.
107 Fala registrada no vídeo Museu dos Percursos do Vale do
Jequitinhonha. Disponível em: <http://jequitinhonha.reclamedacidade.com.br/turismo-em-jequitinhonha/museu-de-percursos-do-vale-do-jequitinhonha/>.
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antropológica, nos moldes do inventário participativo preconizado pelo IEPHA-MG para as políticas de patrimônio na gestão atual.
Entretanto, ao cabo de um período de mais de
dois anos de trabalho, o projeto foi sendo abandonado sob a alegação de falta de recursos, o que
pode ser entendido como uma mudança de prioridade da Secretaria de Estado de Cultura. Ainda
restaram sementes desse projeto nos territórios,
o que pode ser atestado pela fala de alguns gestores municipais que acreditam na possibilidade
de sua retomada, ou pelas reivindicações formalizadas em fóruns populares108.
4.3.1.3 Patrimônio arqueológico
e paisagens culturais
Nas disposições transitórias da Constituição Estadual de 1989, alguns marcos físicos e sítios naturais foram declarados monumentos do estado.
Entre esses, foi tombada a bacia hidrográfica do
Rio Jequitinhonha, cujos limites inserem quase
todos os municípios dos territórios do Alto e do
Médio/ Baixo Jequitinhonha.109 Essa medida legal
não teve, até o momento, qualquer desdobramento efetivo em termos da proteção da bacia,
embora tenha favorecido os municípios na pontuação do ICMS-Patrimônio Cultural.
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município de Salto da Divisa. Ambos os casos, no
entanto, são representativos das dificuldades que
cercam a proteção do patrimônio quando outros
interesses se sobrepõem, como se viu no caso da
Serra dos Cristais (item 4. 3.1.1). Já o tombamento
das cachoeiras de Salto da Divisa só se mantém
simbolicamente, uma vez que elas foram submersas pelas águas de uma hidrelétrica, após
longa batalha judicial.110
Dos resultados formais das políticas de proteção
municipais, alguns bens naturais e paisagísticos
foram objeto de tombamento como cachoeiras
e grutas. O caso mais notável é o do município
de Pedra Azul, singularizado por sua feição paisagística, composta por formações rochosas conhecidas como pães-de-açúcar. Esse conjunto de
“pedras” foi protegido por seu valor paisagístico,
arqueológico e simbólico para a população.

Em composição com o Rio Jequitinhonha e seus
afluentes, as paisagens naturais dos territórios do
Vale, em sua diversidade, são elementos indissociáveis da cultura regional. Muitos parques compõem um mosaico de paisagens protegidas e
algumas feições mereceram a proteção legal do
tombamento estadual como é o caso da Serra
dos Cristais, em Diamantina, e do Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, no

Quanto à proteção do patrimônio arqueológico, a
Constituição Federal de 1988 considera todos os
sítios como bens da União, sob tutela do IPHAN.
O instrumento que legitima formalmente a proteção é o reconhecimento do sítio e sua inserção
no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos.
Esse cadastro, embora esteja muito aquém da
pluralidade e dispersão desses bens arqueológicos no território brasileiro devido a sua desatualização, pode ser considerado um possível
parâmetro de avaliação, não da dimensão real
da existência dos sítios nos territórios aqui analisados, mas sobre a capacidade de se obter o reconhecimento que cada um dos municípios tem.
E fica bastante claro, observando o quadro D3,
em apêndice, a diferença entre os territórios do
Médio/Baixo Jequitinhonha, com apenas cinco, e
o Alto Jequitinhonha, com 166 sítios cadastrados
(só em Diamantina, são 66 sítios). Esses números

108 Como no I Encontro do Fórum Permanente das Microrregiões, resultado do programa da Secretaria de Estado de Cultura denominado Minas Território da Cultura, 2014.
109 À exceção de Águas Vermelhas, Divisa Alegre e Palmópolis.

110 DIRETORIA DE PROMOÇÃO DO IEPHA/MG - Gerência de Cooperação Municipal. Relação de Bens Protegidos em Minas
Gerais apresentados ao ICMS Patrimônio Cultural até o ano
de 2015, exercício 2016.
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apontam com alguma segurança para a capacidade de alguns municípios contarem com mais
pesquisas em seu território (como Diamantina)
ou para processos específicos, como no caso dos
municípios ou regiões atingidas por empreendimentos de forte impacto.111

especialmente quanto aos vestígios da presença
e da dinâmica histórica dos quilombolas e dos
muitos povos indígenas que habitaram o Vale,
como comprovam pesquisas históricas e arqueológicas (ver item 4.3.2.1).

Embora o IPHAN conte com dois escritórios
técnicos nos territórios Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha (Serro e Diamantina), todos os
procedimentos decisórios são realizados na
superintendência regional em Belo Horizonte ou
na sede, em Brasília. No entanto, algumas colaborações técnicas têm sido realizadas entre o IPHAN
e a UFVJM, contando com a participação do professor e arqueólogo Marcelo Fagundes, como as
prospecções arqueológicas realizadas na Santa
Casa do Serro. Esse pesquisador coordena projeto
acadêmico de pesquisa em sítios pré-históricos,
em diversos municípios do Alto Jequitinhonha,
ampliando o espectro de pesquisas pioneiras
(FAGUNDES, 2013).

4.3.2 O patrimônio imaterial

Para o pesquisador, embora se registrem alguns
episódios de vandalismo, a maior ameaça aos
sítios arqueológicos atualmente são os empreendimentos minerários. Os trabalhos acadêmicos
de Fagundes também compreendem uma face
interativa com as comunidades e a preocupação
com a preservação do patrimônio arqueológico,
apontando para soluções já compartilhadas
aqui, como a participação das comunidades, a
educação patrimonial, a formação de recursos
humanos na escala regional, o mapeamento dos
bens e a sua ampla divulgação.

Dando legitimidade e instrumentalização jurídica
a toda uma renovação conceitual que vinha se
fortalecendo nacional e internacionalmente nas
últimas décadas do século XX, o IPHAN criou, no
início da década de 2000, o Programa Nacional de
Patrimônio Imaterial e o Registro do Patrimônio
Imaterial. Com essas iniciativas, passaram a ser
passíveis de acautelamento e objetos de políticas
públicas de preservação as mais diversas expressões das identidades sociais e os vestígios imateriais do vivido em sociedade: celebrações, modos
tradicionais do saber e do fazer, lugares, ofícios e
maestrias. Mais uma vez, as bases legais desses
avanços foram estabelecidas pela Constituição
de 1988, que preconizou também a necessidade
de se elaborar outros instrumentos de proteção,
para além do tombamento (CARVALHO, 2013).
O registro do patrimônio imaterial passou a ser
um mecanismo utilizado nas diversas instâncias
de poder, ainda que tal chancela não seja uma
garantia imediata de sobrevivência e/ou revitalização dos bens imateriais. Nos territórios do
Jequitinhonha, esse mecanismo de reconhecimento e de difusão vem ao encontro da natureza
e da diversidade das suas manifestações culturais.
4.3.2.1 Diversidade dos saberes e fazeres

Em termos do patrimônio arqueológico relativo
ao período colonial, quase tudo está por se fazer,
111 Esse é o caso de Leme do Prado, cujo território foi atingido
pela barragem de Irapé, suprimindo parte de sua paisagem
natural, social e cultural, inclusive os diversos sítios arqueológicos cadastrados no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos.

Muitas são as maestrias e as práticas tradicionais
e cotidianas que coexistem nos territórios do
Jequitinhonha: sineiros, ceramistas, tecedeiras,
bordadeiras, trovadores, rezadeiras, benzedeiras, parteiras, doceiras e quituteiras, raizeiros,
canoeiros. Também as populações tradicionais
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são muitas e fortes, como os quilombolas, indígenas, garimpeiros e os apanhadores de sempre-vivas. Já outras têm sua presença e sua memória
cada vez mais apagadas, como os tropeiros. Identificar, diagnosticar e propor medidas de proteção de todo esse universo cultural é tarefa para
muitos atores e gerações. Alguns dos aspectos
mais relevantes serão tratados especificamente
neste relatório como as celebrações, expressões
culturais e festejos (4.4.1), os lugares de trocas
simbólicas (4.4.2) e o artesanato regional (4.5).
As medidas implementadas pelos órgãos de
patrimônio ainda são pontuais quanto ao
registro do patrimônio imaterial nos territórios
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. Destaca-se o
processo de reconhecimento do modo artesanal
de produção do queijo do Serro. Esse processo de
reconhecimento não resultou diretamente dos
avanços conceituais e legais, mas veio responder
à necessidade de se organizar e defender o modo
artesanal do queijo mineiro, frente às exigências
sanitárias e do Ministério Público, que ameaçavam a continuidade da produção. À luta pela
sobrevivência dos produtores somou-se o reconhecimento do valor identitário da atividade, o
que levou ao registro pelo IEPHA-MG em 2002.112
Em nível federal, esse registro deu-se em 2008,
quando, a partir de pesquisas e inventário, o território cultural ampliou-se para abranger também
os queijos fabricados em outras regiões mineiras,
como Serra da Canastra, Serra do Salitre/Alto
Paranaíba.
Interessante ressaltar que o registro imaterial
do fazer artesanal do queijo, segundo a chefe
do escritório do IPHAN no Serro, tem hoje maior
112 Com esse registro estadual, os municípios envolvidos na
produção do queijo puderam pontuar no ICMS-Cultural.
Municípios dos territórios analisados que pontuam pelo
Registro do modo de fazer o queijo artesanal da região
do Serro: Alvorada de Minas, Coluna, Materlândia, Rio Vermelho, Serra Azul de Minas, Serro.
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reconhecimento e significado simbólico junto
à população do que o patrimônio edificado. As
exigências sanitárias da Anvisa têm dificultado
a produção e a venda do produto e a equação
preservação da produção artesanal versus parâmetros sanitários é complexa, mas a produção
continua com o uso do selo de patrimônio e a
atuação da Associação dos Produtores Artesanais
do Queijo do Serro (APAQS). No entanto, para o
secretário de Cultura do Serro, Pedro Farnese, a
associação não tem atuado firmemente na organização e no fortalecimento dos produtores
devido a muitas disputas internas e rivalidades
individuais. A ausência de um verdadeiro espírito associativista estaria prejudicando o movimento.113 Por outro lado, de acordo com a direção
do IEPHA, a questão da preservação do modo
de fazer o queijo não se restringe à atuação dos
órgãos, mas, pelo contrário, exige uma ação interinstitucional que passa necessariamente pelo
regime de produção do produto:
Então para ter uma política de salvaguarda
mais articulada, teríamos que fazer uma articulação maior com a Emater, com as prefeituras locais, com as cooperativas, [e] o IMA
também. Uma coisa interinstitucional.114
Nesses termos, constata-se que o processo de
registro imaterial do queijo do Serro ainda é uma
promessa em termos da proteção a um saber
tradicional e que seu êxito dependerá de muitos
esforços compartilhados entre instituições
públicas e privadas e os sujeitos interessados.
Além do queijo, outro registro de patrimônio
imaterial ligado aos saberes tradicionais e realizado pelo IPHAN inclui os núcleos de Serro e
Diamantina: o toque dos sinos em Minas Gerais.

113 Entrevista com Pedro Farnese em 2/8/2016.
114 Entrevista com Michelle Arroyo, presidente do IEPHA-MG,
em 12/09/2016.
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Segundo estudo realizado em 2009 para subsidiar o registro, o ofício de sineiro encontrava-se em declínio na cidade do Serro, mas em
dois distritos – São Gonçalo do Rio das Pedras e
Milho Verde – a atividade permanecia viva, especialmente entre os jovens.115 Em Diamantina,
esse mesmo documento registrou a existência
de antigos sineiros ainda ativos, atestando que
a atividade estava “em um movimento ascendente, após um período de declínio”.116 A maior
preocupação dos párocos e sineiros tem sido,
entretanto, a conservação dos sinos, pois muitos
deles haviam sido roubados, inutilizados ou
encontravam-se rachados. Segundo o estudo do
IPHAN, a grande ameaça é, no entanto, a laicização da sociedade e a mentalidade pragmática
da maioria dos párocos modernos, enquanto o
toque dos sinos ainda resiste como uma forma
de identidade entre os habitantes das cidades
povoadas de templos católicos.

suas ações de proteção ao patrimônio imaterial.
O quadro D1, no apêndice, permite destacar
três processos evidentes: a) a flagrante diferença
numérica entre as iniciativas realizadas no território do Alto Jequitinhonha (16 registros) em
comparação com o Médio/Baixo Jequitinhonha
(apenas um registro); b) a supremacia das festas
religiosas e folias populares entre os registros imateriais efetivados; c) a opção atual pelos registros
imateriais em comparação com os tombamentos
de bens materiais realizados desde a década de
2000, e ainda numericamente maiores.

De todo modo, é fato que uma parcela cada vez
menor dos habitantes reconhece o toque dos
sinos como uma linguagem do cotidiano religioso
e mesmo social. Atualmente a função lúdica, festiva e musical dos sinos é que tem atraído mais as
pessoas, produzindo novos significados para essa
herança cultural. Como medidas de salvaguarda,
o documento aponta a necessidade de maior
documentação e registro das diferentes linguagens dos sinos, ações de conservação dos sinos e
dos locais de sua instalação, incentivo à formação
de novos sineiros, valorização e regulamentação
do ofício de sineiro.
As administrações municipais, a partir dos subsídios orçamentários oriundos do ICMS Patrimônio Cultural, têm gradativamente ampliado

[...] alguns acontecimentos convergiram
para o reconhecimento da existência dos
direitos dos chamados povos e comunidades tradicionais: a emergência da
questão ambiental em nível global; a renovação do conceito de patrimônio cultural,
que passou a incorporar bens e expressões de natureza intangível, produzidos
por segmentos socioculturais não hegemônicos nos contextos nacionais; e, no
âmbito do Brasil, a redemocratização da
sociedade brasileira, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, e
a mobilização de povos e comunidades em
defesa de seus modos tradicionais de vida
e dos seus saberes. (COSTA FILHO; VIEIRA,
s.d., p. 18-19)

115 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL. O toque dos sinos em Minas Gerais; dossiê descritivo. Brasília, 2009.
116 Idem, p. 76. No trabalho de campo realizado em agosto de
2016, essa vitalidade não pode ser comprovada.

Entre esses grupos, o estudo aponta aqueles
envolvidos em produção familiar de pequena
escala, fortemente envolvidos com os lugares
onde vivem e produzem, tais como os ceramistas

4.3.2.2 Comunidades tradicionais,
remanescentes quilombolas, povos indígenas
Desde as últimas décadas do século XX, a diversidade cultural vem sendo gradativamente reconhecida como patrimônio cultural em todo mundo e
no Brasil. Como apontado em recente estudo,
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do Médio/Baixo Jequitinhonha e os apanhadores
de sempre-vivas da região do Alto Jequitinhonha.
O conceito que veio dar base teórica às políticas
públicas de proteção é o de patrimônio imaterial,
“sem dissociar manifestações festivas, culturais e
religiosas dos princípios de sociabilidade e organização social, das práticas cotidianas de produção
e reprodução material e simbólica dessas comunidades” (COSTA FILHO; VIEIRA, s.d., p. 20-21).
No tocante ao aparato legislativo, foi instituída em
2007 uma Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.117 Em Minas Gerais, o poder público promoveu
legislação semelhante, instituída em 2014118, reconhecendo a necessidade de promoção do desenvolvimento integral dos povos e comunidades
tradicionais, muitos cujas raízes estão fincadas
na vasta região hoje definida como territórios do
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e reconhecidos
em sua diversidade como comunidades quilombolas119, povos indígenas, geraizeiros, ceramistas,
congadeiros, canoeiros, apanhadores de sempre-vivas, artesãos, tecedeiras, bordadeiras, faiscadores e garimpeiros, entre outros.
No entanto, apontam Costa Filho e Vieira, a invisibilidade ainda é a marca desses povos e comunidades, e recomendam:
Saber quem são, quantos são, onde estão e
conhecer os conjuntos de saberes e práticas
tradicionais dos Povos e Comunidades Tradicionais no Estado de Minas Gerais torna-se
imperativo para a efetiva proteção desses

117 Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.
118 Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014.
119 Cumpre ressaltar que a palavra quilombo não se aplica adequadamente para remanescentes de quilombos ou quilombolas como entendido atualmente. Estamos tratando aqui
das comunidades negras tradicionais, rurais ou urbanas, que
se autorreconhecem como remanescentes de quilombos.
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grupos, através da promoção de políticas
públicas voltadas para a garantia de direitos
e da sustentabilidade dessas comunidades
e seus modos de vida, para a valorização de
suas manifestações culturais e para o seu
(re)conhecimento formal. (COSTA FILHO;
VIEIRA, s.d., p. 26)
A necessidade técnica e metodológica de se elaborar um inventário sistemático e consistente
dessas comunidades alcança sua dimensão social
e política quando esse inventário é construído a
partir do processo de autorreconhecimento. Iniciativas participativas e emancipadoras têm sido
propostas e implementadas por diferentes atores
como órgãos públicos e entidades, ainda que
enfrentando dificuldades de diferentes ordens.
No que toca às comunidades quilombolas, o trabalho mais importante realizado no país é protagonizado pela Fundação Cultural Palmares, que
tem emitido certificados de reconhecimento das
comunidades. Como mostra o quadro D.2 (apêndice D), até o ano de 2016, o território do Médio/
Baixo Jequitinhonha teve 26 comunidades reconhecidas, enquanto o Alto Jequitinhonha somou
52 comunidades. Esse seria um primeiro passo para
a obtenção da titularidade de suas terras, já que a
questão fundiária é o maior problema enfrentado
por essas comunidades, cujos territórios sofrem
inúmeras ameaças como a grilagem, a implantação
de hidrelétricas, grandes empreendimentos minerários, silvicultura, além de conflitos relacionados à
criação de parques naturais e reservas biológicas.
Para a direção do IEPHA-MG, as ações até hoje realizadas para o reconhecimento das comunidades
quilombolas são ainda muito frágeis. Não só nos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha,
mas em todo o estado de Minas Gerais. Somente
a comunidade de Porto Corís, no município de
Leme do Prado, teve a titulação de suas terras, o
que demonstra a dificuldade que cerca o acesso
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às terras120. Muitas comunidades nem teriam interesse nesse autorreconhecimento proposto pela
Fundação Palmares, que implica que as comunidades se organizem formalmente. Outras ainda
não teriam como motivação a questão do patrimônio cultural, mas muito especificamente a
questão de posse da terra. Diante da diversidade
das situações que envolvem as comunidades e do
desconhecimento por parte do estado, somente
o inventário participativo poderia de fato apresentar um quadro qualificado da situação,
segundo a presidente do IEPHA, Michelle Arroyo.
Buscando ampliar o trabalho não só de identificação e mapeamento das comunidades, como
também de sua mobilização política, uma outra
entidade importante é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), organização sem fins lucrativos. O trabalho de CEDEFES
permitiu a identificação, segundo dados de 2007,
de mais de 400 comunidades quilombolas no
estado. Levantamento efetuado nesse material
indicou a existência de 64 comunidades reconhecidas nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha (ver quadro D.2, em Apêndice D).121
120 A comunidade de Porto Corís, apesar do ganho pioneiro do seu
reconhecimento pela Fundação Palmares ainda em 2000, perdeu
seu território devido à inundação de suas terras pela barragem da
Hidrelétrica de Irapé. Sua população foi realocada em local distante
e totalmente diferente do local de origem, o que alterou as formas
de uso e as relações da comunidade com o ambiente natural, dificultando sua sobrevivência e comprometendo irremediavelmente
sua herança cultural. CENTRO de Documentação Eloy Ferreira da
Silva. Comunidades Quilombolas de Minas Gerais no século XXI; história e resistência. Belo Horizonte: Autêntica/Cedefes, 2008.
121 Segundo Santos e Camargo (2008, p. 42), em livro dedicado ao
estudo das comunidades quilombolas em Minas Gerais, “até
junho de 2007, foram localizadas 435 comunidades negras em
cerca de 170 municípios [...] O município com maior número de
comunidades é Berilo que, ao lado de Chapada do Norte, Minas
Novas, Virgem da Lapa e Araçuaí, compõem, no Médio Jequitinhonha, a maior concentração de quilombos encontrada no
Estado. ”O texto elenca a seguir diversos municípios do Médio
São Francisco, como Janaúba, Manga, Januária e Pai Pedro,
que apresentavam a segunda maior concentração de comunidades negras e comporiam “o que o antropólogo João
Batista Almeida Costa (1999) define como ‘campo negro”

A entidade contribuiu também para a criação
da Federação das Comunidades Quilombolas de
Minas Gerais N’Golo, fundada em 2005.
As administrações de municípios que concentram grande parte das comunidades quilombolas dos territórios em estudo, como Araçuaí,
Minas Novas, Chapada do Norte e Berilo, em parceria com entidades como o CEDEFES, a Coquivale122, a N’Golo, têm feito um trabalho para a
obtenção das certificações quilombolas, etapa
de autorreconhecimento junto à Fundação Palmares. Já a etapa de regularização fundiária pelo
INCRA sofreu um revés importante muito recentemente. Medida provisória do governo Michel
Temer transferindo para o Ministério da Educação
a responsabilidade pela regularização fundiária
das terras quilombolas já acarretou o recrudescimento do conflito na comunidade de Marobá
dos Teixeiras, em Almenara, pelo impasse gerado
na reintegração de posse da fazenda tradicionalmente ocupada pela comunidade e atualmente
objeto de ocupação de fazendeiros.123
O apoio de entidades não governamentais e
patrocínios privados têm contribuído para a
montagem de um roteiro turístico quilombola,
nos moldes de um “turismo étnico”, capacitando
os jovens quilombolas como condutores. Em
Chapada do Norte, responsáveis pela área cultural da prefeitura defendem essa interação, pois
o “o turismo é totalmente ligado à cultura e nossa
maior atração é a cultura”.124

122 Comissão das Comunidades Quilombolas do Médio Jequitinhonha. Em 20 de agosto de 2016, 14 comunidades dos
municípios de Berilo, Chapada do Norte, Coronel Murta,
Minas Novas, Araçuaí receberam o certificado da Fundação
Palmares.
123 AUDIÊNCIA pública discutirá situação de quilombolas em
Almenara. 10/08/2016. Disponível em: <http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=94201>.
124 Entrevista com servidoras da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes de Chapada do Norte, em 9/8/2016.
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Um dos atores importantes nessa questão é o
NuQ-Núcleo de Estudos em Populações Quilombolas e Tradicionais, formado em 2005 por
professores e alunos de Antropologia da UFMG
e outras universidades.125 Interessados nas pesquisas sobre as comunidades quilombolas e tradicionais, o grupo também atua no sentido de
“criar uma linguagem pública sobre as terras de
quilombo, que são até hoje pouco conhecidas,
apesar de representar um segmento considerável
da população brasileira”126 e na implementação
de políticas públicas voltadas para tais populações. No ambiente acadêmico outros programas e
projetos também convergem seus interesses teóricos e extensionistas para as comunidades tradicionais, abarcando municípios e regiões inseridos
nos territórios do Vale do Jequitinhonha. Esses
novos atores propõem trabalhos cooperativos e
em rede, como é o caso do grupo do Programa
Mapeamento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, que tem atuado com
as populações do chamado semiárido mineiro,
dado o seu grau de vulnerabilidade. Esse programa, presente em municípios como Diamantina, Araçuaí, Itaobim, Almenara, Chapada do
Norte e Serro, entre outros, realizando reuniões e
oficinas, vem atuando ainda em um campo particularmente sensível que é o da discussão sobre as
chamadas unidades de conservação (UC).
A implantação dessas unidades de conservação
de proteção integral tem sido acompanhada da
instauração de uma relação conflituosa com as
comunidades instaladas nas áreas destinadas aos
parques. Usualmente, as implantações das unidades de conservação são feitas sob bases exclusivamente ambientais e de modo arbitrário, limitando a presença e mesmo o acesso aos territórios
tradicionalmente ocupados por populações rurais
125 Embora vinculado ao Departamento de Antropologia da
UFMG, o NuQ abriga pesquisadores de universidades como
UNB, USP e Unicamp.
126 Nota disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/nuq/>.
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e impedindo a utilização dos recursos naturais
presentes no ambiente (COSTA FILHO, 2015, p. 81).
O conflito instaurado pela criação da reserva biológica Mata Escura, cujo território incide em 75%
das terras da comunidade quilombola de Mumbuca, município de Jequitinhonha, é um caso
exemplar dessa postura unilateral das políticas
conservacionistas e que terminou por fortalecer
o processo de afirmação cultural e de reconhecimento da comunidade. Muitos outros conflitos
têm lugar na disputa desigual pelos territórios
entre comunidades tradicionais e unidades de
conservação, como mostram as questões em
torno da subsistência das populações extrativistas
que existem no território do Alto Jequitinhonha.
Os apanhadores de flores de mais de 20 comunidades têm sua atividade tradicional e sua própria sobrevivência ameaçadas com a criação
de unidades como o Parque Nacional das Sempre-Vivas, enquanto comunidades quilombolas
reconhecidas como a Mata dos Crioulos se veem
impedidas de utilizar seus territórios tradicionais
para suas atividades extrativistas.127
O enfrentamento entre práticas extrativistas tradicionais e a defesa do meio ambiente alcança seu
ponto agudo no embate atual contra os garimpeiros, embate cujas raízes históricas alcançam
a clandestinidade que cercou o garimpo desde
os tempos coloniais, quando a exploração diamantífera foi delimitada e cerceada na chamada
Demarcação Diamantina. Na longa trajetória
da atividade do garimpo, prevaleceu sua condição de atividade informal e por vezes violenta,
regendo por seus próprios códigos uma população significativa do ponto de vista econômico,
127 No enfrentamento desses conflitos a mobilização das populações levou à criação da Comissão em Defesa dos Direitos
das Comunidades Extrativistas que, entre outros objetivos,
busca a alteração da categoria do Parque Nacional das
Sempre Vivas em Reserva do Desenvolvimento Sustentável.

164

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

social e cultural, embora quase sempre marginalizada e ignorada pelas políticas públicas, que privilegiaram ao longo do tempo a grande empresa
mineradora, pública ou privada.
É evidente que tais conflitos e questões extrapolam os limites de uma discussão sobre a preservação dessas comunidades tradicionais como
patrimônio imaterial, mas a questão da afirmação identitária, possibilitada pela renovação
e ampliação conceitual, traz para o conjunto das
preocupações com as políticas de preservação a
sobrevivência desses grupos, de tão intensa presença nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha.
Outra questão importante a ser tratada neste
diagnóstico, que busca repertoriar as múltiplas
identidades existentes e sobreviventes nos territórios, é, por fim, a sobrevivência histórica e a
resistência cultural das comunidades indígenas.
A história do Jequitinhonha foi marcada pela
expansão da fronteira colonial que, a partir da
decadência da mineração no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha, promoveu a ocupação
comercial e pecuária a montante do rio a partir
da militarização da região, da devastação das
matas e de uma política indigenista de extermínio
das etnias resistentes e aldeamento das demais.
Assim, a trajetória dos povos indígenas na região
é marcada pelos deslocamentos constantes e
pelo apagamento de uma presença que há milênios ocupava toda a região, como atestam as
pesquisas arqueológicas e históricas. Muitas das
cidades hoje existentes, especialmente no Baixo
Jequitinhonha, foram fundadas entre o século XIX
e XX como aldeamentos indígenas e quartéis militares, como Jequitinhonha, e hoje não se reconhecem como lugares de memória dos ancestrais.
O território Médio/Baixo Jequitinhonha constitui
hoje região onde os povos indígenas têm alguma

visibilidade. Fora os sítios pré-históricos, já tratados, em termos de referências arqueológicas dos
antigos aldeamentos são já identificados o antigo
aldeamento indígena de Lorena dos Tocoiós, em
Araçuaí, e o sítio de Farrancho, na comunidade
de Guaranilândia, município de Jequitinhonha.
A falta de pesquisas e de um inventário desses
registros da presença indígena (assim como no
caso dos quilombolas) impede a sua preservação
e sobretudo a reconstrução da sua história.128
Atualmente algumas etnias sobrevivem dispersas
especialmente no Baixo Jequitinhonha, onde sua
herança cultural é compartilhada com a população na culinária e no artesanato. Os pataxós
e os pankararus foram reassentados na região
após terem sido expulsos de suas terras originais
na Bahia. Entre Coronel Murta e Araçuaí essas
comunidades indígenas remanescentes foram
abrigadas na reserva Cinta Vermelha Jundiba, em
terras doadas pela Diocese. Na fazenda Alagadiço, as famílias aranãs buscam garantir a posse
das terras e sua sobrevivência cultural.
A realidade, no entanto, permanece distante
daquela preconizada no aparato legislativo, o qual
evoluiu substancialmente no que toca ao reconhecimento da existência e da autonomia dos
povos indígenas. Em seu art. 231 da Constituição
Federal, são reconhecidos “aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-los, proteger e fazer respeitar todos os
seus bens”. No entanto, o Estado concluiu até hoje
apenas parte dos processos de reconhecimento
jurídico das terras indígenas no Brasil.
128 Como já frisamos, sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos são protegidos (Lei Federal nº 3.924, de 1961), principal
instrumento de salvaguarda e proteção deste tipo de acervo
cultural. Para isto precisam ser inventariados. Uma vez identificados, tornam-se bens da União e podem ser protegidos
contra destruição e descaracterização.
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Em 2002, o governo brasileiro ratificou a Convenção n. 169 da Organização Internacional do
Trabalho, pela qual se buscou “garantir aos povos
indígenas e tribais os direitos mínimos de salvaguardar suas culturas e identidade no contexto das
sociedades que integram, se assim desejarem”.129

4.4

DINÂMICA CULTURAL DOS TERRITÓRIOS
DO ALTO JEQUITINHONHA E DO MÉDIO/
BAIXO JEQUITINHONHA: PLURALIDADE
E DIVERSIDADE

A valorização, reconhecimento e propagação da
riqueza cultural dos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha resultaram de um movimento de resistência de atores do setor cultural
ao diagnóstico da região como “Vale da Miséria”. A
narrativa do Jequitinhonha como uma região seca
e empobrecida, muito em voga a partir dos anos
1960, era comum em discursos e análises expressas
nos diversos planos de desenvolvimento da
região. A mobilização político-cultural ganha força
a partir do final dos anos 1970, quando diversos
movimentos culturais da região dão início ao processo de valorização cultural do território, divulgando-o como uma espécie de celeiro da riqueza
cultural do estado de Minas Gerais.
A visão que associou o vale à miséria diagnosticou o
território como uma região vazia de possibilidades
que pudessem viabilizar um processo de desenvol
vimento endógeno. Essa negação dos potenciais e
valores internos à região, com o passar dos anos, é
que deu impulso, na visão de Servilha (2012), ao movimento de afirmação do Vale do Jequitinhonha130,
129 Convenção n° 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT / Organização Internacional do
Trabalho. Brasília: OIT, 2011. p.10.
130 Estudo aprofundado sobre este complexo processo de
criação de uma identidade coletiva no Vale do Jequitinhonha pode ser visto na tese de doutorado de Mateus de
Moraes Servilha (2012).
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em um sentido oposto ao estigma da pobreza.
Nesta perspectiva a região é divulgada como
um locus especial de riqueza cultural, o que culminaria, ainda de acordo com o autor, no desenvolvimento de uma identidade coletiva regional.
A narrativa da “riqueza cultural do vale” teve
sua origem marcada pela mobilização de atores
sociais das áreas da cultura e das artes, em articulação com outros movimentos sociais e entidades religiosas.
Em novembro de 1979, o jornal Geraes promoveu o 1º Encontro de Compositores do Jequitinhonha, no qual estiveram presentes 22 compositores de 15 cidades da região, os quais nunca
haviam se encontrado antes. Segundo Tadeu
Martins131, um dos idealizadores do Festivale, o
encontro em pouco tempo tornou-se local por
excelência de reunião anual das diversas manifestações culturais da região: músicos, poetas,
artesãos, congadeiros, foliões, batuqueiros,
escritores, repentistas, cantadores e contadores
de causos etc. Tendo iniciado como um festival
de música, o festival revelou talentos como Paulinho Pedra Azul, Tadeu Franco, Saulo Laranjeira,
Rubinho do Vale, Pereira da Viola e muitos outros
compositores e cantores.
Nos anos seguintes, o festival se abriu para
outras formas de cultura, incluindo as feiras de
artesanato, manifestações culturais da região,
passando depois a contar com cursos para trabalhadores rurais, oficinas culturais diversas,
apresentação da literatura da região com concurso de poesias de autores do Vale. Ano após
ano, o festival se converte em um movimento
político-cultural, em instrumento de resistência
contra a política de desvalorização da cultura
popular, transformando-se em um espaço
131 Tadeu Martins é “escritor, cordelista e contador de causos”, já
publicou 10 livros e 84 folhetos de cordel. Em 2015 lançou o
CD Causos, cordas e cordéis, trabalho que reúne vários cordéis
e causos, com um fundo musical.
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de defesa e expressão da luta diária do povo
pela sobrevivência.

conômico e cultural da própria região (apud
SERVILHA, 2012)132.

Destacam-se no movimento personalidades e
grupos organizados, como frei Chico e suas pesquisas dos cantos de domínio público no Vale
do Jequitinhonha, realizadas em parceria com a
artesã Lira Marques, e a criação do coral Trovadores do Vale. A música regional foi um importante instrumento de construção de uma nova
identidade e autoestima – músicas tradicionais
do dia a dia da população foram registradas e
depois cantadas nos corais que foram surgindo,
com o intuito, ainda segundo Servilha (2012), de
serem (re)conhecidas e (re)valorizadas.

As artes foram o principal instrumento de sensibilização da população regional para a necessidade de se autolegitimarem, para a emergência
de um orgulho de ser do Vale do Jequitinhonha,
para a valorização das belezas e alegrias da vida
camponesa, sertaneja e interiorana, e para a (re)
valorização das populações e dos saberes tradicionais rurais (SERVILHA, 2012).

Novos fatos, ideias e imagens são acionados
por novos sujeitos sociais para fins de autorreconhecimento e legitimação de diferentes qualificações valorativas da região, visando mostrar
outros Vales:
O Vale do potencial agrícola familiar, o Vale
da religiosidade e da cultura populares, o Vale
da cultura afro-brasileira, o Vale da cultura
indígena, o Vale das folias de reis, do congado,
da viola, das benzedeiras e rezadeiras, dos
canoeiros, da oralidade, do “sentimento de
comunidade”, dos cantos de domínio público,
das lavadeiras, dos boiadeiros, dos mutirões,
das festas nas ruas, da viola, do artesanato.
(SERVILHA, 2012, p. 145)
Sebastião Rocha, do Centro Popular de Cultura
e Desenvolvimento (CPCD), um dos criadores
do coral Meninos de Araçuaí, e que trabalha no
município há 18 anos, afirma em artigo sobre o
movimento cultural do Vale que o seu povo, por
meio de seus porta-vozes, músicos, escritores,
artesãos, entre outros, resolveu mostrar o que o
Vale do Jequitinhonha tem, pensa, pode e quer:
uma identidade a ser respeitada e utilizada
como instrumento de desenvolvimento socioe-

A consolidação desse movimento cultural teve
a adesão de sujeitos sociais bastante diversos.
Como aponta Servilha (2012), participaram do
movimento: artesãos de comunidades rurais,
músicos da região residentes em Belo Horizonte,
músicos que vivem em cidades da região; jornalistas fomentadores de jornais locais/regionais; professores nascidos e residentes na região
(muitos dos quais já viveram em outras localidades ao longo da vida e retornaram à “região
natal”); jovens atores associados a grupos teatrais
amadores municipais; atores de grupos teatrais
profissionais de reconhecimento nacional que
permanecem na região; jovens não praticantes
de atividades artísticas, ávidos por novas vivências e diversão que participam de eventos culturais, em especial o Festivale; migrantes da região
que vivem em outras localidades e que, durante
a realização de eventos culturais, retornam a
“sua região” para reencontrar familiares, amigos
e lugares; participantes de grupos de cultura e
religiosidade populares (tais como folias de reis,
congado e boi de janeiro), em especial de localidades rurais, que encontram nos eventos culturais, entre outras coisas, o reconhecimento de
suas práticas, crenças e saberes; artistas de outras
localidades que participam, por vezes de forma

132 Referências sobre o trabalho de Tião Rocha e do Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) estão disponíveis no texto D1 do apêndice D.
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voluntária, dos eventos realizados na região por
afinidades com o movimento cultural; simpatizantes do movimento, não nascidos no Jequitinhonha, que encontram na sua organicidade e
unidade a possibilidade de vivenciar e construir
novas sociabilidades diferentes das experimentadas em suas vidas cotidianas.
Segundo o mesmo autor, o aparente “retorno às
raízes” presente nos discursos constitutivos da
identidade regional no/do Vale do Jequitinhonha
revela, em especial, uma nova proposta para a
região, de (re) direcionamento para um futuro desejado (grifos nossos). Nesse sentido, não há como
pensar propostas de desenvolvimento cultural
para os territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha desconsiderando o movimento cultural
já existente, que tem muito a contribuir para uma
proposta de desenvolvimento inclusivo que respeite os valores locais: um desenvolvimento da
região e para a região (SERVILHA, 2012).
4.4.1 A riqueza cultural do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo
Jequitinhonha: lugares, saberes, fazeres,
expressões e celebrações
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escravo em larga escala em razão da mineração de
diamante. Assim, afirma Servilha (2012), o negro e
sua cultura se enraízam; a música de tambor, os
ritos e ritmos africanos se difundem lentamente
às margens da cultura oficial diamantinense, da
base eurocêntrica, marcada pela música erudita.
De modo geral, a música esteve em grande parte
do território vinculada às expressões folclóricas
e/ou religiosas: música para cultuar santos, para
festas populares, para reafirmação do negro, de
viola, sanfona e reis, característicos da religiosidade popular (SERVILHA, 2012).
Outro aspecto formador das manifestações musicais da região refere-se ainda às características
rurais do Vale do Jequitinhonha. São músicas
criadas e cantadas durante algum trabalho específico, tais como as cantadas pelos canoeiros, lavadeiras, boiadeiros, lavradores e mulheres do tear,
músicas, encontradas hoje na forma de domínio
público e que relatam relações com a terra e com
a vida camponesa (SERVILHA, 2012).
O primeiro coral fundado nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha foi o Trovadores do
Vale, em Araçuaí. A partir de sua criação, novos
grupos musicais importantes surgiram, como os
corais Araras Grandes, Nossa Senhora do Rosário,
Lavadeiras de Almenara, Meninos de Araçuaí,
entre outros. Recentemente, foi feita uma coletânea das músicas do Vale com 300 músicas de
40 artistas, no âmbito do projeto Nosso Canto
Vale Mais Jequitinhonha, coordenado pelo artista
Neilton Lima133.

A cultura dos territórios do Jequitinhonha tem
sua origem nas formas de ocupação histórica
da região e é resultado essencialmente do processo de miscigenação entre índios, portugueses
e negros. Parte significativa das manifestações
artísticas dos povos indígenas historicamente
povoadores da bacia do Rio Jequitinhonha
encontra-se, ainda hoje, presente na região, seja
num imaginário coletivo influenciado pelas ideias
construídas acerca dos chamados “antepassados”,
seja nas pinturas, cores, artesanatos, cantos e
saberes praticados na região (SERVILHA, 2012).

É importante mencionar a existência no território
de patrimônios culturais de cunho religioso
como os santuários religiosos, dos quais são
exemplos: o da Serra da Caroula, no município

Novas formas de ocupação socioespacial se dão
com a chegada dos portugueses no século XVIII no
Distrito Diamantino, com a introdução do trabalho

133 Produção do Vale Mais – Instituto Sociocultural do Jequitinhonha – por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
com apoio do Polo Jequitinhonha UFMG.
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do Serro; o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Antunes, em Pedra Azul; o Santuário de
Nossa Senhora da Lapa, em Virgem da Lapa; e a
Romaria das Águas e da Terra, na cidade de Itinga.
Essa romaria tem um caráter diferenciado, pois é
um evento organizado e/ou apoiado pelas pastorais sociais da Igreja Católica, sob a liderança
da Comissão Pastoral da Terra, com o apoio da
Caritas, da Pastoral dos Migrantes, das Comunidades Eclesiais de Base e das Dioceses anfitriãs
das Romarias.
4.4.1.1 Alto Jequitinhonha
O levantamento apresentado sobre as práticas
e manifestações culturais locais não é um inventário exaustivo e tem por objetivo propiciar uma
visão geral sobre as características da cultura do
território do Alto Jequitinhonha. A realização de
um inventário completo sobre as práticas culturais locais apresenta-se como um requisito
importante, tanto para seu registro como para
sua proteção. A pesquisa aqui realizada, referente
às formas de expressão, grupos culturais, bandas
e celebrações nos municípios de Diamantina,
Serro, Couto de Magalhães, Turmalina, Minas
Novas, Chapada do Norte e alguns distritos, foi
feita por meio de trabalho de campo, com entrevistas diretas junto a diversos atores locais complementado por levantamentos junto ao IEPHA,
sites das prefeituras e publicações diversas.
A maioria das formas de expressão e dos grupos
culturais existentes no Alto Jequitinhonha está
associada às celebrações religiosas da Igreja
Católica, com forte componente sincrético, especialmente da cultura africana, com influência
também de sons e ritmos africanos como os
dos tambores, das bandas de taquara, caixa
de assovio e caixa de Mangangá, os grupos de
congada com seus respectivos ternos: caboclos,
catopés, marujada etc. Aspectos advindos da
cultura portuguesa também estão presentes nas

formas de expressão da religiosidade como as
folias de Reis, a dança de fitas, as celebrações em
devoção ao Divino Espírito Santo, as pastorinhas,
a chula etc. Há também outras influências regionais advindas dos modos de vida rural, como
são, a festa do boi da manta, do boi bumbá, as
cavalgadas, os rodeios, as festas agropecuárias,
entre outras.
As celebrações são em sua maioria dedicadas aos
santos e santas, ao Divino Espírito Santo, aos reis
magos, aos santos protetores das cidades, destacando-se o grande número de festas em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, santa protetora dos negros. Em algumas cidades, as festas
e homenagens aos santos acontecem durante
todos os meses do ano. Estão presentes em todas
as cidades, distritos e povoados do Vale e são
de suma importância para as populações locais,
pois se constituem em momentos agregadores
e socializantes, manifestações de resistência e de
preservação das tradições locais e regionais.
As festas religiosas mobilizam as pessoas, a
sociedade civil organizada e os órgãos públicos
em um momento no qual se revivem tradições,
costumes e crenças carregados de significados,
representando rico patrimônio a ser preservado.
Por esse motivo, é importante que sejam valorizadas, pois representam uma valiosa fonte para
o desenvolvimento do turismo cultural na região.
Os grupos musicais predominantes nas diversas
localidades são os corais, as bandas e as orquestras e têm sua origem integrada às celebrações
da Igreja Católica: como as missas, procissões,
bênçãos, orações e comemorações de datas festivas do calendário religioso.
Como se pode ver no quadro D.4, no apêndice,
as formas de expressão e celebrações são marcadamente referenciadas pela fé católica, o que
não significa que não estejam presentes, e em
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tendência de crescimento, os locais de culto e
manifestações religiosas como as da Igreja Evangélica e outras origens religiosas, em praticamente todas as localidades do território.
Ainda persiste na região a fé nos saberes de
benzedores/as, erveiros, raizeiros, curandeiros
e mestres, que, por meio de rezas, plantas,
ervas, raízes e amuletos, participam da vida
das famílias ajudando na proteção de pessoas,
casas, terrenos, carros etc. Tais saberes revelam
conhecimentos sobre o meio ambiente, sobre
as plantas adequadas ao preparo de remédios da medicina popular e pressupõem uma
relação com a natureza como algo sagrado,
uma dádiva, parte do divino.
Muitas práticas cotidianas das populações dos
territórios analisados ainda estão preservadas,
como mostra o estudo realizado em 2001 sobre
os impactos da barragem de Irapé. São mencionados nesse estudo os saberes tradicionais
ligados à fabricação doméstica de produtos
para uso próprio ou o comércio local, saberes
que podem ser entendidos como conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Embora não se encontrem congelados no tempo, esses saberes e
práticas incorporaram modificações e adaptações e hoje se caracterizam como manifestações híbridas. São testemunhos vivos de formas
arcaicas, marcadas por permanências seculares,
registros de um mundo hoje ameaçado e em
processo de desaparecimento (DELPHI Projetos
e Gestão, 2001).
Grande parte dos saberes tradicionais da região
ainda não foi inventariada e registrada junto aos
órgãos competentes no nível municipal, estadual
ou federal. Persistem ainda o desconhecimento e
a inexistência, por parte do setor público, de políticas de proteção, preservação e salvaguarda do
patrimônio imaterial.
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O estudo sobre os impactos da barragem de
Irapé, já mencionado, faz menção à necessidade
de inventariar e registrar especificamente as técnicas de produção do açúcar de terra e rapadura,
de farinhas, de sabão, de produção de cachaça,
fumo, cestaria, tecelagem doméstica, biscoito
de goma, polvilho e de diversos outros produtos
artesanais. Chama a atenção também para a
importância das quitandas e comidas regionais
como a farofa de andu, a paçoca, o doce de leite,
o requeijão tostado. Há também técnicas construtivas tradicionais de carvoeiras, em adobe
e pau a pique, de produção e usos do forno de
assar biscoitos e do fogão a lenha, entre outras.
Muitas destas práticas correm o risco de se perder
em virtude do envelhecimento dos mestres
conhecedores dos saberes e fazeres referentes às
formas de construir e tocar os instrumentos, dos
materiais utilizados, dos passos e danças de cada
manifestação associada às celebrações e festas,
dos conhecimentos das plantas medicinais, de
técnicas construtivas etc.
Os registros da produção musical erudita diamantinense configuram-se como uma exceção. A
Universidade Federal de Minas Gerais tem realizado pesquisas no sentido de resgatar a memória
musical de Diamantina, propondo-se a construir
o inventário e a divulgação dos arquivos musicais
da cidade 134.
O restauro do órgão histórico de Diamantina
Almeida e Silva/Lobo de Mesquita, da Ordem
Terceira da Nossa Senhora do Carmo de Diamantina, coordenado pelo doutor em Organologia
da Universidade Sorbonne Marco Brescia, destaca-se por sua importância para a cidade. A restauração foi realizada seguindo o objetivo/conceito

134 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN). Dossiê de candidatura de Diamantina a patrimônio
mundial, p. 44. Disponível no portal do IPHAN.
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de resgatar o estado original do instrumento,
considerando desde a concepção organológico-musical do padre Manoel de Almeida e Silva,
tendo sido contemplada a substituição de todos
os elementos incompatíveis à estética original
do instrumento, o sistema de alimentação de ar,
o organismo instrumental, o corpo canoro e sua
essência original.135
Ainda em relação à música, merece destaque a
pesquisa sobre os pífanos e a gaita, no âmbito do
projeto Flautas Tradicionais do Vale do Jequitinhonha. O projeto, sob a coordenação do pesquisador Daniel de Lima Magalhães, teve início em
2006, com o registro e a divulgação das tradições
musicais com o uso do pífano, da transversal de
seis furos e da gaita – ou canudo, com sete furos,
tocada na posição vertical –, vinculados ao congado em Minas, desde o século XVIII. No âmbito
desse mesmo projeto foram realizadas gravações
de performances musicais, entrevistas e fotografias em 26 municípios do Norte de Minas. Numa
segunda fase, 25 oficinas foram realizadas em
18 municípios do Vale do Jequitinhonha, com
700 participantes. Como resultados das oficinas
foram produzidos 1,1 mil flautas, entre pífanos
e gaitas, utilizando PVC, bambu e taquara.
Segundo o pesquisador, o projeto possibilitou a
progressiva adoção do pífano e da gaita como
instrumentos de musicalização nas escolas, seu
reconhecimento como patrimônio cultural imaterial, a manutenção de grupos em atividade e
a renovação espontânea de grupos inativos. No
Alto Jequitinhonha, no município de Capelinha,
provocou o ressurgimento do grupo Banda de
Taquara de Santo Antônio do Fanado.

135 O restauro do órgão foi proposto pela Mitra Arquidiocesana
de Diamantina no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em fevereiro de 2007, e aprovado nas comissões especializadas do Ministério da Cultura, Fundação Nacional de
Apoio à Arte (FUNARTE) e Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN). Fonte: Relatório final do restauro
do órgão histórico de Diamantina (1782-87), jan./2014.

Diamantina abriga uma série de eventos permanentes.136 Há o pacote turístico constituído pelo
concerto do órgão histórico, seresta e vesperata,
comercializado durante os meses de março a
outubro, chegando em algumas ocasiões à realização de apresentações todos os meses. Outros
eventos que também se destacam por sua frequência semanal são a feira de quitandas, a
feira livre no mercado velho e a Sexta Nossa no
Mercado Velho, com comidas típicas e grupos
de música locais. Há também, aos domingos, a
feira livre no largo D. João e o café no Beco da
Tecla, com grupos de músicos seresteiros e a
comercialização de artesanato, além do projeto
“Livro pra que te Quero”, no mercado municipal.
Somam-se a esses eventos o Festival de Inverno
de Diamantina, a Semana JK, o Festival Diamantina Gourmet, a Maratona Sertão Diamante,
entre outros.
As festas religiosas mais importantes do município são a Festa do Divino e a de Nossa Senhora
do Rosário (sede), acompanhadas, em cada
localidade, pelas folias de Santos Reis (Senador
Mourão), Cristo Rei da Paz, Santa Rita (Sopa) e
Grupo Cultural Folia de Reis e Chula137 (São João
da Chapada). Há ainda a Festa da Semana Santa,
as celebrações de Corpus Christi, a festa de
Santo Antônio, do Sagrado Coração de Jesus, de
Nossa Senhora do Carmo, do Senhor do Bonfim,
de Nossa Senhora das Mercês, da Assunção de
Nossa Senhora, de São Francisco de Assis, de
Nossa Senhora da Aparecida e da Imaculada
Conceição, todas com importante participação
popular, tanto em termos da organização quanto
da fruição.

136 O calendário de eventos da cidade pode ser visualizado no
site: <diamantina.mg.gov.br/turismo>.
137 A chula é uma dança popular e gênero musical de Portugal
de andamento ligeiro e de ritmo bastante marcado por um
tambor conhecido por zabumba, por triângulo e chocalhos, originária do Alto Douro. O canto é acompanhado por
rabecas, violas, sanfonas e percussão.
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A cidade possui dois corais – o Coral Regina
Pacis (fundado em 1983) e o Coral do Conservatório Lobo de Mesquita (fundado em 1994) – e
seis grupos de seresta: Madrigal Seresteiro Lícia
Pádua, Grupo de Seresta José Lopes (pertencente
ao Conservatório), Seresteiros JK, Regina Pacis,
Peixe Vivo e Grupo Renascer.
Outros grupos musicais de destaque no município de Diamantina são as bandas de música: a
Banda de Música do 3º Batalhão da Polícia Militar
de Minas Gerais (fundada em 1894), a Banda
Euterpe Diamantinense (fundada em 1927) e
a Banda Sinfônica Mirim Prefeito Antônio de
Carvalho Cruz (fundada em 1985). Nos distritos
da cidade destacam-se as bandas de Senador
Mourão, de São João da Chapada e de Inhaí.
No Conservatório Lobo de Mesquita, fundado em
1994, é ministrado o curso de música, teatro e
dança Arte Miúda - Curso Livre de Arte Integrada,
com objetivo de despertar o gosto pela música,
pela dança, pelo teatro e pelas artes plásticas, de
forma a divulgar a tradição musical da cidade.
Uma legislação referente aos eventos está sendo
criada visando à regulamentação em relação ao
uso dos espaços públicos e definição de regras
objetivando minimizar seus impactos negativos
na cidade. Em entrevista realizada com o secretário da Cultura de Diamantina, foi mencionada
a preocupação com o processo de mudança cultural da cidade nos últimos 10 anos como resultado da implantação das universidades, institutos
federais e escolas estaduais.
No tocante à cidade do Serro, destaca-se a iniciativa de organização do registro de seu patrimônio imaterial por meio da criação do Museu
Virtual das Tradições, no qual foram inseridos
saberes e fazeres populares tais como o modo
de fazer angu, o biscoito de goma a cachaça,
o doce de galinha, doces diversos, farinha de
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 andioca, a goiabada, a linguiça caseira, o
m
melado, o queijo, a rapadura e a samambaia
com costelinha. Registraram-se, ainda, no
Museu Virtual, o artesanato de capim e sempre-viva, de madeira, de barro e pedra, o bordado, a
estilingue, o fuso, o balaio ausente, a panela de
pedra, entre outros. Foram registrados também
os benzedores/as, o quilombo existente na
localidade, a forma de fazer o tijolo de barro, o
moinho, a vassourinha e o garimpo.
Com relação às expressões culturais religiosas,
ressalta-se no município a grande penetração
da Paróquia Nossa Senhora da Conceição,
que congrega 38 igrejas e capelas, exercendo
grande influência sobre a cultura local. As festas
religiosas mais frequentadas pela população
são a de Nossa Senhora do Rosário, a do Divino,
as comemorações da Semana Santa e as do
Natal. Registra-se a presença de grupos de Folia
de Reis, Caboclada, Catopés e Marujada nas
festas religiosas.
Os saberes e fazeres já registrados no nível municipal são o toque de sinos e o modo de fazer
queijo artesanal. A cachaça produzida na região,
embora bastante diversificada e de qualidade,
não possui um bom marketing de divulgação e
comercialização.
O município possui também tradição musical,
destacando-se a Banda de Música Euterpe Santíssimo Sacramento e dois corais, o Rouxinol e Imaculada Conceição. Há também o grupo de teatro
Marte, fundado há mais de 28 anos, que é responsável pelas apresentações da Semana Santa.
A cidade de Couto de Magalhães de Minas vem,
desde o ano 2000, implementando uma política
de patrimônio cultural, conservação e pesquisa
da cultura local, dos saberes e fazeres, trabalhos
de educação patrimonial e de preservação dos
bens culturais.
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A festa mais importante do município é a de
Nossa Senhora do Rosário, realizada há mais de
100 anos pela paróquia de Nossa Senhora da
Conceição. Com duração de cinco dias, conta
com a participação de grupos de Congado e
Guarda de Marujos, conhecidos também como
gajeiros. Outro grupo religioso importante na
cidade é o de Pastorinhas. A cidade possui a
banda de música Associação Corporação Musical
Bom Jesus de Matozinhos, que foi criada em 1963
e acompanha as festas religiosas, tendo participação também nos encontros de bandas regionais e nas festas populares.
Em Turmalina, há diversos grupos culturais
atuantes, destacando-se o papel do grupo UNE
(Unidos Nós Estaremos), uma associação legalmente constituída desde 2002, responsável pela
realização de tradições como a dança de fitas, a
queima do Judas, o Pau de Sebo e brincadeiras
de rodas. Entre as festas religiosas destacam-se a
festa do Divino e a de Nossa Senhora do Rosário.
A cidade de Minas Novas possui grupos culturais em praticamente todas as comunidades:
marujada, caboclos, tamborzeiros, folia de reis
etc. Segundo o secretário de Cultura, a cidade
de Minas Novas caracteriza-se por ser mais
rural que urbana, possuindo grande número de
comunidades rurais. A principal dificuldade de
realizar trabalhos com as comunidades rurais,
de acordo com o secretário, são a distância e as
péssimas condições das estradas, em sua maioria
não pavimentadas. Há manifestações culturais
em todas as comunidades rurais, destacando-se
as festas religiosas e os grupos de folias, como
também o artesanato em cerâmica, a produção
do biscoito de goma, de doces, quitandas e de
temperos diversos. A cachaça produzida no
município é de ótima qualidade, porém pouco
divulgada, sendo sua comercialização predominantemente local ou regional. Nas comunidades
quilombolas do município realizam-se rituais

religiosos, com a participação de tamborzeiros
e grupos de capoeira.
Em Chapada do Norte destaca-se a Festa de Nossa
Senhora do Rosário, organizada pela Irmandade do
Rosário, cuja criação conta com mais de 300 anos.
Essa festa é registrada como patrimônio imaterial
do estado e conta com a participação de grupos de
folias como a marujada, os caboclos e tamborzeiros.
O município de Itamarandiba apresenta um rico
calendário de manifestações culturais, destacando-se a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos, as encenações da Semana Santa
e Corpus Christi. A Festa de Nossa Senhora do
Rosário é a principal manifestação da cidade,
com o Grupo de Marujos Raízes da Terra, que
se apresenta com trajes típicos, usando instrumentos como a viola, a arabeca, o violão, a sanfona, o pandeiro, a caixa artesanal, o reco-reco, o
cavaquinho, o capacete etc. Há ainda grupos de
oração que carregam cartazes em homenagem
a Nossa Senhora do Rosário e a participação de
crianças levando o Rosário de Nossa Senhora. No
distrito de Penha de França, que fica distante 38
quilômetros da sede do município, sobressaem a
Festa de Nossa Senhora da Penha e a do Divino
Espírito Santo, com queima de fogos, a tradição
de busca da bandeira e de fogueiras, danças,
marujadas, banda de música, repicar de sinos e
procissão com os andores de Nossa Senhora da
Penha e do Divino Espírito Santo.
Outra festa de destaque na cidade, que é considerada uma das maiores da região, é a Exposição
Agropecuária de Itamarandiba, que conta com
rodeios e cavalgada, tendo realizado sua 19ª
edição em 2016.
As demais informações sobre lugares, saberes, fa
zeres, expressões e celebrações culturais dos municípios do território do Alto Jequitinhonha podem
ser visualizadas no quadro D.4, do apêndice D.
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4.4.1.2 Médio/Baixo Jequitinhonha
Neste território, 13 municípios mantêm viva a tradição das bandas de música, o que corresponde
a 37% do total de 35 municípios. Destaca-se em
Joaíma a existência de orquestra e em diversos
municípios do território as bandas de tambores
e de pífanos.
As festas religiosas da fé católica são predominantes em toda a região, com a presença de folias
de reis e do boi de janeiro em diversos municípios. Em Pedra Azul, o boi de janeiro é acompanhado por bonecas. Em Berilo e Itinga, são
importantes os grupos de congado e, nas cidades
de Divisópolis e Medina, destacam-se os grupos
de capoeira. Em Cachoeira do Pajeú chama a
atenção a prática cultural de realização de procissão para chamar chuva. Entre os ofícios identificados no município de Araçuaí, destacam-se os
de seleiro, raizeiro, benzedeiro, canoeiro, alfaiate,
entre outros.
Vale mencionar que nas cidades de Araçuaí,
Coronel Murta e Divisópolis acontecem festas
específicas da religião evangélica e, em Mata
Verde, realiza-se o Congresso da Juventude
Batista do Vale do Jequitinhonha.
Muitas festas da região associam-se à vida rural,
destacando-se: a cavalgada, a vaquejada, o rodeio,
as festas do vaqueiro e do carroceiro, a semana
do agricultor, a festa da cabeça da leitoa, da mandioca, da manga, do morango e da cachaça.
A presença de corais em vários municípios do
território é digna de atenção. Somente em
Araçuaí são quatro corais: Trovadores do Vale,
Araras, Meninos de Araçuaí e de Nossa Senhora
do Rosário. O Coral Trovadores do Vale é um
dos primeiros criados na região, entoa cantos
de trabalho e é constituído por 35 pessoas de
diferentes profissões populares – lavadeiras,
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pedreiros, donas de casa, sapateiros, comerciários, canoeiros, boiadeiros, machadeiros, tropeiros. As músicas são acompanhadas de sanfona, rabeca, viola, instrumentos de percussão
e sapateados de pés descalços. O quadro D5, no
apêndice, faz referência aos corais existentes em
outros municípios.
Outro aspecto que chama a atenção no território
é a existência de grupos de teatro e de forró e
os blocos de carnaval em praticamente todos
os municípios. Entre os grupos de teatro, destaca-se o Vozes de Araçuaí, fundado e coordenado
por José Pereira dos Santos, responsável também
pelo Centro Cultural e Cineclube Luz da Lua.
Em Almenara, o ofício de beijoeiro e o doce de jenipapo são valorizados na cidade. Em Padre Paraiso,
destacam-se o queijo cabacinha, o tacho de cobre
de Antônia Cândida e o artesanato em madeira
e barro. Em Aricanduva, destacam-se a banda de
música e diversas tradições artesanais como a
fabricação da cachaça, a produção de paçoca, o
biscoito de goma, o bolo de fubá, a canjiquinha,
a fabricação de fumo, entre outros. É também
importante destacar em Almenara a atuação
da escola de música da Associação das Crianças
e Adolescentes Aprendizes da Arte (CRIAART),
criada em 2003. Mantida por meio da contribuição
de padrinhos e colaboradores, visa apoiar crianças
e adolescentes carentes do município.
O município de Jequitinhonha possui artesãos
reconhecidos em todo o país, grupos de folia
como o do boi de janeiro e a mula. Na culinária
ressalta-se a produção de grande variedade de
doces, biscoitos e quitandas.
As informações sobre os lugares, saberes, fazeres,
expressões e celebrações culturais dos demais
municípios do território do Médio/Baixo Jequitinhonha podem ser visualizadas no quadro D.5 do
apêndice D.
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4.4.1.3 Os lugares de trocas socioculturais
Os mercados e as feiras livres nos territórios Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha têm papel fundamental na dinâmica cultural da região por constituírem lugares de trocas culturais pautados nos
saberes tradicionais de sua população e pelo
estímulo à sociabilidade, às identidades locais
e territorialidades. Esse papel é paralelo a sua
importância na geração de renda, na promoção
da segurança alimentar e na reprodução do campesinato e da agricultura familiar (SOUZA, 2015).
Segundo Ribeiro (2016), em praticamente todos
os municípios existem feiras livres e mercados
municipais. De acordo com o autor, as feiras são
uma das instituições mais sólidas da economia
e da cultura de Minas Gerais, principalmente as
do Norte, Nordeste e Noroeste do estado, e têm
o papel de abastecer as cidades pequenas e distantes das rotas de distribuição de alimentos, de
escoar a produção dos lavradores dos municípios
e de aquecer o comércio urbano.

no espaço por excelência de afirmação de identidades locais.
O mercado distrital de Araçuaí, um dos maiores
do território, comercializa muitos produtos de
importância local e regional, como o requeijão de
barra e o doce de leite na palha, a carne de sol, as
linguiças, as pimentas, os temperos, a cachaça, a
manteiga de garrafa, o óleo de pequi, a geleia de
mocotó, doces e mel.
Como mostram diversos estudos que têm
como referência a antropologia econômica, os
mercados assim como as feiras são, portanto,
lugares de valor socioeconômico e cultural,
“lugares de troca materiais e simbólicas, espaços
públicos e políticos de construção cultural”
(SERVILHA, 2009).

As ofertas em feiras variam ao longo das estações e de acordo com a localidade. No Alto
Jequitinhonha, segundo Ribeiro (2014), são mais
comuns as feiras de verdes, de legumes, frutos
e folhagens; no Médio/Baixo, são frequentes
as feiras “mais secas”, de farinhas, rapaduras e
gomas, e bem como a cachaça, que é produzida
e consumida como hábito nas feiras livres.

Do ponto de vista cultural, os mercados e as
feiras livres são portadores de saberes e de identidades individuais e coletivas que se transmitem
por meio da palavra, “causos”, estórias, troca de
favores, escambo, pelos atores sociais – feirantes,
fregueses, visitantes. Essas trocas e intercâmbios
socioculturais são fundamentais, segundo Servilha (2009), para a consolidação de movimentos
que permitam a ampliação da esfera pública de
direitos subjetivos e que acolham e reconheçam
a diversidade cultural como possibilidade de
efetivação e valorização desses mesmos atores,
enquanto protagonistas.

Um levantamento sobre os produtos das feiras
do Jequitinhonha realizado por Ribeiro (2014)
mostra a existência de 12 tipos diferentes de farinhas, com diferenças em espessura, torração, cor
e consistência; seis tipos de rapaduras; 18 variedades de frutas coletadas e vendidas in natura;
doces de leite produzidos por meio de nove técnicas diferentes, cada uma dominante em uma
localidade em particular. As feiras alimentam
uma “cultura territorializada” e se transformam

Nessa perspectiva, “a relevância dos mercados e
feiras livres vai além da economia das trocas de
mercadorias, tornando-se em muitos casos um
centro da vida social e um lugar de conexão entre
o mundo urbano e o mudo rural. A circulação de
produtos, serviços, ideias e palavras, é uma das
características mantidas pelos mercados ao longo
da história e o contato direto é o que garante a
perpetuação destes lugares” (SERVILHA, 2008,
grifos nossos).
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Evidenciam-se no estudo etnográfico do mercado de Araçuaí realizado por Servilha (2008)
relações sociais e afetivas entre as famílias de feirantes e destas com os fregueses e visitantes da
feira livre e do mercado. Tais relações fazem da
grande maioria dos mercados dos territórios Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha espaços de reprodução
e construção de uma cultura popular local. Assim,
a valorização dos mercados e das feiras livres,
por meio de políticas públicas adequadas, que
respeitem seus significados sociais, econômicos
e simbólicos, é uma prioridade para o plano de
desenvolvimento que inclui como objetivo o
desenvolvimento cultural e a sustentabilidade
dos modos de vida da população.

4.5

A RIQUEZA DO ARTESANATO
REGIONAL

De acordo com o Conselho Mundial de Artesanato, na Conferência de Jacarta sobre o Artesanato de 1985, cada país deverá ter um conceito
específico de artesanato, após discussões entre
os diversos atores que atuam nesse campo:
governos, ministérios, ONGs e representantes
dos diversos setores e tipologias artesanais. No
Brasil, a ideia vigente de artesanato é de uma atividade responsável pela produção de objetos e
artefatos feitos manualmente ou com a utilização
de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade.
O artesanato caracteriza-se ainda por grande
heterogeneidade e diversidade e está imerso em
uma rede de relações sociais, econômicas e culturais, distinguindo-se por aspectos de tradicionalismo ou de contemporaneidade. Com o avanço
da produção industrializada em larga escala, a
tendência é de que o artefato artesanal perca sua
expressão na sociedade capitalista. Contudo, a
produção artesanal permanece em alguns con-
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textos como forma de subsistência e de resistência cultural das populações.
Para o Sebrae, órgão do sistema S responsável
por um programa abrangente de apoio ao artesanato em todo o país, é possível identificar várias
categorias de artesanato em função da matéria-prima utilizada, instrumentos e técnicas empregadas, formas de produção e de organização
para o trabalho. Algumas das categorias que vêm
sendo identificadas são: arte popular, artesanato
tradicional, artesanato indígena, artesanato de
produtos alimentícios típicos, artesanato de referência cultural (MASCÊNE, 2010).
Esta subseção tem por objeto discutir as características da produção artesanal, ressaltando o
desenvolvimento de políticas públicas para o
setor, em âmbito nacional (4.5.1), e as condições
e formas de organização e comercialização da
produção artesanal dos territórios Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha (4.5.2), com destaque para a
o artesanato em cerâmica.

4.5.1 As políticas públicas para o artesanato
O artesanato popular brasileiro caracteriza-se
ainda hoje por uma incipiente orientação de políticas públicas. Texto de Naddeo, na publicação
Vale do Jequitinhonha: Cultura e Desenvolvimento
(UFMG/Proex, 2012) faz uma análise das diversas
fases da gestão do setor identificando uma disputa entre duas principais orientações: aquela
que tinha por foco a profissionalização do setor
e a discussão de sua inserção sociocultural e econômica; e uma segunda, que valorizava a abordagem empresarial do artesanato, concebendo
o artesão como empreendedor individual ou
micro e pequena empresa. Observou ainda uma
variabilidade da vinculação do setor a diversas
áreas de políticas públicas: Trabalho, Ação Social,
Ministério da Indústria e Comércio.
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O Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato (PNDA), instituído durante o regime militar,
sob supervisão do Ministério do Trabalho, tinha por
foco: a) estimular a profissionalização e definir a
situação jurídica do artesão; b) estimular a organização e criação de sistemas de produção e comercialização do artesanato; c) propiciar ao artesão condições de desenvolvimento e subsistência por meio
da atividade artesanal; d) instituir mecanismos fiscais e financeiros de incentivo à produção artesanal
(NADDEO, 2012). Essa orientação balizou uma série
de intervenções do Estado brasileiro na região do
Jequitinhonha, executadas pela Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale),
criada em outubro de 1964, que se orientava por
ações assistencialistas voltadas para possibilitar condições de subsistência ao artesão, particularmente
pelo apoio no escoamento da produção artesanal,
empreitada extremamente difícil dadas as condições
de vida dessa população, bem como das péssimas
condições de acesso aos mercados consumidores,
àquele momento representada pelas feiras locais.
Na década de 1980, observou-se uma tendência de criação de organizações de artesãos
em todo o país, surgindo associações, cooperativas e grupos informais representativos desse
grupo social. Nesse período iniciaram-se os programas de qualificação do artesão e de apoio
à comercialização do produto artesanal, viabilizado por várias instituições, governamentais
e não governamentais. Um dos destaques dessa
orientação, segundo Naddeo (2012), foi uma valorização dos aspectos culturais da produção artesanal.
Durante o governo Collor, instituiu-se uma nova
orientação de política pública de artesanato, revogando o PNDA e criando o Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), no âmbito do extinto Ministério da Ação Social. Esse programa tinha como
principal finalidade valorizar o artesão brasileiro
em seus aspectos culturais, sociais e econômicos,
bem como promover a “empresa artesanal”.

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso,
observou-se nova reorientação, com a vinculação do Programa de Artesanato Brasileiro ao
Ministério da Indústria e Comércio, posteriormente, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDCI). Nesse período,
foi instituído o projeto Artesanato Solidário, no
âmbito do Programa Comunidade Solidária,
que se orientava para o atendimento de parcela da população desprovida dos meios para
prover suas necessidades básicas. De acordo
com Naddeo (2012), o foco das ações de apoio
ao artesanato de tradição em comunidades de
baixa renda não levou, contudo, a um compartilhamento das ações entre o projeto Artesanato Solidário e o PAB/ MDCI, o que gerou uma
sobreposição de projetos e programas desenvolvidos por várias instituições e sem continuidade
no tempo.
Em 1997, cria-se o programa de artesanato do
Sebrae, que, desfrutando de grande capilaridade
e disponibilidade de recursos, se consolida como
uma das principais atuações no setor. A proposição do Termo de Referência do Programa Sebrae
de Artesanato, publicado em 2004 e reeditado
em 2010, marcou um diferencial em termos das
atuações programadas para o setor. Esse Termo
tem como finalidade nortear as diversas atuações
da instituição no campo do artesanato, estabelecendo os parâmetros de eficiência e eficácia para
o desenvolvimento das atividades artesanais e
dos territórios nos quais se localizam. Multiplicaram-se as ações nesse campo, de forma mais organizada e vinculadas a uma abordagem empresarial e empreendedora da atividade artesanal. 138
138 Os objetivos das ações desenvolvidas pelo Sebrae definidos
em seu Termo de Referência destacavam: a) orientar a atuação
do Sistema Sebrae e dos seus parceiros definindo papéis e
criando sinergia de ação entre esses atores; b) orientar o
levantamento e a sistematização de informações para realização de estudos e pesquisas; c) apresentar orientações para
intervenção com foco no mercado; d) orientar e incentivar a
utilização de indicadores de desempenho. (MASCÊNE, 2010)
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As gestões Lula e Dilma não implicaram, de
acordo com Naddeo (2012), mudanças significativas sobre o Programa de Artesanato Brasileiro,
apesar de este ter se transformado em programa
orçamentário – Programa 1016 Artesanato Brasileiro. Prevalece o enfoque empresarial do artesanato, bem como tem continuidade a discussão
sobre qual segmento do setor público – Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Cultura ou Micro e Pequena Empresa – deveria contemplar o artesanato.
A implantação de ações que consolidem o setor
artesanal enquanto setor econômico ressente-se,
ainda hoje, de limitações significativas: a) falta de
informações cadastrais e atualizadas sobre o setor;
b) inexistência de uma base conceitual; c) falta de
um marco legal para a atividade; d) falta de uniformidade das estruturas administrativas e gerenciais em âmbito estadual e e) descontinuidade das
ações implementadas (NADDEO, 2012, p. 85).

4.5.2 O artesanato dos territórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha
O artesanato praticado nos territórios Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha caracteriza-se por
grande diversidade de matérias-primas utilizadas, além de distintas formas de organização da
produção e de reconhecimento do produto pelo
mercado. Apesar dessa diversidade, pode-se conceituar o artesanato praticado como artesanato
tradicional. Trata-se de uma forma de expressão
da cultura popular que apresenta características
de ancestralidade, observando-se continuidade
das técnicas de produção de seus antepassados;
utilização de instrumentos rudimentares e técnicas naturais de pigmentação e coloração dos
materiais e dos artefatos criados. Destacam-se
a inspiração e a motivação para a criação artesanal alinhada com cenas do cotidiano familiar,
da vida em comunidades, especialmente rurais,
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e de um imaginário mágico contido nas lendas,
mitos e crendices regionais. Nas palavras de Lima,
trata-se de “um tipo de objeto que traz em si a
expressão de sua própria origem, condensando
a marca forte da cultura, um objeto capaz de produzir uma identidade, sua e daquele que o produziu, seja um indivíduo ou uma coletividade”
(LIMA, 2005).
A família tem desempenhado um papel importante na transmissão desses ofícios e saberes
entre as gerações. A dinâmica familiar ou de
pequenos grupos de vizinhos possibilita e favorece a transferência de conhecimentos sobre técnicas, processos e desenhos originais. Seu valor
cultural decorre do fato de ser depositária de um
passado, de acompanhar histórias transmitidas
de geração em geração, de fazer parte integrante
e indissociável dos usos e costumes de um determinado grupo.
A influência de fatores externos, entre eles os
vários programas de intervenção do Estado ou
de instituições privadas, e a radicalização da
modernidade com a hegemonia da produção
mercantil introduziram mudanças importantes
na dinâmica de produção do artesanato regional.
No tocante à cerâmica, expressão genuína do
artesanato do Jequitinhonha, de uma produção
prioritariamente orientada para o mercado local,
e baseada particularmente em utilitários, observou-se uma mudança para peças decorativas
destinadas aos grandes mercados consumidores
do país como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São
Paulo e Brasília. O mercado internacional também
já se configura como destino para algumas categorias de artesãos.
De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas
Municipais, do IBGE, de 2014, o Vale do Jequitinhonha destaca-se pela presença do artesanato
popular que se manifesta nas seguintes modalidades: bordado, cerâmica em barro, couro, fibras
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vegetais, madeira, tecelagem, tapeçaria e renda.
Comparando-se o ano de 2010 com o de 2014,
contudo, percebe-se que várias dessas modalidades encontram-se em uma tendência decrescente em termos de sua expressão em número
de municípios. Assim, é possível observar, nesse
período, uma queda do número de municípios
que se dedicavam ao artesanato de couro, barro,
tapeçaria e madeira. Com relação ao artesanato
em madeira e ao bordado, pode-se dizer que
houve um aumento do número de municípios no
Alto Jequitinhonha e uma diminuição no Médio/
Baixo Jequitinhonha. Apenas os artesanatos de
fibras vegetais e renda, ainda não tão expressivos
na região, acusaram um aumento do número de
municípios que a eles se dedicavam nos dois territórios, entre os anos de 2010 e 2014. A tabela
D.3, no apêndice, evidencia essas tendências.
É notável, em qualquer visita à região, a importância do artesanato em cerâmica, pela sua diversidade e, especialmente, por apoiar o sustento das
famílias residentes em comunidades rurais. Em
entrevista, agente cultural de Turmalina reforça
essa visão enfatizando o artesanato em argila
como a forma mais característica e mais aplaudida da expressão cultural do Jequitinhonha. “Em
segundo lugar, [em sua opinião], destacam-se o
algodão, com as tecelãs, e em seguida o bordado.
Estes podem ser considerados os fazeres artesanais mais difundidos, e aqueles que são capazes
de gerar maior rendimento e sustento para as
famílias” (entrevista n. 1).
No que diz respeito à tecelagem, vale ressaltar as
atividades das fiandeiras e tecelãs do distrito de
Tocoiós, município de Francisco Badaró, e da comunidade de Guaranilândia, município de Jequitinhonha, que foram alvo da pesquisa de campo.
Em Francisco Badaró, a comunidade de Mocó,
remanescente de quilombola, caracteriza-se,
como tantas outras comunidades dos territórios

do Jequitinhonha, por uma migração sazonal.
Na época da seca, os homens saem para buscar
trabalho em outros lugares, como os canaviais de
São Paulo e Goiás, deixando suas mulheres com
o encargo de sustentar as famílias. Na época das
chuvas, eles retornam para trabalhar nas lavouras
locais. Como alternativa de sobrevivência, as
mulheres, que permanecem em sua terra ou nas
comunidades rurais, dedicam-se ao trabalho
artesanal, especificamente à tecelagem e aos
bordados, enfrentando várias dificuldades com
a comercialização, transporte e qualificação de
seus produtos.
Para dar continuidade a sua atividade, as
mulheres tecedeiras buscam apoio de órgãos
governamentais e de organizações da sociedade
civil, capacitando-se por meio dos “projetos”, executados com recursos de editais públicos ou de
mecanismos de incentivo à cultura, com patrocínios de empresas. Suas maiores reivindicações
dizem respeito ao transporte e aos espaços para
a comercialização de seus produtos como lojas,
feiras e comércio na internet. Uma demanda
importante das tecedeiras da comunidade
de Mocó é a construção de um galpão para o
trabalho artesanal139.
Em Guaranilândia, a atividade de tecelagem
contou com a iniciativa do padre Geraldo, que
se transferia de Diamantina para o município
de Jequitinhonha. Conhecedor do trabalho de
tecelagem que se realizava em Berilo, o padre
estimulou a comunidade a criar a Associação de
Artesãos Guarani Ari Ari, em 2005. Com recursos
oriundos da Itália, o padre comprou um terreno de 14 hectares para o plantio de algodão
e construiu galpões de trabalho para abrigar as
139 O galpão onde as mulheres trabalham, hoje, não oferece
as condições necessárias de uso, com muitas trincas, sem
banheiro, sem água e sem luz. A partir de um projeto já em
curso, elas aguardavam a construção de um novo espaço
para o ano de 2016 (entrevista n. 6).
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máquinas de descaroçamento de algodão e de
tecelagem. O algodão descaroçado era enviado
a Francisco Badaró para ser fiado, transformado
em linha e os novelos (meadas) retornavam para
tingimento e tecelagem.
Com o estímulo do padre Geraldo, foram ministrados cursos pela artesã Marlice para o repasse
das técnicas de tecelagem praticadas por sua
família em Berilo. O grupo de artesãs foi formado
e vem atuando desde então. A mobilização do
grupo manteve-se firme graças ao desejo das
artesãs em manter viva essa tradição e pelo espírito empreendedor de importantes lideranças
locais. Durante os 10 primeiros anos de atuação,
a associação contou com diversos projetos e tem
a Prefeitura Municipal de Jequitinhonha como
uma parceira constante.
Após a saída do padre da cidade, a ação de
manejo do algodão foi encerrada pelos produtores locais, impactando a produção artesanal. As
artesãs mantiveram o propósito da ação coletiva,
mesmo sem acompanhamento para seus processos de gestão, produção e comercialização.
O grupo passou a enfrentar dificuldades como
aquisição de matéria-prima, participação efetiva
dos associados, aprimoramento e inovação dos
produtos, divulgação e comercialização. Hoje,
observam-se também dificuldades de manter a
tradição local quanto à tecelagem e ao bordado,
uma vez que as mulheres jovens já não têm tanto
interesse e não acreditam na rentabilidade da atividade, escolhendo muitas vezes o trabalho de
doméstica na cidade.
Em 2015, foi realizado o projeto Cultura Sustentável no Jequitinhonha, executado pelas ONGs
Artesol e Raízes Desenvolvimento Sustentável,
com o objetivo de revitalizar a associação, a
produção têxtil local e, ainda, agregar a fibra de
bananeira à tecelagem tradicional com os fios
de algodão.
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O trabalho envolveu o desenvolvimento com
o grupo de artesãos de um plano estratégico
contemplando ações como: aquisição de matéria-prima para a tecelagem (fios de algodão),
manejo da fibra de bananeira, capacitações para
melhorias dos processos de governança da associação e elaboração de um plano de desenvolvimento institucional com uma visão de futuro.
Também foi realizado o desenvolvimento de uma
nova linha de produtos, com a inclusão da fibra
de bananeira e aprendizados no que diz respeito
ao design, às cores e à utilidade das peças.
A visita de campo à região em 2016, contudo,
diagnosticou que, apesar da recente capacitação
e da ótima infraestrutura – galpões de trabalho
e máquinas de tecelagem –, a associação de
artesãs demonstrou falta de perspectivas quanto
à continuidade de seu trabalho especialmente,
pela dificuldade em agregar, de fato, as pessoas
mais jovens. A líder da associação ressentia-se,
novamente, da falta de recursos e de um projeto
mais duradouro que garantisse uma “remuneração” às artesãs mais jovens que estão se iniciando no trabalho.
Cabe destacar ainda a arte das bordadeiras, quer
se refira ao bordado tradicional, quer se refira
às técnicas do crivo e do richelieu, que vem se
ampliando muito na região, particularmente em
Turmalina, Berilo e Veredinha.
Entre as bordadeiras tradicionais, destacam-se as
de Turmalina, que trabalham em parceria com as
fiandeiras de Berilo; grandes artistas como Adalgisa e Maria Amélia (mãe e filha), no município
de Jequitinhonha, que herdaram de várias gerações a arte do bordado; e D. Adelícia Amorin, em
Almenara. Na arte do richelieu podem ser citadas
D. Angélica, do Jequitinhonha; Maria de Veredinha e Joana, de Turmalina. Destacam-se ainda
D. Alice e D. Lucia Pereira no bordado de crivo;
e a arte de tecer a renda de bilro, em C
 apelinha.
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Muitas outras poderiam ainda ser citadas, evidenciando o caráter ancestral dos bordados do
Vale, que sobrevivem e se perenizam em meio
a tantos outros produtos que perderam sua
essência pelos processos industriais. Trata-se de
um trabalho que começa na arte manual e que,
conjugado com outras matérias-primas, leva à
criação de produtos de maior valor agregado.
O apêndice D.6 traz imagens dos estilos de bordados encontrados no Vale.
4.5.2.1 O artesanato em cerâmica
De acordo com vários estudiosos do tema (DALGLISH, 2008; MASCELANI, 2008; MINAS GERAIS,
Secretaria de Estado de Cultura, s.d.), os territórios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha constituem um dos principais centros de produção de
artesanato em cerâmica no Brasil. A identidade
cultural da cerâmica do Jequitinhonha reflete as
condições de vida das artesãs, as tarefas familiares na lavoura, as relações socioculturais nas
quais estão inseridas e a influência do mercado
sobre sua obra. Apesar de possuírem características identitárias semelhantes, as produções
artesanais dos vários polos de produção diferenciam-se em relação às comunidades nas quais se
inserem, ao nível de aprimoramento das peças,
aos benefícios auferidos pela atuação governamental e de outras instituições e, particularmente, pela estabilidade financeira auferida pela
comercialização das peças. Os principais polos de
produção artesanal na região são: Campo Alegre
(Turmalina), Coqueiro Campo (Minas Novas), Córrego de Santo Antônio e Ribeirão do Capivara
(Caraí), Santana do Araçuaí (Ponto dos Volantes),
Itinga, Taiobeiras, Padre Paraíso e Araçuaí.
A tradição do trabalho em cerâmica atravessou
gerações, sendo transmitida oralmente no meio
familiar pelas avós e mães para suas filhas. Trata-se ainda de uma atividade predominantemente feminina. Nas comunidades de Campo

Alegre e Coqueiro Campo, segundo várias entrevistadas, o artesanato em cerâmica está associado à atividade comunitária e gira em torno da
mulher: a casa, os filhos e o sustento das famílias.
Hoje, contudo, já se pode identificar a presença
masculina na atividade, quer como apoio à produção das mulheres, quer como artesãos. Neste
caso, é comum encontrar artesãos que dão continuidade à tradição da família ou que criam peças
esteticamente diferenciadas, em alguns casos, de
indiscutível valor artístico. O trabalho está profundamente relacionado ao mundo rural e traduz
uma forma de diálogo com a realidade.
É nítida a influência indígena no artesanato praticado na região, que se revela quer na estética
das peças, quer nas técnicas utilizadas para o trabalho: queima das peças em fornos de barro e utilização de pigmentos naturais oriundos da própria terra: taguá (vermelho) e tabatinga (branco).
Essa tradição se traduz, particularmente, na produção de utilitários – panelas, moringas, potes
e travessas – orientados para o mercado local.
Historicamente, esses objetos eram vendidos ou
trocados por produtos ou alimentos necessários
à subsistência das famílias.
As técnicas de modelagem também seguem a
experiência indígena com o barro, utilizando-se da
técnica do acordelado, ou rolinhos, que formarão
as paredes do pote ou da escultura. Pode ainda
ser utilizado o molde para fazer peças utilitárias
maiores ou as bases das esculturas. Essa técnica,
entretanto, é apenas para facilitar o início da obra,
que, posteriormente, é trabalhada individualmente e com decoração diferenciada. Não se tem
referência sobre a utilização do torno para a modelagem de peças artesanais nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha (DALGLISH, 2008).
Os métodos usados na queima das peças e na
construção dos fornos são os mesmos encontrados em vários lugares. No Jequitinhonha, as
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técnicas e os fornos utilizados se adequaram às
condições ecológicas locais, perpetuando-se. As
novas tecnologias são absorvidas muito lentamente. São utilizados fornos construídos de barro
ou tijolos e aquecidos à lenha. Esses fornos são
construídos nas áreas externas das casas, ao ar
livre ou com cobertura sobre estacas. O forno para
a cerâmica costuma estar acompanhado de um
segundo forno, este fechado, com cúpula arredondada, para assar bolos e biscoitos de goma. Normalmente, cada artesã tem o seu próprio forno.
O forno redondo e de cúpula aberta é o modelo
mais encontrado na região. Nos fornos primitivos,
as artesãs aproveitavam as encostas de pequenos
barrancos para fazer a base do forno e reaproveitavam terra para levantar as paredes, utilizando
também adobe, tijolos queimados ou pedras.
Após cada queima, o forno é retocado e pintado
de argila branca. Muitas vezes os fornos são tidos
como herança de família.
A partir da década de 1970, com o esgotamento
das jazidas de minérios, ocorreram mudanças
importantes nas atividades econômicas da região,
com o plantio de extensas áreas de eucalipto para
alimentar as indústrias siderúrgicas e de celulose.
O impacto dessa nova atividade e as mudanças
climáticas ocorridas na região definiram uma
modificação profunda do mercado de trabalho
regional, obrigando à migração maciça da população masculina, em busca de trabalho em outras
regiões do país. Essa migração é na maior parte
das vezes sazonal, ou seja, os homens buscam
trabalho nos canaviais ou na construção civil em
São Paulo durante o período da seca, retornando
na época das chuvas, entre novembro e janeiro,
para o plantio das roças comunitárias (FREEMAN,
2011; LEITE, s.d.).
De acordo com essa dinâmica, a mulher tornou-se
responsável pela criação dos filhos, buscando
na atividade artesanal uma fonte de renda para
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s ustentar a família. Muitas das mulheres artesãs
do Jequitinhonha, particularmente as mais
velhas, identificam-se também como lavradoras,
já que se dedicam a essa atividade nas épocas de
plantio e colheita das lavouras de subsistência.
Por volta dos anos 1970, a atuação da Comissão
para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (CODEVALE), criada em 1964 para apoiar
o desenvolvimento regional, foi responsável por
gerar impacto relevante sobre a produção da
cerâmica, estimulando a sua diversificação e reorganização para atender o mercado nacional140.
Ocorreu nessa época um aumento importante da
produção de peças figurativas com finalidades
decorativas. Com o passar do tempo, as peças
foram se adaptando aos novos valores do mercado e ao gosto do comprador. Contudo, ainda
pode se identificar um movimento de resistência
de algumas ceramistas, que não se dispuseram
a adotar técnicas de modelagem e queima que
não tivessem sido testadas pela família ou ainda a
modificar a estética de seu trabalho e do seu significado em relação a sua realidade cultural e social.
Nessa linha, pode-se destacar a ceramista Noemisa Batista, da comunidade de Ribeirão do Capivara, município de Caraí. Noemisa é um exemplo
de ceramista que manteve as tradições da família,
tanto na temática dos trabalhos como nas técnicas utilizadas. Na obra de Noemisa, por exemplo,
a figura masculina, retratada frequentemente
apenas como noivo na obra das demais ceramistas, é representada como boiadeiro, caçador e
profissionais como médicos, dentistas etc.
140 De acordo com Ana Carolina Gonçalves Leite, (s.d.): “A intervenção da Codevale buscava garantir o surgimento de uma
nova estrutura econômica, atraindo para a “região” investimentos do empresariado nacional e internacional. Contudo,
segundo as interpretações sobre a agência, a CODEVALE
acabou se tornando um aparelho de políticos locais, que
tinham na mesma um mecanismo para acessar votos, financiar campanhas e beneficiar seus interesses econômicos,
reafirmando a estagnação regional”.
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Já nas comunidades de Campo Alegre, Coqueiro
Campo e Santana do Araçuaí, mesmo seguindo
as tradições familiares no tocante à modelagem e
queima das peças, as artesãs inovaram na decoração de suas peças, que passaram a apresentar
textura acetinada, cores variadas e novas temáticas.
É importante ressaltar, por essa época, o surgimento das bonecas e de figuras com caráter
escultórico, utilitárias ou não. As bonecas, como
artefato artesanal, ganham muito espaço nas
obras das artesãs e acabaram se tornando uma
marca da cerâmica tradicional do Jequitinhonha.
Da produção predominantemente de utilitários, as obras dos artesãos regionais passaram
a abranger também peças decorativas e esculturas. Entre as utilitárias, são produzidas ainda
as panelas, moringas, potes bojudos, travessas.
O utilitário-figurativo são peças utilitárias com
formas escultóricas, representadas nos potes
com várias cabeças, mulher-pote ou na moringa
de três pés141.
O universo das peças decorativas engloba tudo
que não é utilitário, mas que também não chega
a ser uma escultura. São também denominados
enfeites e têm grande saída no mercado, em
função de seu pequeno tamanho (de 20 a 30 cm)
e preço. Estão incluídos aqui os vasos e flores, as
galinhas-d’angola e as bonecas de pequeno porte.
Caracterizam-se como esculturas as figuras antropomorfas que simbolizam humanos em situações do cotidiano – mulheres amamentando,
fiando, modelando etc., representações do sertanejo –, ou as zoomorfas, figuras de animais, quase
sempre oriundas do imaginário dos artesãos, dos
seus sonhos e lendas locais. Dentro da primeira
perspectiva, conceituada como realista e des141 Os diversos estilos em cerâmica artesanal produzidos no
Jequitinhonha, de acordo com suas características estéticas
(utilitárias, decorativas e escultóricas), estão disponíveis no
apêndice D.6.

critiva, são exemplos os trabalhos de Noemisa
Batista dos Santos, Ulisses Mendes, de Itinga, e
João Alves, de Taiobeiras. Na segunda perspectiva, voltada para um imaginário fantástico, estão
as obras de Ulisses Pereira Chaves, da região de
Caraí, e membros de sua família, que se destacam
como seguidores de sua obra (DALGLISH, 2008).
4.5.2.2 A comercialização dos produtos e a
diferenciação dos artesãos do Jequitinhonha
O escoamento da produção do artesanato em
cerâmica na região representa até hoje um dos
principais problemas dessa atividade. O apoio
da CODEVALE durante os anos 1970 e 1980 facilitou o escoamento dos produtos em feiras e a
participação em exposições, impulsionando a
divulgação da cerâmica dos territórios Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha. O retorno financeiro resultante promoveu um aumento do
número de ceramistas atuantes na região e contribuiu para a fixação de parte da população na
zona rural. Muitas pessoas ou lavradores que
não tinham experiência com artesanato procuraram nessa atividade uma forma de lidar com
a falta de trabalho e as precárias condições de
vida da região.
Artesã de Campo Alegre afirma:
Eu ia com minha avó, quando era pequena,
levar os produtos em Lagoa Grande para
vender. Levávamos em um burro de carga.
Eram peças utilitárias que a minha avó fazia.
Levávamos em Turmalina também. Às vezes
as pessoas não tinham dinheiro para comprar então, minha avó trocava por mantimentos. Através de uma feira destas em
Turmalina, apareceu alguém da Codevale
que gostou do artesanato. Então começou
a comprar aqui. A estrada era muito ruim.
Depois disso, eles foram incentivando os
artesãos a criarem outras peças. Minha avó
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criava umas peças bem diferentes, aí eles
achavam muito interessante e compravam
todas. (Entrevista n. 5)

extenso, pela falta de oportunidades de comercialização, os artesãos acabam cedendo seus produtos por preços muito baixos.

Entre as artesãs beneficiadas podem ser citadas
Isabel Mendes da Cunha de Santana do Araçuai,
Noemisa Batista, de Caraí, Jacinta e outras artesãs
mais velhas da comunidade de Campo Alegre.

A segunda forma de comercialização é realizada
por meio das feiras e exposições em algumas
cidades do país. Essa é uma das principais formas
de comercialização praticadas pelas associações
de artesãos, que buscam apoio das prefeituras,
do Sebrae ou de outras entidades para viabilizar
o transporte das obras, bem como o transporte e
hospedagem para o representante da associação.
As artesãs entrevistadas consideram essa modalidade de comercialização dispendiosa e com
retornos reduzidos para o artesão. As principais
feiras e exposições acessadas pelos artesãos são:
Feira de Artesanato da UFMG143, realizada anualmente, Feira de Artesanato da Expominas, Feiras
de Brasília, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.

Outro ponto favorável do apoio da CODEVALE e
de outras instituições que passaram a atuar no
Jequitinhonha, a partir dos anos 1980 e 1990, foi
estimular a organização das artesãs em associações ou cooperativas como forma de ampliar o
número de beneficiários da comercialização dos
produtos. A criação de associações tinha também
a vantagem de possibilitar que instituições como
Sebrae, Artesanato Solidário142 (Artesol), Mãos
de Minas, as secretarias estaduais e municipais,
entre outras, pudessem estabelecer parcerias
com essas associações oferecendo apoio na
gestão e infraestrutura para ampliar os canais de
acesso aos mercados.
Contudo, a comercialização não beneficiou a
todas as artesãs igualmente, reforçando os processos de diferenciação de suas condições sociais
e econômicas e do próprio artesanato de cerâmica da região.
A cerâmica do Jequitinhonha caracterizou-se por
três principais formas de comercialização, ainda
hoje existentes. A primeira é realizada por intermédio dos atravessadores que vêm dos grandes
centros com caminhões, oferecendo um preço
nada justo pelas peças de cerâmica. Como o
tempo de estocagem nos galpões da associação
ou em outros pontos na zona rural é muitas vezes
142 A Artesol foi criada, em 1998, pela professora Ruth Cardoso,
como um projeto com o objetivo de realizar programas
com comunidades produtoras de artesanato tradicional em
regiões de baixa renda, com a finalidade de viabilizá-las de
forma sustentável. Em 2002 foi transformado em uma OSCIP.

A terceira forma de comercialização é aquela na
qual a própria artesã negocia e vende seu produto
diretamente, sem a intermediação de nenhum
comerciante. Essa modalidade é ainda minoritária nos territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e é praticada apenas pelos artesãos que
têm seu trabalho reconhecido e valorizado tanto
pelo mercado quanto pelas instituições ligadas à
arte popular e galerias.
Uma das dificuldades do artesanato em cerâmica, muito citada pelas artesãs entrevistadas,
diz respeito à embalagem para vendas. Até 1997,
segundo Dalglish (2008), as peças de cerâmica
eram embaladas em folha de bananeira e colocadas em caixas de eletrodomésticos adquiridas em casas comerciais das cidades vizinhas.
143 A Feira de Artesanato do Jequitinhonha no campus UFMG/
Pampulha realiza-se desde o ano 2000 e constitui uma das
iniciativas do Programa Polo de Integração da UFMG no Vale
Jequitinhonha. A universidade disponibiliza o espaço, vigilância, além de alimentação e transporte local para os artesãos.
Cerca de 100 artesãos de 26 municípios participam da feira.
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A 
intermediação do Programa Comunidade
Solidária junto a uma indústria de papéis (hoje,
APERAM) facilitou a criação de um convênio para
a produção de quatro tamanhos de embalagens.
As artesãs que passaram a utilizá-las pagam
4% do valor da venda para a associação, que é
revertido para a compra de mais embalagens
(DALGLISH, 2008, p. 93). Esse convênio, entretanto, não abrangeu todas as comunidades ceramistas. Outras artesãs ainda não se dispõem a
pagar a taxa e continuam a utilizar jornal e embalagens de supermercado reaproveitadas para
embalar as peças. A demanda por embalagens
é hoje uma temática recorrente nas associações
de ceramistas visitadas: Campo Alegre, Coqueiro
Campo, Santana do Araçuaí.
Hoje, a situação do artesanato já não é a mesma
dos anos 1970 ou 1980, quando se iniciou o processo de divulgação e comercialização dos produtos apoiado pela CODEVALE. Pode-se dizer
que os mercados, nacional e internacional, já se
encontram, em princípio, mapeados, distinguindo-se três categorias de artesãos em função do
seu reconhecimento e das possibilidades de
comercialização de seus produtos: a) Mestres
e artesãos reconhecidos pela qualidade do seu
trabalho, normalmente com mercado garantido
e venda sem intermediários; b) Artesãos organizados em associações. Normalmente dependem
dessas associações para participar em feiras e
comercializar seu produto; c) Artesãos dispersos,
muitos deles caracterizados por condições precárias de vida. Normalmente não estão organizados
em associações e enfrentam grandes dificuldades
para o escoamento dos seus produtos.
4.5.2.3 Mestres e artesãs reconhecidas
As artesãs que desfrutam de maior reconhecimento pelo seu trabalho são Isabel Mendes
da Cunha, de Santana do Araçuaí, já falecida;
Noemisa Batista, de Ribeirão do Capivara, Caraí;

Maria José Gomes da Silva (Zezinha), de Coqueiro
Campo; Jacinta de Campo Alegre (já falecida); Lira
Marques, de Araçuaí; Josefa Alves dos Reis (Zefa),
mais conhecida pelo seu trabalho em madeira.
Poderiam ainda ser citadas outras artesãs que
foram alunas em oficinas ministradas por essas
mestras, cujos trabalhos também se destacam.
Entre os mestres artesãos, podem ser citados
Ulisses Pereira Chaves (já falecido), de Santo
Antônio de Caraí; Paulo de Oliveira Costa, da
comunidade de Guaranilândia, distrito de Jequitinhonha; Ulisses Mendes, de Itinga; e João Alves,
de Taiobeiras.
Esses artesãos costumam participar também das
associações locais, mas não dependem delas
para comercializar seus produtos, realizando
venda direta, por encomenda ou em feiras de
artesanato. A sua clientela é formada por lojistas,
galeristas e colecionadores, que procuram exatamente suas obras, comprando-as diretamente.
Apesar de apresentarem padrões de vida ainda
muito simples, muitas vezes em comunidades
rurais, esses artesãos usufruíram de benefícios da
venda de seu trabalho, passando a contratar ajudantes para a produção da cerâmica, garantindo
a subsistência da família e melhorando as condições de sua moradia.
Ressalta-se a situação diferenciada vivida por
Noemisa Batista no tocante à produção e comercialização de sua cerâmica. Essa artesã, que
alcançou grande reconhecimento nos anos 1970
e 1980, passou por uma visível queda na venda
de suas peças e também pela perda de compradores regulares. A principal forma de comercialização de seu trabalho tem sido por meio de
atravessadores. A artesã e sua família vivem hoje
com grandes dificuldades financeiras. A época
de auge de sua produção e venda não chegou a
legar melhorias para a comunidade de Ribeirão
do Capivara. Esse empobrecimento e perda de
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vigor da produção artesanal se refletem nas
novas gerações, que não querem mais seguir a
tradição da família.
A arte da maior parte desses ceramistas nasce de
seu aprendizado quando criança, repassado por
suas avós e mães, em sua luta cotidiana em busca
da sua subsistência. Da terra ressecada nascem
utilitários, imagens de cenas de histórias vividas,
sonhos, desejos, esquecidos ou apenas imaginados. Constituem exemplos as noivas de Isabel
Mendes da Cunha e Zezinha, as cenas do cotidiano de Noemisa, Ulisses Mendes e João Alves e
as criações oníricas de Ulisses Pereira144.
A cerâmica de Isabel sempre se destacou pela
sua qualidade. Ela criou um estilo próprio de
trabalho, em que vários fatores influenciaram no
resultado final: a escolha do barro, sua preparação e manuseio, a modelagem, o acabamento,
a pintura e a queima. As cores utilizadas para
pintar as peças também eram oriundas da própria natureza, da terra e de seus minérios. Sua
produção de bonecas apenas se tornou possível
a partir dos seus 40 anos, quando teve início seu
processo de reconhecimento e valorização como
ceramista. Em seu trabalho ela retratou mulheres
brancas, negras e caboclas, esculpidas sempre
com fisionomias muito expressivas.
Dona Isabel, como era chamada, repassou seu
saber para várias pessoas que se interessaram
pela cerâmica, individual ou coletivamente, por
meio de oficinas, muitas delas organizadas e
patrocinadas pela própria CODEVALE. Estabeleceu, como se costuma dizer, uma verdadeira
escola de artesanato em cerâmica na região,
tendo gerado várias seguidoras no distrito de
Santana do Araçuaí. Seus quatro filhos aprenderam a arte de modelar, sendo que seu genro,
144 Imagens dos trabalhos desses artesãos estão disponíveis no
apêndice D6.
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João Pereira de Andrade, seu assistente por
muitos anos, tornou-se um dos maiores continuadores de sua obra, juntamente com sua filha
Glória, sua neta Andréa e a nora Mercinda145.
4.5.2.4 Artesãos organizados em associações
A organização dos artesãos em associações representou uma forma de ampliar as oportunidades
de comercialização da produção, uma vez que o
escoamento dos produtos, como citado, constituiu um dos principais problemas do artesanato
regional em cerâmica. Nesse sentido, é a presidente da associação que tem a responsabilidade
de representar os artesãos associados na venda
dos produtos em feiras e em outros eventos
comerciais. Além disso, em algumas comunidades, a necessidade de retirada e transporte da
matéria-prima de lugares mais distantes passou a
ser assumida coletivamente pela associação.
Um problema destacado em algumas entrevistas
realizadas com artesãos e gestores municipais
diz respeito, exatamente, às dificuldades de
organização entre os associados e a sua falta de
conhecimentos sobre gestão que credenciem a
associação, como organização legalmente constituída, para assumir as diversas tarefas que lhe
cabem (entrevista n. 7).
A formalização das associações, ainda que com
muitas dificuldades organizacionais e carências
de estrutura, credenciou-as a receber apoios de
várias instituições governamentais e não governamentais. Destacam-se as parcerias estabele145 Recentemente, em setembro de 2016, Dona Isabel foi homenageada pelos Correios e pelo Governo de Minas Gerais com
o lançamento de uma série de selos especiais com imagens
da obra da artesã. A iniciativa é uma parceria da Secretaria
Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns
Regionais (SEDIF), por meio da Coordenação de Artesanato,
da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), do Instituto de
Desenvolvimento do Norte de Minas (IDENE) e do Centro de
Artesanato Mineiro.
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cidas entre as associações e o Sebrae para apoiar
a participação em feiras e a realização de oficinas
variadas como capacitação em gestão e formação
de preço, entre outras.
Desde 2008, por exemplo, artesãos de Campo
Alegre recebem o apoio do Sebrae/MG para
incrementar a produção e a venda dos artefatos
artesanais. Um grupo de 24 artesãos foi capacitado em gestão, comercialização e design pelo
Programa Sebrae de Artesanato. Com o programa, os artesãos melhoraram a qualidade dos
produtos, aprenderam a estipular preços e a fazer
controles financeiros. De acordo com a agêencia
do Sebrae, a produção do grupo aumentou
2,76%, chegando a 748 peças por mês146
São importantes também os vários projetos executados por organizações da sociedade civil em
parceria com órgãos públicos, instituições acadêmicas, organizações da sociedade civil. Entre os
projetos realizados podem ser citados:
1. “Cultura Sustentável no Jequitinhonha”, realizado nas comunidades de Santana do Araçuaí (Associação de Artesãos de Santana do
Araçuaí) e Guaranilândia (Associação do Guarani Ari Ari), em 2015. O projeto teve como
objetivos o resgate cultural, a salvaguarda de
conhecimentos, sustentabilidade ambiental
e a inovação de produtos. O projeto foi viabilizado pelo Ministério Público, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade
(IABS), com apoio do IEPHA-MG e do Governo
do Estado de Minas Gerais. A execução esteve a cargo da Artesol e do Raízes Desenvolvimento Sustentável.
2. Projeto “Caminhos da Terra”, realizado na Associação de Artesãos de Cachoeira do Fanado
146 Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/>.
Acesso em: 24 out. 2016.

e na Associação de Lavradores e Artesãos de
Campo Alegre. Teve como objetivos a capacitação e inclusão da juventude no trabalho de
cerâmica tradicional da comunidade. O patrocínio foi da Caixa Econômica Federal.
3. Projeto de pesquisa de novo design de produto baseado em identidade local, com apoio de
designer. Foi realizado na comunidade de Coqueiro Campo (Associação dos Artesãos de Coqueiro Campo), em 2016, com apoio da Artesol.
4. Projeto “Guaranilândia faz valer, com a Arte e
o Tecer”. Teve como objetivos a valorização e o
aperfeiçoamento de novos artistas; manutenção das habilidades artesanais e resgate dos
saberes e fazeres. Realizado em parceria entre
o Governo Estadual e a Prefeitura de Guaranilândia, foi financiado pelo Fundo Estadual de
Cultura e realizado ao longo do ano de 2011.
5. Projetos “Resgate Cultural do Vale do Jequitinhonha e São Francisco/2005”, realizado pela
Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e Sebrae/MG; e “Resgate Cultural do Jequitinhonha em 2007 e 2012”, realizado pela FAOP e
Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, nas cidades de Chapada do Norte, Minas
Novas, Araçuaí, Berilo, Itinga, Itaobim e Jequitinhonha. Os dois projetos tiveram como objetivos o resgate e a preservação de saberes e
fazeres das comunidades, por meio da valorização dos mestres de ofícios e manifestações
culturais que estavam em risco de extinção e/
ou desvalorização.
Embora possam ser apontados ganhos visíveis
para as comunidades com a realização desses
projetos, em termos de melhorias em suas
condições de vida, em especial das moradias,
edificação de galpões de venda, esses ganhos
são, na maior parte das vezes, temporários. As
artesãs entrevistadas nas visitas às associações
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foram unânimes em apontar a descontinuidade dos projetos e programas desenvolvidos
com as associações. Apesar de esses projetos
incentivarem a inclusão de novos artesãos na
atividade artesanal, o desenvolvimento de
novos produtos e a utilização de novas matérias-primas, essas melhorias frequentemente
não se mantêm, durando apenas o tempo de
realização do projeto e da disponibilidade dos
recursos aplicados.
Segundo especialistas no campo de políticas
públicas para o artesanato, a observação dos
resultados das ações da última década indica
proliferação e sobreposições de ações de
diversos órgãos sem a presença de uma coordenação central. Essa forma de atuação e descoordenação acabaram por gerar resultados
insatisfatórios para os beneficiários (NADDEO,
2012, p. 93).
A atuação estatal, segundo Naddeo, vem se caracterizando por ações apenas parcialmente inclusivas, ao “negar ao artesão a oportunidade de
desenvolver habilidades, procurar soluções próprias e gerir seu próprio negócio” (NADDEO, 2012,
p. 93). Esse processo, “dirigido e submisso”, não
tem estimulado, segunda essa visão, processos de
desenvolvimento. A pesquisa de campo realizada
nas comunidades de Campo Alegre, Coqueiro
Campo, Santana do Araçuaí, Guaranilândia e
Cachoeira do Fanado puderam atestar, em parte,
esta leitura, ao evidenciar a tendência para a uniformização dos produtos, agora mais orientados
para a demanda do mercado, e a sensação de
perda de rumo que acomete os artesãos quando
se encerra um projeto. Verifica-se, portanto, que
essas ações não têm sido capazes de gerar uma
atividade caracterizada por sustentabilidade econômica e social para a maioria dos artesãos.
O estudo realizado do artesanato tradicional
em cerâmica nos territórios Alto e Médio/Baixo
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Jequitinhonha apontou para algumas tendências da atividade, entre elas a quebra da tradição
e da transmissão dos saberes e ofícios, especialmente pela falta de interesse dos mais jovens
e pela baixa rentabilidade da atividade que
não têm atraído continuadores. Alguns artesãos acabam se dedicando à cerâmica apenas
temporariamente, nos intervalos do trabalho
nas lavouras. Outros membros das famílias de
artesãos optam por outras oportunidades de
trabalho, seja nas cidades, como domésticas,
seja ainda em outras regiões do país, destinos
já considerados tradicionais para o homem do
Jequitinhonha na construção civil ou na colheita
da cana-de-açúcar.
Observa-se, hoje, um debate entre estudiosos
do tema, antropólogos, arte-educadores, designers entre a preservação dos objetos artesanais
conforme foram repassados pela tradição ou a
introdução de novas formas de fazer e de novos
designs que se adequem às demandas do mercado. Esta é uma das hipóteses a ser considerada
para o estímulo da atividade artesanal no Jequitinhonha. As opções de mudanças deverão viabilizar a melhoria nas condições de vida do artesão
sem, contudo, estimular uma descaracterização
e desagregação de sua atividade. Nessa questão
reside hoje um dos maiores desafios para o artesanato tradicional do Jequitinhonha (FREEMAN,
2011; LIMA, 2005).

4.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos pesquisados, os dados quantitativos,
as atividades de campo e as reflexões da equipe
convergiram para a construção de algumas
ideias conclusivas sobre o tema da cultura e do
patrimônio cultural nos territórios Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha. O universo cultural dos
territórios caracteriza-se por uma riqueza e uma
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 luralidade de manifestações muito além do que
p
foi aqui identificado e analisado. A este universo
plural, diverso e em movimento, 
corresponde
um número igualmente diversificado de ações
públicas, privadas, coletivas e espontâneas que,
em diferentes escalas de ação, desde o nível local
até instâncias internacionais, buscam dar voz,
proteção e estímulo a homens, mulheres, jovens,
crianças e idosos dos territórios, estimulando iniciativas culturais e artísticas.
Os vários cenários e dinâmicas culturais analisadas referendam o caráter transversal da cultura
e de sua importância para uma visão integrada
do Vale. As manifestações artísticas e culturais
têm representado, historicamente, elementos
centrais para catalisar a ação política e elemento
agregador que vai além de sua importância como
geradora de identidades. Deve-se ressaltar, inclusive, a sua importância como foco de resistência
e mobilização para as ações que visam apoiar o
desenvolvimento e a busca por soluções sustentáveis para a região.
Um plano de desenvolvimento integrado deverá
levar em conta esta premissa de uma cultura que
se movimenta, a partir de inúmeros pontos, em
muitas direções e de diferentes maneiras, no contexto de um processo histórico marcado por forte
desigualdade social. Esse dinamismo responde e
enfrenta toda sorte de precariedades e ameaças,
por vezes engendradas pelas contradições de
ações positivas, sendo as mais visíveis:

• O despreparo e a desunião dos produtores e
criadores culturais frente a um cenário mundial globalizado, digital e competitivo;

• A precariedade e por vezes a ausência de
c onectividade das populações, desde a simples questão do transporte físico até o analfabetismo digital e a inexistência de rede digital disponível;

• As migrações forçadas, os deslocamentos
compulsórios e o esgarçamento das relações
familiares e comunitárias;

• A separação das comunidades de seus territórios originais e dos recursos naturais a que
tinham acesso irrestrito, implicando abandono
ou desequilíbrio de modos tradicionais de viver e de fazer compatíveis com práticas culinárias, de artesanato, de técnicas de construção,
entre outros;

• As soluções descontinuadas que marcam as
políticas públicas de sustentação e promoção da cultura – mudanças de governo que
abandonam e/ou alteram drasticamente
programas em curso por motivos políticos,
falta de sustentabilidade em termos de recursos orçamentários, desconhecimento dos
agentes públicos quanto às particularidades
das populações;

• A mesma descontinuidade rege as iniciativas
do setor privado, promovidas por recursos de
entidades internacionais, de fundo católico
ou assistencialista.
Por fim, uma consideração relevante é a sensível
diferença sociocultural entre os territórios Alto
Jequitinhonha, de um lado, e o Médio/Baixo
Jequitinhonha, de outro. São evidentes a maior
carência de recursos, equipamentos culturais e
o maior isolamento do território do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Por outro lado, as populações do
território Alto Jequitinhonha, especialmente em
cidades como Diamantina e Serro, não se reconhecem como portadoras da identidade cultural
do Vale. Tais constatações dificultam a adoção de
planos e políticas públicas de mesmo alcance e
teor para os dois territórios e motivam a procura
por soluções que tenham características gerais,
híbridas e específicas na medida das necessidades
e no enfrentamento de suas complexidades.
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4.7

PROPOSIÇÕES

I. São ações para o fomento e o apoio à gestão
pública da cultura:
a. Incentivar a instituição, a capacitação e a
manutenção de equipes de gestão municipal da área cultural;
b. Estimular a organização e estruturação
municipal da política de cultura de acordo
com os requisitos do Sistema Nacional de
Cultura, como mecanismo de gestão da
cultura;
c. Recuperar a representatividade e legitimidade dos conselhos de políticas públicas
de cultura e patrimônio cultural e de demais espaços de participação na gestão
das políticas públicas, como audiências
públicas, fóruns e conferências municipais;
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de origem, sejam migrantes voluntários
sejam atingidos por empreendimentos,
sejam expulsos de suas terras por conflitos
fundiários;
h. Promover a abertura de editais regionais
pelos mecanismos estaduais de financiamento da cultura, como previsto no projeto de lei de reformulação do mecanismo
de incentivo fiscal;
i. Promover a abertura de editais pelo Fundo Estadual de Cultura de acordo com as
prioridades e especificidades da região
como promoção do artesanato, estímulo à
manutenção das festas e celebrações tradicionais;
j. Criar e implementar editais públicos a
exemplo dos prêmios orientados para pessoa física sem necessidade de prestação de
contas;

d. Destinar recursos orçamentários para a
gestão pública da cultura em âmbito local
de forma a instituir e manter espaços culturais e equipamentos que atendam aos
grupos culturais regionais;

k. Dotar a região de espaços e infraestrutura
cultural por meio de um plano de investimento e de parcerias com atores da sociedade civil com tradição de atuação na
região;

e. Estimular a descentralização dos órgãos de
cultura e fortalecimento da presença dos
agentes públicos nos territórios, seja em
museus, bibliotecas, escritórios técnicos,
em especial para o território do Médio/
Baixo Jequitinhonha;

l. Estimular a construção de parcerias sustentadas no tempo entre prefeituras, organizações da sociedade e os diferentes
órgãos públicos, de diferentes níveis de
governo, atuantes na proteção ao patrimônio cultural;

f. Articular ações, especialmente com a área
da educação, que resultem em uma maior
amplitude da política pública de cultura;

m. Estimular a participação municipal no inventário participativo do patrimônio cultural nos territórios, coordenado pelo IEPHA;

g. Articular ações intersetoriais com as demais políticas públicas de forma a propiciar
a fixação da população em seus territórios

n. Estimular a vinculação entre as contrapartidas dos empreendimentos que impactam os territórios e os programas públicos
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e sustentáveis, definidos com a participação dos atingidos por esses empreendimentos;
o. Elaborar propostas de turismo cultural articuladas a uma estratégia de preservação
e valoração da cultura tradicional;
p. Estimular e reforçar os vínculos e práticas associativistas entre artesãos, artistas,
produtores de queijo artesanal, sineiros,
mestres de ofício e demais produtores de
cultura dos territórios.
II. São ações para o apoio e fomento de feiras e
mercados:
a. Disponibilizar e/ou melhorar o transporte público para feirantes, assim como a
infraestrutura das feiras livres, a partir da
reorganização dos seus espaços, melhoria
da qualidade e/ou ampliação do número
de bancas, disponibilização de balanças,
lixeiras, pontos de água, embalagens e banheiros;
b. Valorizar os mercados municipais e feiras
livres do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, por meio de políticas públicas
que busquem a maximização de suas
potencialidades culturais, valorização e
reforço do sentido de lugar de encontro,
de espaço onde se estabelecem relações
comunitárias e onde estão presentes sentimentos de confiança e reconhecimento
social mútuo.
III. São ações para o apoio e fomento das festas
populares:
a. Inventariar o patrimônio imaterial comum
aos territórios, apoiar e estimular as diversas manifestações culturais e artísticas que

lhe são próprias, bem como fortalecer o
diálogo entre os grupos e comunidades
detentoras e produtoras de bens culturais
com os poderes públicos e a sociedade;
b. Reforçar e estimular a construção de um
calendário comum de festas religiosas e
outras celebrações populares nos territórios, microterritórios ou nas escalas locais
possíveis, como forma de incentivar a conectividade das comunidades e a dinâmica de seu reconhecimento como espaço e
cultura compartilhados;
c. Estimular a criação e manutenção de um
circuito de eventos que possibilite as visitações dos turistas e das próprias comunidades.
IV. São ações para o apoio e fomento ao artesanato:
a. Valorizar a produção do artesanato tradicional de forma a garantir que o produto
reflita as referências culturais que o caracterizam e a sua condição de produto comercializável;
b. Estimular o apoio das prefeituras para a
regularização da gestão das associações
de artesãos conforme as atuais exigências
cartoriais, com CNPJ, atualização periódica
das diretorias, elaboração de balancetes;
c. Mobilizar os artesãos e disponibilizar informações para fomentar a sua participação
em processos decisórios de políticas públicas orientadas para a atividade artesanal;
d. Elaborar projeto de lei que resguarde os
direitos de autor dos artesãos de forma a
valorizar seu trabalho e propiciar melhores
condições de vida dos artesãos;
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e. Incentivar a formulação e implementação
de programas e parcerias institucionais
de longo prazo com as associações de
artesãos;
f. Valorizar as organizações associativas dos
artesãos de forma a capacitá-las para uma
gestão organizacional que responda às necessidades fiscais e estimule-os para uma
prática mais colaborativa.
V. São ações para o apoio e fomento ao patrimônio material e imaterial:
a. Estabelecer parâmetros para a elaboração
e/ou a revisão de Planos Diretores e outros
instrumentos de proteção ao patrimônio
cultural, visando protegê-lo diante de processos de expansão e do adensamento
urbanos;
b. Regularizar a área tombada e estabelecer
controle da ocupação da Serra dos Cristais,
em Diamantina, no Alto Jequitinhonha;
c. Promover ações junto ao IPHAN no sentido de definir o perímetro de tombamento
federal no município do Serro, no Alto Jequitinhonha;
d. Promover ações junto ao IPHAN no sentido de elaborar uma normativa para o
licenciamento de obras e projetos que impactem edificações e paisagens culturais
protegidas;
e. Promover o reconhecimento formal e efetivo das identidades culturais das comunidades quilombolas, das etnias indígenas e
demais comunidades tradicionais no Alto
e no Médio/Baixo Jequitinhonha, com processo de titularização das terras;
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f. Conferir prioridades aos municípios Chapada do Norte, no Alto Jequitinhonha,
Berilo e Araçuaí, no Médio/Baixo Jequitinhonha, pelo conjunto do seu patrimônio
e a situação atual de risco e degradação;
g. Promover ações para que as áreas destinadas a parques naturais ou reservas biológicas incorporem as questões fundiárias e
sociais que envolvem as populações tradicionais que nelas habitam.
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Segurança pública
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5

Segurança Pública

5.1

INTRODUÇÃO

A fragilidade da segurança pública no Brasil faz
com que a criminalidade violenta seja assunto
central no âmbito de qualquer discussão sobre
o bem-estar da sociedade e sobre políticas
públicas para a sua obtenção ou a sua manutenção. No entanto, a percepção de que a insegurança atinge a todos, independentemente de
características demográficas ou regionais, pode
ocultar a complexidade do problema.
Os números oficiais de registros criminais mostram, de fato, um crescimento relevante de
eventos dessa natureza. Em Minas Gerais, os
números de crimes violentos passaram de
66.061, no ano de 2011, para 103.646, em 2014,
conforme dados fornecidos pela Secretaria de
Estado de Defesa Social, e os meios não oficiais
de divulgação de informações sobre segurança
pública – mídia, sites na internet, entre outros –
difundem um forte sentimento de insegurança
nas populações.
Ainda, os números oficiais nem sempre dimensionam de maneira fidedigna a ocorrência de
eventos violentos. Muitos desses eventos não são
comunicados às agências de segurança pública,

uma vez que essa tomada de decisão depende
do julgamento da vítima acerca da pertinência de
comunicar os eventos às instituições de segurança
(o crime ou a violência sofrida é grave ou importante o suficiente para que seja comunicado?).
Mas depende também da confiança acerca tanto
da eficiência das instituições oficiais de segurança
pública (a polícia é capaz de resolver o problema?)
quanto da confiança na legitimidade dos modos
de atuação policial (a polícia utilizará meios legítimos para resolver o problema?).
A natureza complexa do fenômeno do crime
exige intervenções integradas entre as políticas
públicas e os diversos níveis governamentais
(federal, estadual, distrital e municipal). É um
problema transversal e a cooperação integrada
é a chave para uma resposta adequada, eficaz e
equilibrada. Há um consenso nas pesquisas e avaliações internacionais de que as políticas públicas
de segurança devem se basear em evidências,
e não em ideologias. As políticas públicas precisam levar em conta diferentes dilemas, como:
a prevenção focada nas populações vulneráveis,
a atenção à saúde das pessoas com problemas
decorrentes do uso de drogas ilegais, a reinserção
socioeconômica dos apenados, a aproximação e o
engajamento da população, a repressão ao crime
organizado e a garantia dos direitos humanos.
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Nesse contexto, os gestores das organizações
do sistema de justiça criminal precisam realizar
revisões significativas de suas estratégias e intervenções de prevenção e redução do crime, para
fazer o uso mais eficiente dos recursos e atingir
o objetivo fundamental das políticas públicas:
maximizar a coesão social, a saúde e a segurança
da população.
Existe uma expertise de experiências em políticas
públicas em todo o mundo sobre as estratégias,
os programas e as intervenções mais eficazes na
prevenção e redução do crime. Essas experiências trazem evidências e princípios norteadores
para os gestores das organizações do sistema de
justiça criminal para desenvolver políticas mais
eficazes e com impactos mais relevantes nos problemas associados aos crimes.
Para procurar fazer frente a essa complexidade, o
tópico relativo à Segurança Pública nos territórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha busca conferir ênfase a duas dimensões analíticas distintas.
De um lado, aborda elementos concernentes ao
fenômeno da criminalidade, com informações
quantitativas acerca da ocorrência de crimes
violentos, homicídios, furtos e roubos. De outro
lado, busca a análise de informações relativas
ao que se convencionou chamar de “densidade
institucional”, ou seja, dados capazes de fornecer
conhecimentos acerca da disponibilidade de instituições de Segurança Pública e Justiça Criminal
nos diferentes territórios em análise e, quando
possível, acerca da presença de programas e
ações que têm como finalidade a prevenção da
ocorrência de eventos violentos.
As informações disponíveis acerca destas duas
dimensões deverão ser abordadas de modo a
possibilitar tanto uma visão geral dos territórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, e seus
microterritórios, quando possível, quanto conferir
foco privilegiado a municípios específicos, onde

se destacam indicadores de ocorrência de criminalidade, nesses territórios. Para tanto, são usados
dados agregados de fenômeno e de densidade
institucional da plataforma do Índice Mineiro de
Responsabilidade Social (IMRS), disponível no
sítio da Fundação João Pinheiro (FJP), dados desagregados da ocorrência de crimes fornecidos pelo
Centro Integrado de Informações de Defesa Social
(CINDS), além de dados desagregados acerca da
densidade institucional, notadamente acerca do
Sistema Prisional, fornecidos pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública de Minas Gerais.

5.2

CRIMES VIOLENTOS NOS
TERRITÓRIOS DO ALTO
JEQUITINHONHA E DO MÉDIO/
BAIXO JEQUITINHONHA

Ao longo dos últimos quatro anos, Minas Gerais
vem experimentando um crescimento bastante
expressivo de seus indicadores de criminalidade
violenta147. Entre 2012 e 2015, o estado vivenciou
um aumento de pouco mais de 63% de suas taxas
de crimes violentos, saltando de 376,8 ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes no
início desse período para um montante de 615
eventos em 2015. Os territórios do Alto e do
Médio/Baixo Jequitinhonha também acompanharam a tendência geral de recrudescimento da
criminalidade violenta. No entanto, tal aumento
se verificou em patamares consideravelmente
mais baixos do que os do restante do estado.
Entre 2012 e 2015, a taxa de crimes violentos
no Alto Jequitinhonha cresceu quase 19%; no
147 Em Minas Gerais, o indicador de “Crimes Violentos” é composto pela soma simples de sete tipos de ocorrências criminais,
a saber: (1) Homicídios Consumados, (2) Homicídios Tentados,
(3) Roubos Consumados, (4) Extorsões Mediante Sequestro,
(5) Sequestros e Cárcere Privado, (6) Estupros Consumados, (7)
Estupros Tentados.
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Médio/Baixo Jequitinhonha, o aumento foi bastante mais intenso, com 130% de crescimento no
período. Há de se observar, no entanto, as diferenças que caracterizaram essas trajetórias de
crescimento da violência: enquanto no Médio/
Baixo Jequitinhonha as taxas de criminalidade
violenta cresceram linearmente entre 2012 e
2015, no Alto Jequitinhonha esse processo se
deu de maneira irregular, com ligeira redução
dos indicadores entre 2012 e 2014 e forte crescimento entre 2014 e 2015. O gráfico 5.1 apresenta
essa dinâmica geral.
O detalhamento da evolução mensal das taxas de
criminalidade oferece um panorama mais claro
sobre o aumento da violência em todo o estado e
nas regiões do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
ao longo dos últimos anos. Em janeiro de 2012,
por exemplo, Minas Gerais registrava uma média
mensal de 29,5 crimes violentos para cada grupo
de 100 mil habitantes. Já em dezembro de 2015,
essa proporção atingiu 55 crimes violentos men-
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sais, crescimento bruto de 86,4% no período.
Por extensão, o agravamento dos índices de violência também ocorreu nos territórios do Jequitinhonha: entre janeiro de 2012 e dezembro de
2015, a média mensal de ocorrências de crimes
violentos registrada no Alto Jequitinhonha
saltou de 10,4 para 17,7 casos para cada grupo
de 100 mil habitantes (crescimento de 70%). Já
no Médio/Baixo Jequitinhonha, esse mesmo indicador subiu de 8,9 para 21 registros mensais para
cada grupo de 100 mil habitantes (aumento de
quase 136% no período). O gráfico 5.2 apresenta
a evolução das taxas mensais de criminalidade
violenta em Minas Gerais e nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha.
A figura 5.1 apresenta a evolução anual das taxas
de criminalidade violenta nos municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.
Nos últimos anos, as sedes de microterritórios se
destacaram por terem os maiores indicadores de
crimes violentos.

Taxas de Crimes Violentos (%)
(Crimes Violentos para cada grupo de 100 mil habitantes)

Gráfico 5.1: Evolução das taxas anuais de crimes violentos em Minas Gerais e nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2012-2015
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Gráfico 5.2: Evolução das taxas mensais de crimes violentos em Minas Gerais e nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2012-2015

Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS)

Figura 5.1: Taxas de crimes violentos nos municípios dos territórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2011-2014
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5.2.1 Crimes violentos nos
microterritórios do Alto Jequitinhonha e do
Médio/Baixo Jequitinhonha
Uma análise da evolução das taxas de criminalidade nos microterritórios que formam os territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
permite identificar com maior precisão quais
localidades capitanearam o crescimento da
violência na região. No Alto Jequitinhonha,
por exemplo, o microterritório de Diamantina não apenas concentra hoje a maior parte
dos registros de crimes violentos daquele
território, como também apresentou maior
aumento percentual desse indicador entre
2012 e 2015, se comparado ao microterritório
de Capelinha: 19,4% de aumento no primeiro,
contra 15,4% no segundo, durante o período
analisado. Ambos os microterritórios, no
entanto, ainda apresentam taxas de criminalidade violenta consideravelmente menores
do que a média geral do estado. O gráfico 5.3
ilustra a evolução recente desse indicador nos
microterritórios.
Conforme apresentado anteriormente, o Médio/
Baixo Jequitinhonha experimentou forte crescimento de suas taxas de crimes violentos ao
longo dos últimos anos. Uma análise mais detalhada da trajetória desse indicador nos microterritórios, no entanto, permite constatar que
boa parte desse aumento foi capitaneada pelo
recrudescimento da violência nos microterritórios de Pedra Azul, Itaobim e Araçuaí (justamente os mais populosos do Médio/Baixo
Jequitinhonha, concentrando aproximadamente 65% da população total do território).
O primeiro vivenciou, entre 2012 e 2015, um
crescimento bruto de aproximadamente 142%
de suas taxas de crimes violentos; o segundo,
por sua vez, apresentou aumento de 135%
deste indicador durante o mesmo período; no
terceiro, o recrudescimento foi da ordem de

123%.148 O gráfico 5.4 apresenta a evolução
recente das taxas de criminalidade violenta nos
microterritórios do Médio/Baixo Jequitinhonha.

5.3

HOMICÍDIOS NOS TERRITÓRIOS
DO ALTO JEQUITINHONHA
E DO MÉDIO/BAIXO
JEQUITINHONHA

Para confeccionar um diagnóstico mais abrangente do fenômeno dos homicídios nos territórios que formam o Vale do Jequitinhonha,
optou-se aqui por utilizar dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde (SIM/DATASUS)149. No banco de dados do
SIM/DATASUS, as variáveis que contemplam os
casos de homicídios (e que serão utilizadas por
este estudo) são aquelas caracterizadas como
“mortes por causas externas” e, dentro dessas,
os casos em que a intencionalidade pode ser
definida como “agressões” (variáveis x-85 a y09).
Uma análise preliminar desses dados indica,
por exemplo, que o fenômeno dos homicídios
só começou a efetivamente ganhar destaque
no Vale do Jequitinhonha a partir da primeira
148 Há de se destacar que, em termos estritamente proporcionais, o
microterritório de Felisburgo foi o que apresentou, entre 2012 e
2015, o maior crescimento percentual das taxas de criminalidade
violenta entre todos os microterritórios que formam o Médio/
Baixo Jequitinhonha: 329% de aumento bruto do número de
ocorrências por cada grupo de 100 mil habitantes. Em termos
totais, no entanto, o microterritório de Felisburgo (formado pela
própria cidade que dá o nome à região e também pelos municípios de Jequitinhonha, Joaíma, Palmópolis e Rio do Prado) contribuiu relativamente pouco para a tendência geral de crescimento
verificada no Médio/Baixo Jequitinhonha. Isso acontece porque
o microterritório abriga uma população total de apenas 59 mil
pessoas, pouco mais de 12% da população total do território, que
é de aproximadamente 490 mil habitantes.
149 O SIM/DATASUS é uma base de dados do Ministério da
Saúde que congrega registros sobre mortalidade no Brasil,
a partir de informações produzidas por Institutos Médicos
Legais, unidades de saúde e outras fontes diversas.
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Gráfico 5.3: Evolução das taxas anuais de crimes violentos em Minas Gerais e nos microterritórios do
Alto Jequitinhonha – 2012-2015
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Gráfico 5.4: Evolução das taxas anuais de crimes violentos em Minas Gerais e nos microterritórios do
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2012-2015
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Figura 5.2: Taxas de homicídio nos municípios dos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2011-2014
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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG
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Gráfico 5.5: Evolução das taxas anuais de homicídios em Minas Gerais e nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 1996-2014
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Elaboração: Fundação João Pinheiro

metade dos anos 2000. Enquanto Minas Gerais
como um todo já vinha vivenciando um consistente aumento de suas taxas de homicídios
desde a segunda metade da década de 1990,
os territórios do Jequitinhonha só começaram a
sentir o aumento de seus indicadores de mortes
violentas a partir de 2003, sobretudo nas cidades
que formam o Médio/Baixo Jequitinhonha.

Entre 1996 e 2014, Minas Gerais enfrentou um
aumento bruto de 206% de suas taxas de homicídio, atingindo uma proporção de 22,7 mortes
para cada grupo de 100 mil habitantes no último
ano da série. Também ao longo desse período,
esse padrão acabou se repetindo no Alto Jequitinhonha, com um crescimento de pouco mais de
214% do índice de mortes violentas. No Médio/

202

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Baixo Jequitinhonha, por sua vez, a taxa de homicídios saltou impressionantes 958% no período,
saindo de um patamar de 1,7 assassinato para cada
grupo de 100 mil habitantes em 1996 para uma
proporção de 18 homicídios para a mesma faixa
populacional em 2014 (crescimento verificado,
sobretudo, a partir de 2003). A figura 5.2 e o gráfico 5.5 apresentam a evolução das taxas de homicídios em Minas Gerais e nos territórios do Vale do
Jequitinhonha ao longo das últimas décadas.

5.3.1 Homicídios nos microterritórios
do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo
Jequitinhonha
Uma análise mais detalhada do perfil das vítimas
de homicídio ajuda a compreender melhor o fenômeno nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Tanto no Alto quanto no Médio/
Baixo Jequitinhonha, o recrudescimento das
mortes violentas não atingiu de maneira equânime
toda a população local. Ao longo dos últimos anos,
o recrudescimento dos assassinatos se deu em um
perfil bastante específico de vítimas: jovens do sexo
masculino, não brancos (pretos ou pardos), com
baixa escolaridade formal, baixa renda e mortos
majoritariamente por disparos de armas de fogo.
A construção deste “perfil médio” das vítimas de
homicídio nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha é fundamental para, entre outras
coisas, direcionar de maneira mais precisa eventuais
políticas públicas de enfrentamento ao problema.
Especificamente no território do Alto Jequitinhonha, por exemplo, a tendência de crescimento dos homicídios começou a se manifestar
em 2000, com um forte incremento da mortalidade de pessoas do sexo masculino. Prova disso é
a estabilidade de mortes de mulheres entre 1996
e 2014. O mesmo processo pôde ser verificado
no Médio/Baixo Jequitinhonha a partir do ano de
2002, quando a mortalidade violenta de homens

capitaneou a tendência de crescimento dos
assassinatos na região. Os gráficos 5.6 e 5.7 ilustram esse perfil de concentração masculina dos
homicídios nos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha.
Além de as vítimas de homicídios nos territórios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha serem
majoritariamente do sexo masculino, a violência
letal atinge proporcionalmente mais jovens (15 a
29 anos) do que outros estratos das populações
locais. Reunindo dados sobre mortes violentas
registradas entre 1996 a 2014, observa-se que
a distribuição das faixas etárias de vítimas de
homicídios nos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha segue padrão bastante
semelhante ao que é registrado no restante do
estado. As taxas de homicídio (assassinatos para
cada grupo de 100 mil habitantes daquele segmento da população) começam a subir vigorosamente a partir dos 15 anos de idade, atingindo
seu ápice na faixa entre 29 e 30 anos, decaindo a
partir daí, até atingir patamares baixos em idades
mais avançadas.
Há de se observar, no entanto, que, tanto no Alto
quanto no Médio/Baixo Jequitinhonha, a tendência de redução das taxas de homicídios entre a
população de 30 a 59 anos se dá de maneira bem
mais gradativa do que no estado como um todo.
Isso significa que, nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha como um todo, o fenômeno
dos homicídios atinge uma faixa populacional um
pouco mais velha do que aquela vitimada no estado
como um todo. Inclusive, entre habitantes com
50 anos ou mais, as taxas de homicídio no Jequitinhonha chegam a ser maiores do que a média
mineira. Os gráficos 5.8 e 5.9 ilustram esses padrões.
Além de atingir principalmente jovens do sexo
masculino, os homicídios nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha demonstram ter
um perfil de concentração étnico bastante claro:
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Gráfico 5.6: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Alto Jequitinhonha, por sexo das
vítimas – 1997-2014
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Vítimas de Homicídio Doloso

Gráfico 5.7: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Médio/Baixo Jequitinhonha, por sexo
das vítimas – 1996-2014
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Gráfico 5.8: Taxas de homicídio por faixa etária da vítima, em Minas Gerais e no Alto Jequitinhonha –
1996-2014
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Gráfico 5.9: Taxas de homicídio por faixa etária da vítima, em Minas Gerais e no Médio/Baixo
Jequitinhonha – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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melhores níveis de renda, na mesma proporção
em que baixos níveis de escolaridade se associam
a menores níveis de renda.

a violência letal atinge, sobretudo, pessoas classificadas como “não brancas” (pretas e pardas).
O que os dados do DATASUS demonstram é
que, a partir da primeira metade dos anos 2000,
o recrudescimento das mortes violentas nos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
se deu por meio dos assassinatos de pessoas
pretas e/ou pardas, enquanto os homicídios
de pessoas das demais raças/cores permaneceram relativamente estáveis (replicando um
padrão verificado, em maior ou menor medida,
em todo o Brasil). Os gráficos 5.10 e 5.11 apresentam esse padrão.

Nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha como um todo, as vítimas de homicídio
tendem a ter menores níveis de escolaridade
do que a média das vítimas de mortes violentas
no estado. No Alto Jequitinhonha, por exemplo,
quase 60% das pessoas assassinadas entre 1996
e 2014 tinham entre 0 e 3 anos de estudo. No
Médio/Baixo Jequitinhonha, esse recorte populacional compreende expressivos 73% das vítimas,
enquanto em Minas Gerais apenas 24,8% das
vítimas se enquadram nesse perfil. Tanto no
Alto quanto no Médio/Baixo Jequitinhonha, o
percentual de vítimas de violência letal que não
tinham nenhuma escolaridade se aproxima da
marca de 25%. Em compensação, o grupo cuja
escolaridade era compreendida entre 8 e 11 anos
de estudo não ultrapassa 8% do total de vítimas
(23% é a proporção em todo o estado).

Outra variável que ajuda a construir o perfil
médio das vítimas de homicídios nos territórios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha é seu
grau de escolaridade formal. A variável “anos de
estudo” é importante porque, em diversos níveis,
funciona como boa preditora dos níveis de renda
das populações. Altos graus de escolaridade
formal geralmente encontram-se associados a

Vítimas de Homicídio Doloso

Gráfico 5.10: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Alto Jequitinhonha, por raça/cor
da vítima – 1996-2014
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Vítimas de Homicídio Doloso

Gráfico 5.11: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Médio/Baixo Jequitinhonha, por
raça/cor da vítima – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

De modo geral, o que tais dados indicam é
que, nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha, o perfil médio das vítimas de
homicídio é o de jovens do sexo masculino, não
brancos, com baixíssima escolaridade formal
e baixos níveis de renda. Os gráficos 5.12 e
5.13 apresentam a distribuição das vítimas de
homicídio nos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, segundo seus anos de
estudo formal.
Outro aspecto importante a ser levado em consideração para compreender o fenômeno dos
homicídios nos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha é o meio utilizado para o
cometimento dos assassinatos. No Brasil como
um todo, armas de fogo são o meio utilizado
em aproximadamente 70% a 80% dos casos (em
Minas Gerais, registros do DATASUS indicam que
70% dos homicídios registrados entre 1996 e
2014 foram cometidos por armas de fogo). Nos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha,

por outro lado, esse percentual não chega a 50%.
Tanto no Alto quanto no Médio/Baixo Jequitinhonha, grande parte da violência letal é exercida por meio do uso de armas brancas (objetos
cortantes ou contundentes). Os gráficos 5.14 e
5.15 apresentam esse perfil.
Outra característica interessante a ser destacada é a evolução recente dos meios utilizados para o cometimento dos homicídios
nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. Entre 1996 e 2014, o forte crescimento dos homicídios em Minas Gerais foi
conduzido pela proliferação do uso de armas
de fogo. A partir do final dos anos 1990, a despeito do consistente aumento do número de
assassinatos cometidos com armas brancas e
outros meios, as mortes praticadas com armas
de fogo registraram um aumento exponencial em Minas Gerais, consolidando-se como
o principal vetor da violência letal no estado.
O gráfico 5.16 ilustra com clareza essa dinâmica.
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Gráfico 5.12: Anos de estudo das vítimas de homicídio doloso em Minas Gerais e no Alto
Jequitinhonha – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Percentual de Vítimas (%)

Gráfico 5.13: Anos de estudo das vítimas de homicídio doloso em Minas Gerais e no Médio/Baixo
Jequitinhonha – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 5.14: Homicídios registrados no Alto Jequitinhonha, por meio utilizado – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 5.15: Homicídios registrados no Médio/Baixo Jequitinhonha, por meio utilizado – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Tanto o Alto quanto o Médio/Baixo Jequitinhonha,
por outro lado, não seguiram exatamente essa
tendência em seus territórios. Ainda que o uso de
armas de fogo para a prática de homicídios tenha,
de fato, se disseminado e se consolidado na região,
as mortes cometidas com armas brancas também
cresceram com bastante consistência. Mesmo
que tais informações obviamente não sejam suficientes para a construção de uma análise mais
consistente a respeito de eventuais motivações

dos crimes, o uso de armas brancas para o cometimento de grande parte dos homicídios sugere a
prevalência de casos que envolveram um tipo de
violência tradicional, não necessariamente ligada
a dinâmicas criminais mais estruturadas, mas sim
à resolução privada e violenta de conflitos banais
e cotidianos, entre pessoas que se conheciam. Os
gráficos 5.17 e 5.18 apresentam os dados de meio
utilizado nos homicídios registrados nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.

209

Segurança pública

Vítimas de Homicídio Doloso

Gráfico 5.16: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso em Minas Gerais, por meio utilizado
– 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Vítimas de Homicídio Doloso

Gráfico 5.17: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Alto Jequitinhonha, por meio
utilizado – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Vítimas de Homicídio Doloso

Gráfico 5.18: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Médio/Baixo Jequitinhonha, por
meio utilizado – 1996-2014
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

5.4

CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO

5.4.1 Furtos
O estabelecimento de uma compreensão mais
aprofundada sobre o fenômeno da criminalidade nos territórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha também passa pelo diagnóstico
da incidência de modalidades delitivas não
necessariamente violentas, mas que também
afetam significativamente o cotidiano das populações locais. Os crimes de furto150, por exemplo,
constituem modalidade criminosa que, apesar
de não envolver o uso de violência, acarreta
fortes prejuízos para a qualidade de vida dos
cidadãos. Em Minas Gerais, as taxas de furtos
150 O crime de “furto” está previsto no artigo 155 do Código
Penal Brasileiro (CPB) e é definido como “subtrair, para si ou para
outrem, coisa alheia móvel”. Ou seja, é a subtração de bens por
parte de terceiros sem utilização de violência ou grave ameaça.

estabilizaram-se em patamares extremamente
elevados há muitos anos. Entre 2012 e 2015,
por exemplo, o número de registros para cada
grupo de 100 mil habitantes no estado sempre
se manteve acima de 1.400 casos. No entanto,
não houve tendência de crescimento desse indicador durante o período.
Nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, as taxas de furto ainda mantêm-se em
patamares menores do que os da média geral
do estado, mas, diferentemente da tendência
de estabilidade observada em Minas Gerais,
apresentaram um aumento expressivo nos
últimos anos. No Alto Jequitinhonha, a modalidade criminosa saltou de 857,8 casos para
cada grupo de 100 mil habitantes em 2012
para pouco mais de 1.040 registros em 2015
(crescimento bruto de 21% no período). No
Médio/Baixo Jequitinhonha, por sua vez, esse
aumento foi ainda mais intenso, com as taxas
de furto subindo de 668 ocorrências para cada
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Gráfico 5.19: Evolução das taxas anuais de furto em Minas Gerais e nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2012-2015
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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

grupo de 100 mil habitantes em 2012 para
quase 1.057 casos em 2015 (aumento bruto de
pouco mais de 58% no período). O gráfico 5.19
apresenta a evolução das taxas de furto em
Minas Gerais e nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha.
O detalhamento da evolução mensal das taxas
de criminalidade oferece um panorama mais
claro sobre como os crimes de furto aumentaram proporcionalmente mais nos territórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha do que
no restante do estado. Em janeiro de 2012, por
exemplo, Minas Gerais registrava uma média
mensal de 125,23 ocorrências de furtos para cada
grupo de 100 mil habitantes. Já em dezembro de
2015, essa proporção se mantinha praticamente
estável, chegando a 127,9 eventos para a mesma
faixa populacional (aumento bruto de apenas 2%
no período analisado). Já nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha, apesar de as taxas

de furtos terem se mantido em patamares consideravelmente mais baixos do que a média estadual, o crescimento das taxas mensais se deu de
forma muito mais intensa.
O Alto Jequitinhonha, por exemplo, possuía
uma taxa mensal de 65,83 furtos para cada
grupo de 100 mil habitantes em janeiro de 2012.
Em dezembro de 2015, esse mesmo indicador
atingiu o patamar de 81,45 registros mensais
de furtos para a mesma faixa populacional, configurando um crescimento bruto de 23,7% no
período. No Médio/Baixo Jequitinhonha, por
sua vez, esse aumento foi de expressivos 68,5%,
saltando de 46 ocorrências mensais para cada
grupo de 100 mil habitantes em janeiro de 2012
para 77,56 em dezembro de 2015. O gráfico 5.20
apresenta esta evolução.
Uma análise da evolução das taxas de furtos
nos microterritórios dos territórios do Alto e do
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Gráfico 5.20: Evolução das taxas mensais de furtos em Minas Gerais e nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2012-2015

Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Médio/Baixo Jequitinhonha permite identificar
com maior precisão quais localidades foram mais
responsáveis pelo aumento da criminalidade
na região. No Alto Jequitinhonha, por exemplo,
grande parte do aumento do número de furtos
observado nos últimos anos pode ser atribuída
especificamente às ocorrências registradas no
microterritório de Capelinha. Entre 2012 e 2015,
enquanto a taxa de furtos no microterritório de
Diamantina permaneceu relativamente estável
(com um pequeno acréscimo de 5%), as ocorrências no microterritório de Capelinha aumentaram
quase 27% (destacando que a quase totalidade
deste crescimento se deu entre os anos de 2013
e 2014). O gráfico 5.21 apresenta essas evoluções.
Já no Médio/Baixo Jequitinhonha, chamam a
atenção as taxas de furtos registradas no microterritório de Almenara ao longo dos últimos anos.
Entre 2012 e 2015, os municípios do microterritório de Almenara registraram uma média anual
de 2.120 ocorrências de furto para cada grupo de
100 mil habitantes. Tal patamar é bastante supe-

rior não apenas às médias registradas no próprio Médio/Baixo Jequitinhonha, mas também
maiores do que as médias do estado como um
todo (média de aproximadamente 1.485 furtos
anuais para cada grupo de 100 mil habitantes
entre os anos de 2012 e 2015).
Além de apresentar taxas de furtos em patamares
proporcionalmente mais altos do que o restante
da região, o microterritório de Almenara registrou um aumento de 27,3% desse tipo de crime
entre 2012 e 2015. Os demais microterritórios,
por sua vez, apresentam taxas de furtos inferiores
às estaduais, porém com um crescimento percentual maior do que o observado em Minas Gerais.
O crescimento da taxa de furtos em Araçuaí
de 2012 a 2015 foi de aproximadamente 30%;
em Felisburgo, o aumento foi de 102,54%; em
Itaobim foi de 70,94%; em Jacinto, de 69,88% e
em Pedra Azul, de 46,98%. Cabe observar que em
Felisburgo e em Pedra Azul houve um forte pico
de crescimento entre os anos de 2013 e 2014,
conforme apresentado no gráfico 5.22.
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Gráfico 5.21: Evolução das taxas anuais de furtos em Minas Gerais e nos microterritórios do Alto Jequitinhonha – 2012-2015
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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 5.22: Evolução das taxas anuais de furtos em Minas Gerais e nos microterritórios do Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2012-2015
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5.4.2 Roubos
Entre os anos de 2012 e 2015, Minas Gerais
vivenciou um aumento de aproximadamente
81% de suas taxas de roubo151 (saindo de um
patamar de 302 ocorrências para cada grupo
de 100 mil habitantes em 2012 para pouco
mais de 546 registros para o mesmo segmento
populacional em 2015). Nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha, esse período
também marcou a consolidação de uma tendência de forte recrudescimento das taxas
de roubo. Enquanto no Alto Jequitinhonha os
crimes apresentaram um aumento de aproximadamente 80% entre 2012 e 2015, no Médio/
Baixo Jequitinhonha esse crescimento foi de
expressivos 188% no mesmo período.
Outro aspecto relevante a ser observado é a
própria trajetória de crescimento das taxas de
roubo em Minas Gerais e nos territórios entre
2012 e 2015. No estado, o aumento se deu de
forma linear e constante. No Alto Jequitinhonha,
as taxas permaneceram estáveis entre 2012 e
2014 (até com leve viés de baixa), mas cresceram
fortemente ao longo de 2015. No Médio/Baixo
Jequitinhonha, por sua vez, as taxas de roubo
começaram seu forte movimento ascendente
somente em 2014, culminando com um indicador recorde em 2015. O gráfico 5.23 apresenta
essas dinâmicas.
Uma análise mais detalhada da evolução das
taxas mensais de roubo em Minas Gerais e nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
ajudam a identificar os pontos de inflexão que
marcaram a tendência geral de aumento desse

151 O crime de “roubo” está previsto no artigo 157 do Código Penal
Brasileiro (CPB) e é definido como “subtrair coisa móvel alheia, para
si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência”. Ou seja, é a subtração de bens por parte de
terceiros com utilização de violência ou grave ameaça.

índice nos últimos anos. Enquanto no estado o
crescimento das taxas de roubos se deu de modo
contínuo e gradativo entre 2012 e 2015, nos territórios do Jequitinhonha esse recrudescimento
teve seu início no segundo semestre de 2013.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, por exemplo, o
mês de julho de 2013 marca o começo de uma
trajetória ascendente das taxas de roubo que
dura até junho de 2014. Dois meses depois, já em
agosto, o índice retoma sua tendência de crescimento após breve período de estabilidade e
cresce de maneira quase linear até dezembro de
2015. Já no Alto Jequitinhonha, as taxas mensais
de roubo apresentaram tendência de estabilidade (e até certo viés de queda) entre janeiro de
2012 e novembro de 2014. A partir de então, no
entanto, registrou-se forte aumento dos roubos
nesse território, com viés de alta projetado para
2016. O gráfico 5.24 apresenta tais padrões.
O padrão identificado em ambos os microterritórios do Alto Jequitinhonha é muito similar, sendo
o padrão de Capelinha idêntico ao do território
do Alto Jequitinhonha. No microterritório de
Capelinha, assim como no Alto Jequitinhonha,
os registros de roubo se mantiveram estáveis até
o ano de 2014, ano de menor taxa registrada na
série histórica, e cresceram vertiginosamente no
ano de 2015. Percebe-se pelo gráfico 5.25 que o
microterritório de Diamantina também seguiu o
mesmo padrão, tendo apenas tido um aumento
mais leve nos registros em 2015.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, vale destacar
o forte crescimento das taxas de roubos registrado nos últimos anos nos microterritórios de
Almenara, Pedra Azul e Itaobim. Entre 2012 e
2015, registrou-se nessas regiões crescimento
das taxas de roubos da ordem de 145%, 155% e
289%, respectivamente. Em 2015, os municípios
que formam o microterritório de Almenara possuíam o maior indicador de roubos do Médio/

Segurança pública

215

Taxas de Roubos (%)
(Roubos para cada grupo de 100 mil habitantes)

Gráfico 5.23: Evolução das taxas anuais de roubos em Minas Gerais e nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2012-2015
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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Gráfico 5.24: Evolução das taxas mensais de roubo em Minas Gerais e nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2012-2015

Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 5.25: Evolução das taxas anuais de roubos em Minas Gerais e nos microterritórios do Alto
Jequitinhonha – 2012-2015
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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 5.26: Evolução das taxas anuais de roubos em Minas Gerais e nos microterritórios do Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2012-2015
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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS).
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

2015

Segurança pública

Baixo Jequitinhonha, com quase 290 casos para
cada grupo de 100 mil habitantes (ainda assim
abaixo de Minas Gerais, que, naquele ano, apresentou uma taxa de roubos de 546,6 ocorrências
para cada grupo de 100 mil habitantes).
Os microterritórios de Araçuaí, Felisburgo e
Jacinto também registraram crescimento de suas
taxas de roubos entre 2012 e 2015 (destaque
para os municípios que formam o microterritório
de Felisburgo, com um aumento de 443% das
taxas de roubo no período). Mas, ainda assim,
essas regiões ainda apresentam níveis de criminalidade consideravelmente menores do que
o restante da região. O gráfico 5.26 apresenta a
evolução recente desses padrões.

5.5

DENSIDADE INSTITUCIONAL

Políticas públicas, de um modo geral, e políticas públicas de segurança, especificamente,
são mais efetivas quando melhor se apoiam em
estratégias cooperativas de atores oriundos de
dimensões tão distintas quanto aquelas de natureza social, econômica e institucional. Políticas
públicas cooperativas, assim, dependem das
capacidades de organização de territórios para a
gestão de problemas públicos. É nesse contexto
que a densidade institucional de territórios surge
como tema central para discussões em torno de
políticas públicas, na medida em que é insumo
fundamental para o desenho e a implementação
de ações específicas. Por densidade institucional
entende-se:
[...] a estrutura organizativo funcional obtida
por um determinado território, gerada a
partir da presença de um número significativo de instituições direta ou indiretamente
vinculadas ao processo produtivo [...] de
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maneira geral, são considerados atores institucionais de um determinado território,
os seguintes representantes: administração
pública municipal, representantes de ações
locais da administração pública estadual
ou federal, ligadas ao setor produtivo, associações comerciais, industriais e de serviços,
sindicatos patronais e de trabalhadores,
institutos ou fundações técnicas, escolas técnicas, universidades, principalmente. (DALLABRIDA, 2006)
O presente diagnóstico não pretende esgotar o
tema, em função do fato de a disponibilidade de
informações ser escassa e bastante incompleta.
Assim, não se pretende mensurar, por exemplo,
a rede de inter-relação entre diferentes órgãos
e instituições, públicos ou da sociedade civil,
nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, nem a frequência de ações desses
órgãos e instituições. Na impossibilidade de uma
análise mais pormenorizada, o que se busca aqui
é a exposição de informações disponíveis acerca
da presença de instituições e órgãos de segurança pública, ou seja, a apresentação da estrutura disponível das instituições de Segurança e
Justiça Criminal.
Entre os anos de 2010 e 2012, o número de
habitantes por Juízes de Comarca permaneceu
estável no território do Alto Jequitinhonha, mas
observou queda em 2013 e 2014. Assim, proporcionalmente, a população dessa região passou a
contar com um número maior de juízes atuantes.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, houve queda da
disponibilidade desse ator institucional apenas
no ano de 2012 (gráfico 5.27).
O número de habitantes por Promotor de Comarca
observou acréscimo no Alto Jequitinhonha, entre os
anos de 2009 e 2010, passando de 88.852 habitantes
para cada promotor em 2009 para 111.361 habitantes por promotor em 2010. Ou seja, houve uma
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Gráfico 5.27: Evolução do número de habitantes por Juiz de Comarca nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2014.
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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Gráfico 5.28: Evolução do número de habitantes por Promotor de Comarca nos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2009-2010.
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foram decrescentes e oscilaram mais. Além disso,
a média do número de habitantes por Policial Civil
nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
é maior que a média estadual. No primeiro ano do
período observado (2000) em Minas Gerais, eram
1.926 habitantes por Policial Civil, enquanto a média
no Alto Jequitinhonha era de 3.256 habitantes e de
4.493 habitantes no Médio/Baixo Jequitinhonha. No
último ano do período observado (2011), a média
do estado apresentou pouco diferença (1.989 habitantes por Policial Civil), no entanto, a média das
regiões do Alto e Médio/Baixo reduziram consideravelmente (2.164 e 3.152, respectivamente), conforme
demonstrado no gráfico 5.29.

queda na disponibilidade de Promotores de Comarca
no Alto Jequitinhonha naquele período. No Médio/
Baixo Jequitinhonha, o número de habitantes por
Promotor de Comarca observou queda, ou seja, há
uma maior disponibilidade de promotores, em comparação a 2009, na região. Cabe destacar a necessidade de uso de dados mais atualizados acerca dessa
variável, não disponível para consulta, quando da
confecção destas análises (gráfico 5.28).
Os territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
contam com presença proporcionalmente menor
de instituições como Polícia Civil, Polícia Militar,
guardas municipais, CONSEPs e Fundo Nacional
de Segurança Pública. Além disso, o número de
habitantes por policiais, sendo militares ou civis,
é maior que a média estadual, o que significa que
pode haver um déficit de policiais na região.

Ao analisar a média de cada microterritório dos
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha,
é possível observar que, no Alto Jequitinhonha,
Capelinha é o que apresenta a maior média do
número de habitantes por Policial Civil (gráfico
5.30). Conforme foi demonstrado anteriormente,
a taxa de Minas Gerais era de 1.926 habitantes por
Policial Civil em 2000. Nesse mesmo ano, o número
encontrado para o microterritório de Capelinha foi
de 3.164 habitantes e 3.312 no de Diamantina. No

Em uma análise da evolução do número de habitantes
por Policial Civil nos territórios do Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha, pode-se observar que, enquanto a
média do estado de Minas Gerais foi constante ao
longo dos anos observados (2000 a 2008 e 2011),
os territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Habitantes por Policial Civil

Gráfico 5.29: Evolução do número de habitantes por Policial Civil em Minas Gerais e nas regiões do
Vale do Jequitinhonha – 2000-2008 e 2011
6000
5000
4000
3000
2000

4493,5

4490,2

3256,2

3152,6

2963,2

2164,1
2044,3

1926,0

1988,9

1000
0

2000

2001

2002

2003

Habitantes por Policial Civil - Minas Gerais
Habitantes por Policial Civil - Alto Jequitinhonha

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

2004

2005

2006

2007

2008

2011

Habitantes por Policial Civil - Médio/Baixo Jequitinhonha

220

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

as médias dos microterritórios reduzem, sendo que
Felisburgo e Jacinto reduzem pela metade (4.842 e
4.002 habitantes por Policial Civil, respectivamente).
Em Araçuaí e Itaobim os valores são mais constantes
ao longo dos anos observados (gráfico 5.31).

entanto, o território de Capelinha apresentou crescimento, sendo observado o seu maior número
em 2003, 4.570 habitantes por Policial Civil,
enquanto Diamantina e o estado apresentavam
números menores (3.159 habitantes e 2.060 habitantes, respectivamente). De 2003 e 2008 e em
2011, os números de habitantes por Policial Civil
decrescem, chegando ao último ano do período
observado: 2.248 habitantes por Policial Civil no
microterritório de Capelinha e 2.117 habitantes
por Policial Civil no de Diamantina.

Em uma análise da evolução do número de habitantes por Policial Militar nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha, pode-se observar
que a tendência estadual e dos territórios são
similares ao longo dos anos observados (2000
a 2014), ainda que o número de habitantes por
Policial Militar nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha seja bem mais elevado que
a média de Minas Gerais (gráfico 5.32). Em 2000,
a média estadual era de 396 habitantes por Policial Militar, enquanto no território do Médio/
Baixo Jequitinhonha era de 900 habitantes por
Policial Militar e no Alto Jequitinhonha, de 619
habitantenes por Policial Militar. Em 2008, houve
um pequeno crescimento nas regiões do Médio/
Baixo e do Alto Jequitinhonha (978 habitantes
por Policial Militar e 477 habitantes por Policial
Militar, respectivamente). O território do Médio/
Baixo Jequitinhonha apresentou a maior média

Entre os microterritórios do Médio/Baixo Jequitinhonha, é possível observar que os microterritórios de Araçuaí (10.984), Felisburgo (8.697), Jacinto
(8.346) e Itaobim (6.100) são os que apresentam
os maiores valores de número de habitantes por
Policial Civil (gráfico 5.31), em 2000. As médias do
número de habitantes por Policial Civil nos microterritórios de Almenara e Pedra Azul são próximas
às estaduais. Observa-se que em 2007 o microterritório de Jacinto apresentou um elevado crescimento do número de habitantes por Policial Civil,
passando para 18.168 habitantes por Policial Civil.
No entanto, ao final do período observado, 2011,

Habitantes por Policial Civil

Gráfico 5.30: Evolução do número de habitantes por Policial Civil em Minas Gerais e nos
microterritórios do Alto Jequitinhonha – 2000-2008 e 2011
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Habitantes por Policial Civil

Gráfico 5.31: Evolução do número de habitantes por Policial Civil em Minas Gerais e nos
microterritórios do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2000-2008 e 2011
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Habitantes por Policial Militar

Gráfico 5.32: Evolução do número de habitantes por Policial Militar em Minas Gerais e nos territórios
do Jequitinhonha – 2000-2014
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Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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de 1.025 habitantes por Policial Militar, no ano
de 2009. Ao final do período observado, 2014, a
média estadual e nos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha teve pouca diferença.
Ao observar o território do Alto Jequitinhonha, o
microterritório de Capelinha apresenta números
bem maiores em relação ao de Diamantina e da
média estadual, enquanto nestes dois últimos
os números seguem uma evolução similar (gráfico 5.33). Entre 2000 e 2011, o número de habitantes por Policial Militar no microterritório de
Capelinha observou grande queda, passando de
1.135 para 784 habitantes por Policial Militar. Ao
final do período observado, em 2014, o microterritório de Capelinha apresentava o número de
1.040 habitantes por Policial Militar, sendo mais
que o dobro da média estadual (477 habitantes
por Policla Militar) e quase o dobro do número
do território de Diamantina (526 habitantes por
Policial Militar).

No que diz respeito ao território do Médio/
Baixo Jequitinhonha, observa-se que a maioria
dos microterritórios apresentou números bem
maiores que a média estadual, sendo Almenara o
microterritório com as tendências mais próximas
às de Minas Gerais (gráfico 5.34). Em 2000, Araçuaí era o microterritório que apresentava o maior
número de habitantes por Policial Militar (1.373),
e permanece ao longo do período observado.
Os microterritórios de Pedra Azul, Itaobim, Felisburgo e Jacinto, no início do período observado,
apresentavam números próximos de habitantes
por Policial Militar (937, 938, 922 e 902, respectivamente). Ainda em 2000, o microterritório que
apresentava a média mais próxima à estadual
(396 habitantes por Policial Militar) era Almenara,
com 515 habitantes para cada Policial Militar. Em
2009, alguns microterritórios apresentaram um
pico de crescimento no número de habitantes
por Policial Militar, sendo eles Araçuaí, Itaobim e
Almenara (1.486, 1.164 e 646, respectivamente).

Gráfico 5.33: Evolução do número de habitantes por Policial Militar em Minas Gerais e nos
microterritórios do Alto Jequitinhonha – 2000-2014
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Habitantes por Policial Militar

Gráfico 5.34: Evolução do número de habitantes por Policial Militar em Minas Gerais e nos
microterritórios do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2000-2014
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No final do período observado, em 2014, os números
não apresentaram muita diferença em relação ao
período inicial. Araçuaí diminuiu para 1.288 habitantes por Policial Militar. Assim como Jacinto e
Felisburgo, que também diminuíram o número de
habitantes por Policial Militar (823 e 821, respectivamente). Por outro lado, Itaobim apresentou o
número de 1.031 habitantes por Policial Militar e
Pedra Azul, 971, valores maiores que os de 2000.

Baixo Jequitinhonha não existiam municípios
com guardas municipais.

Outros elementos podem compor a descrição dos
processos de densidade institucional nos territórios
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, como a existência de guardas municipais, de Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP) e de Fundo
Nacional de Segurança Pública, que reflete os
investimentos em recusos humanos e financeiros
na área da segurança pública nos municípios.

Ao analisar as microrregiões dos territórios do
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, no período
de 2009 a 2014, no microterritório de Capelinha,
os municípios de Minas Novas, Turmalina e Veredinha apresentavam CONSEPs; no microterritório
de Diamantina, Couto de Magalhães de Minas, Rio
Vermelho e Serro apresentavam CONSEPs. A existência do Conselho em Diamantina foi verificada
de 2009 a 2013, sendo extinto em 2014, enquanto
no município de Senador Modestino Gonçalves foi
criado em 2014. O que significa que no Alto Jequitinhonha, dos 24 municípios, em 2014, em apenas
seis foi verificada a existência dos Conselhos.

Em 2014, apenas 7% dos municípios mineiros
tinham guardas municipais. Dos 24 municípios
do Alto Jequitinhonha, apenas Diamantina tinha
Guarda Municipal. Em contrapartida, no Médio/

Em 2014, a proporção de municípios que tinham
CONSEPs no estado era de 52%. Já nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha esse
percentual correspondia quase à metade, sendo
25% no Alto Jequitinhonha e 25,7% no Médio/
Baixo Jequitinhonha.
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No Médio/Baixo Jequitinhonha, os municípios de
Bandeira, Rubim e Almenara contavam com CONSEPs nos anos 2012 e 2013, extintos, no entanto,
em 2014. No microterritório de Araçuaí, os municípios de Araçuaí, Coronel Murta, Francisco
Badaró, Jenipapo de Minas e Berilo (este último
desde 2012) contavam com Conselhos de Segurança. No microterritório de Felisburgo, Jequitinhonha, Joaíma e Felisburgo tinham CONSEPs de
2009 a 2013, sendo extintos em 2014. No microterritório de Jacinto, Salto da Divida contava com
Conselho apenas nos anos de 2012 e 2013. Por
fim, no microterrítório de Pedra Azul, os municípios de Medina, Pedra Azul e Divisa Alegre (este
último a partir de 2014) tinham CONSEPs. Dos
35 municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha,
apenas nove tinham CONSEPs, no último ano do
período obsevado (2014).
Apenas 6,45% dos municípios mineiros contavam
com o Fundo Municipal de Segurança Pública em
2014, percentual correspondente a 4% no Alto
Jequitinhonha e 2,8% no Médio/Baixo Jequitinhonha. No Alto Jequitinhonha, apenas o Serro
contava com o Fundo, a partir de 2014. O município
de Diamantina dispunha desse fundo no ano de
2012, mas em 2014 não foi mais verificada sua existência. No território do Médio/Baixo Jequitinhonha,
o único município que contava com o Fundo Municipal de Segurança Pública era Caraí, a partir de
2012. Dessa forma, apenas um município em cada
território (Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha) contava com o Fundo Municipal de Segurança Pública.

•

As políticas públicas voltadas para a prevenção
da criminalidade demandam práticas descentralizadas de políticas como mecanismos importantes de ação, na medida em que a pluralidade
de causas dos fenômenos que vulnerabilizam
populações implica medidas de natureza intersetorial, daí a pertinência de diagnósticos capazes
de abordar diferentes temáticas. Políticas públicas
não se restringem, assim, às ações de uma só
agência, mas dizem respeito a ações de uma
diversidade de organizações, inclusive no que
diz respeito à sociedade civil, em um contexto no
qual a negociação entre atores se torna permanente e no qual as dinâmicas territoriais, sociais
e as contingências passam a fazer parte dos processos de implementação. Assim, a presença de
programas e ações oriundas da sociedade civil
e a possibilidade de considerar suas ações em
consonância com políticas de estado e governos
adquirem caráter central. São os seguintes os
programas e ações específicos, implementados
pela sociedade civil, com ênfase em dimensões
de natureza preventiva, nos territórios do Alto e
do Médio/Baixo Jequitinhonha:
•

No que diz respeito à presença de unidades de internação do sistema socioeducativo e de unidades prisionais, algumas observações são pertinentes:
•

Nenhum dos municípios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha contava
com Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo no ano de 2010, segundo informações do IMRS.

Em quase todos os municípios dos territórios
analisados existiam Unidades Prisionais no
ano de 2014, segundo dados do IMRS. As exceções são: Materlândia (Alto Jequitinhonha),
Comercinho (Médio/Baixo Jequitinhonha),
Itaobim (Médio/Baixo Jequitinhonha) e Medina (Médio/Baixo Jequitinhonha).

CEDEDICA-Vale: Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.
•

Cidade: Pedra Azul

•

Público-alvo: Crianças, adolescentes e
jovens em risco e vulnerabilidade social,
moradores de bairros periféricos e suas
respectivas famílias.

Segurança pública

•

Objetivos: Denunciar omissões e transgressões lesivas aos direitos das crianças e
adolescentes, especialmente aqueles que
vivem em condições sociais desfavoráveis,
no aspecto social e econômico como seguimento prioritário de sua ação; desenvolver
projetos e atividades voltadas à família, a
criança e ao adolescente; assistir, promover
e valorizar as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas; oferecer oportunidades, meios e condições para educação de
base, recreação, arte, melhoria dos padrões
culturais e ascensão social; participar com as
demais entidades na solução de problemas
sociais, estimulando a criação de rede de
suporte ao desenvolvimento de programas
sociais; fazer parceria com órgãos públicos
para a execução de programas na área de
assistência social, educação e saúde.
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partir da vivência, descoberta e desenvolvimento de suas potencialidades em busca de
uma vida mais digna”. Cidade: São Gonçalo do
Rio das Pedras, Vale do Jequitinhonha.
•

Programa Polo de Integração da UFMG no
Vale do Jequitinhonha: Programa de extensão da UFMG que atua através de várias frentes
interdisciplinares na tentativa de reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento socioeconômico e o reconhecimento da cultura local.

•

Escola de música: Com 240 alunos, a Escola
de Arte Miúda funciona em um casarão histórico reformado e estimula o talento musical
de crianças e adolescentes em Diamantina.

5.6

CONCLUSÕES

•

•

Principais projetos: Juventudes em Foco
(notícias de 2014): Incentiva a participação
e intervenção de adolescentes e jovens na
construção de iniciativas que melhorem a
qualidade de vida dos moradores, principalmente no que diz respeito às políticas
públicas. Algumas atividades: Oficinas de
ferramentas e linguagens da comunicação, com a perspectiva de instrumentalizar
adolescentes e jovens para a produção de
mídias comunitárias. Cachola Empreendedora (início em 2015, maioria das notícias de 2016): empreendedorismo social,
tecnologia e comunidade. Realizada pela
Fundação Telefônica em parceria com o
CEDEDICA-VALE e a Oficina de Imagens, a
iniciativa visa estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras para demandas
das comunidades locais.

Funivale: entidade da sociedade civil cuja
missão institucional é “favorecer a emancipação do homem do Vale do Jequitinhonha a

A fragilidade da segurança pública no Brasil faz
com que a criminalidade violenta seja assunto
central no âmbito de qualquer discussão sobre o
bem-estar da sociedade e sobre políticas públicas
para a sua obtenção ou a sua manutenção. Por
outro lado, a percepção – mais ou menos difusa
mais ou menos generalizada – de que a insegurança atinge a todos, independentemente de
características demográficas ou regionais, pode
ocultar a complexidade do problema.
As análises anteriores permitem concluir que, ao
longo dos últimos anos, as taxas de criminalidade
violenta nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha têm observado acréscimos consideráveis, com um crescimento bruto dos indicadores
mensais de aproximadamente 70%, quando contabilizados os números de ocorrências para cada
grupo de 100 mil habitantes. Especificamente no
que concerne ao Médio/Baixo Jequitinhonha, esse
crescimento nas ocorrências correspondeu a 135%
entre os meses de janeiro de 2012 e dezembro
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de 2015. De modo distinto, o Alto Jequitinhonha
observou decréscimo na ocorrência desses tipos
de crimes nos anos de 2013 a 2014, com nova tendência de acréscimo em 2015. No Médio/Baixo
Jequitinhonha, Pedra Azul é o microterritório com
os maiores números de ocorrências de crimes violentos para cada grupo de 100 mil habitantes, bem
como Araçuaí e Itaobim, enquanto regiões como
as de Almenara e Felisburgo se destacam não pela
concentração de eventos de criminalidade violenta, mas, sim, pelo comportamento temporal
desses números, ou seja, pela tendência ao crescimento de ocorrências.
Homicídios foram mais frequentes em municípios como Medina, Araçuaí, Joaíma e Padre
Paraíso, quando apenas dados de 2013 são analisados. Quando o período entre os anos de 2009 e
2013 são levados em consideração, destacam-se,
ainda no que concerne à ocorrência de homicídios, municípios como Capelinha, Novo Cruzeiro,
Itaobim e Felisburgo. O Médio/Baixo Jequitinhonha apresentou crescimento acentuado no
número de ocorrências de homicídios entre 2011 e
2013. Os microterritórios que apresentaram acréscimos mais acentuados nas ocorrências de homicídios também entre os anos de 2011 e 2013 foram
Felisburgo e Pedra Azul. Independentemente dos
padrões espaciais ou temporais de ocorrência
desse tipo de crime, o perfil das vítimas de homicídios nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha é aquele encontrado tanto para o estado
de Minas Gerais quanto para o país, isto é, vítimas
de homicídio são preponderantemente homens,
pretos ou pardos, jovens, com idades entre 15 e 29
anos, e baixos níveis de educação formal.
Crimes contra o patrimônio ocorreram mais preponderantemente nos municípios de Materlândia,
Medina, Cachoeira do Pajeú e Divisa Alegre, no
ano de 2014. Os municípios de Chapada do Norte,
Felisburgo, Mata Verde, Monte Formoso, Salto da
Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do

Itambé e São Gonçalo do Rio Preto não tiveram
registros de ocorrências de crimes contra o patrimônio no ano de 2014, segundo dados do IMRS.
Crimes violentos contra o patrimônio, aqueles
que ocorrem com o uso ou a ameaça do uso de
força, foram mais frequentes nos municípios de
Carbonita, Turmalina e Gouveia, entre os municípios do Alto Jequitinhonha, e nos municípios
de Jequitinhonha e Ponto dos Volantes, no território do Médio/Baixo Jequitinhonha, no ano de
2016, segundo dados obtidos pelos Registros de
Eventos de Defesa Social (REDS).
O registro de furtos, quando ocorre a subtração
de objeto ou valor sem ameaça ou uso da força,
sofre mais fortemente a influência de aspectos
de subnotificação, ou da chamada “cifra negra”.
Muitos desses eventos não são comunicados
às agências de segurança pública, uma vez que
essa tomada de decisão depende do julgamento
da vítima acerca da pertinência de comunicar os
eventos às instituições de segurança. Ainda assim,
é possível perceber o comportamento atípico do
microterritório de Almenara no que diz respeito
à incidência de furtos, com elevada taxa desses
eventos no período analisado, estando acima das
taxas de Minas Gerais no mesmo período.
A densidade institucional, ou a presença de instituições e ações afeitas à Segurança Pública e à Justiça Criminal, permite inferir sobre as capacidades
locais e institucionais de fazer frente aos problemas
de criminalidade e violência, capacidades relativas
também à confiança que se estabelece entre populações e órgãos de combate à criminalidade. Assim,
quanto maior a densidade institucional, maiores as
possibilidades de implementação de ações concretas em políticas de segurança, inclusive aquelas
de natureza preventiva, e maiores os níveis de confiança das populações. Entre 2010 e 2012, o número
de habitantes por Juízes de Comarca permaneceu
estável no território do Alto Jequitinhonha, mas
observou queda em 2013 e 2014. Assim, propor-
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cionalmente, a população desse território passou
a contar com um número maior de juízes atuantes.
No Médio/Baixo Jequitinhonha, houve queda da
disponibilidade desse ator institucional apenas no
ano de 2012. O número de habitantes por Policial
Civil entre 2000 e 2011 observou queda a partir de
2007, ou seja, proporcionalmente, mais policiais
civis passaram a atuar tanto nas regiões do Alto
Jequitinhonha quanto nas regiões do Médio/Baixo
Jequitinhonha. O número proporcional de Policiais Militares manteve-se relativamente estável na
região entre 2000 e 2014.
Nenhum dos municípios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha contava com Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo
no ano de 2010, segundo informações do IMRS.
No entanto, em quase todos os municípios dos
territórios analisados existiam Unidades Prisionais no ano de 2014, segundo a mesma fonte de
dados. As exceções são os municípios de Materlândia (Alto Jequitinhonha), Comercinho, Itaobim
e Medina (Médio/Baixo Jequitinhonha).
As análises aqui apresentadas deverão incluir
informações mais pormenorizadas de ações de
combate à criminalidade, particularmente aquelas
relativas às práticas de natureza preventiva, bem
como informações de cunho qualitativo, ou seja,
que levam em conta a perspectiva de atores institucionais, de modo a ser possível o delineamento
de sugestões de ações mais embasadas.

5.7

PROPOSIÇÕES

Com base na análise realizada, foram feitas propostas de intervenção nos territórios. Diagnósticos são documentos capazes de orientar ações
mais efetivas em direção aos objetivos de políticas públicas, do seguinte modo:
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Pluralidade de causas dos fenômenos
que vulnerabilizam populações

Práticas descentralizadas
de políticas públicas

Medidas de
natureza intersetorial

Diagnósticos capazes de
abordar diferentes temáticas

Políticas de controle da criminalidade violenta
tradicionalmente se apoiam, no Brasil, em perspectivas que enfatizam mecanismos institucionais jurídicos e de uso da força. O que se coloca,
de acordo com essa abordagem, é que o aumento
da intensidade das atuações policiais poderia,
por si só, representar ganhos para o controle da
ocorrência de crimes. Assim, o aumento do efetivo policial, de sua capacidade bélica, da sua
eficiência em se distribuir pelos espaços, além
do aumento da rigidez das punições aplicadas
aos criminosos seriam os principais instrumentos
para a obtenção de segurança pública. Em uma
perspectiva repressiva e reativa, problemas de
segurança, portanto, seriam resolvidos exclusivamente pelo Estado e por suas instituições de
força e justiça.
Recentemente, no entanto, as discussões sobre
o controle da ocorrência de crimes têm se deslocado em direção a outros tipos de medidas,
sobretudo aquelas que enfatizam as características das comunidades. De acordo com essa
reorientação, o fenômeno da criminalidade
apresenta associações com uma multiplicidade
e complexidade de fatores sociais que não se
esgotam no âmbito da atuação das agências
policiais. Por isso, para Cohen e Felson (1979), a
polícia – bem com outras instâncias do sistema
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de justiça criminal – não tem demonstrado efetividade para o controle da criminalidade e da violência. Os modos de organização das atividades
rotineiras, por exemplo, podem contribuir para
que a intenção de cometimento de crimes contra
o patrimônio se transforme em ação, e esses
modos escapam ao âmbito de atuação policial.
Problematizam, portanto, as atividades e condições rotineiras legítimas, capazes de levar ao
fenômeno da criminalidade. Não existe consenso
em torno de indicadores sistemáticos da eficácia
policial na detenção da violência e da criminalidade, e os problemas de segurança não seriam
problemas exclusivos do Estado e de seus mecanismos de força e justiça, mas também, em uma
perspectiva preventiva, da sociedade civil e suas
formas de regulamentação de comportamentos.
Tal mudança de orientação implica alterações
nas formas de delineação de políticas públicas
de segurança. Aos investimentos feitos sobre as
organizações do sistema de justiça somam-se
investimentos em atividades de diagnóstico e
levantamento de informações sobre comunidades, fortalecimento dos mecanismos de participação pública, criação de projetos e programas
de prevenção à violência que enfoquem as articulações comunitárias, fortalecendo seus pontos
fortes e diagnosticando e atuando sobre seus
pontos fracos.
Políticas e programas desenvolvidos nesse contexto têm como objetivo identificar essas vulnerabilidades e capacidades, já que comunidades
– particularmente em níveis mais locais – se
distinguem no que diz respeito às dimensões
relevantes para o processo de gestão, o que faz
com que sejam definidos públicos de políticas de
intervenção, e não o público da política. Ainda,
processos que levem em conta essas múltiplas
capacidades e vulnerabilidades podem afetar
diferentes dimensões de um mesmo fenômeno.
Assim, por exemplo, políticas de controle de homi-

cídios em áreas de risco e vulnerabilidade social,
desde que levem em consideração as diferentes
facetas do fenômeno – incluindo em sua ação
programas de capacitação e desenvolvimento
social –, podem apresentar impactos importantes
sobre outros tipos de crimes e desordem, como
roubos, vandalismo e agressão física, bem como
sobre outras vulnerabilidades das comunidades,
como desemprego e evasão escolar.
As proposições seguintes foram elaboradas a
partir dessa perspectiva, uma vez que a compreensão da realidade da segurança pública e da
criminalidade em contextos regionais requer a
análise de padrões de criminalidade e das condições efetivas de segurança. É por meio de um
diagnóstico que se torna possível entender a
dinâmica criminal vigente e definir as melhores
estratégias a serem implementadas para sua prevenção e controle. No entanto, tais proposições
constituem, no momento, orientações gerais
oriundas do presente diagnóstico, bem como da
análise de proposições realizadas no contexto
dos Fóruns Regionais e suas demandas consolidadas. No entanto, as demandas dos Fóruns
Regionais, de forma distinta às perspectivas
mencionadas anteriormente, enfatizam mais o
fortalecimento das instituições de segurança
pública, em uma abordagem reativa, do que o
fortalecimento de comunidades e suas estruturas, em uma abordagem preventiva, como
delineado a seguir:
I. São ações no sentido de ampliar a atuação dos
órgãos responsáveis pela segurança pública:
a. Promover ações no sentido de buscar o
atendimento às demandas comuns de
ampliação de efetivos, equipamentos, instalações, equipes especializadas, programas de segurança, tanto na Polícia Militar
como na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros Militar, nas áreas urbanas e mais es-
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pecialmente nas áreas rurais, assim como
ampliar as comarcas e sua estrutura de
funcionamento;

e. Estimular a participação social e a responsabilidade da comunidade com relação ao
cuidado e tratamento do espaço público;

b. Promover ações intersetoriais articuladas
às políticas sociais, ambientais e de turismo, visando à segurança, à prevenção à
criminalidade, à proteção ao patrimônio
cultural e ambiental e, ainda, à atuação
junto a trabalhos socioeducativos;

f. Administrar adequadamente os espaços
públicos, buscando a sustentabilidade das
estratégias de prevenção, definindo formas de cogestão de um espaço novo ou
recuperado, com estímulo ao encontro e
ao uso coletivo, assim como o estabelecimento de programas municipais de manutenção e de atividades comunitárias.

c. Considerar a necessidade de instalação de
pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em
Itaobim, no Médio/Jequitinhonha, para
atender esse território, pela sua localização
no eixo da BR-116 e BR-367 e estar geograficamente localizada de forma estratégica
no território.

III. São ações de apoio à segurança pública:
a. a criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública;
b. a criação de Centros de Cidadania;

II. São estratégias preventivas para a segurança
pública:
a. Promover a vigilância natural relacionada à
possibilidade de “ver e ser visto” de forma a
criar e/ou manter um espaço seguro;
b. Estimular o controle social sobre os acessos a um determinado espaço, de forma a
contribuir para a sua segurança;
c. Estimular a confiança e a colaboração mútuas entre os moradores e o sentimento de
pertencimento ao seu entorno de forma a
ampliar a vigilância natural e o controle social, contribuindo para gerar cuidado com
os espaços e o seu uso adequado;
d. Reforçar a identidade com o espaço público, envolvendo a comunidade em sua
recuperação, aproximando as pessoas e
aprofundando laços comunitários, propiciando a apropriação e cuidado com esses espaços;

c. a requalificação dos espaços públicos urbanos, com distribuição de luminárias de
acordo com a intensidade e o uso dos espaços, projetos de iluminação na escala
dos pedestres, poda de vegetação para
permitir que a iluminação chegue a todos
os lugares, ordenamento do mobiliário urbano para que ele esteja bem posicionado
e não obstaculize os caminhos utilizados
pelos pedestres, projeto de pontos de táxi
ou ônibus com materiais transparentes
que facilitem o controle visual do usuário;
d. a mediação de conflitos;
e. a repressão qualificada.

230

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

231

6

Referências

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AL-MG
21/11/2015 - p. 27. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br/diarios/104735230/al-mg-21-11-2015-pg-27>. Acesso em: 30 ago. 2016.
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA. Pedagogia da alternância. [Belo Horizonte, 201-]. Disponível em:

BRASIL. Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa
Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação
compulsória de doenças, e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 1975. Disponível em <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/L6259.htm>. Acesso em: 17 out. 2016.

<https://amefa.wordpress.com.> Acesso em: 1º ago. 2016.
ASSOCIAÇÃO Pão de Santo Antônio. Museu Tipografia Pão de
Santo Antônio. Diamantina: 2015.
AUGE, 2004, apud SERVILHA, Mateus de Moraes. As relações
de trocas materiais e simbólicas no mercado municipal de Araçuaí. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-graduação em
Extensão Rural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.
BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação
(2014/2024). Brasília, DF, [2014]. Disponível em:<pne.mec.gov.
br.> Acesso em: 29 ago. 2016.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência
de média e alta complexidade no SUS. Brasília, DF, 2011. (Coleção
para entender a gestão do SUS 2011, v. 4). Disponível em: <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_>.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS: avanços e
desafios. Brasília, DF, 2006. Disponível em:<http://www.conass.org.
br/biblioteca/sus-avancos-e-desafios/>. Acesso em: 24 abr. 2016.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016.
BRASIL. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre
o sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. Diário Oficial

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 1996. Disponível em: <www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 29 jul. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Programa Brasil Alfabetizado.
Brasília, DF, [201-]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
expansao-da-rede-federal/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17457-programa-brasil-alfabetizado-novo>. Acesso em: 1º set. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Educação superior à distância.
Brasília, DF, 2016. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas/educacao-superior-a-distancia.>. Acesso
em: 20 jul. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa– PNAIC. Brasília, DF, [201-]. Disponível em:
<pacto.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 ago. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Projovem Campo – Saberes da
Terra. Brasília, DF, 2016 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
projovem-campo--saberes-da-terra.>. Acesso em: 30 ago. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. REUNI - Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais: diretrizes gerais. Brasília,
DF, 2007. Disponível em: <portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/
diretrizesreuni.pdf>. Acesso em: 3 ago.2016.

da União, Diário do Executivo, Brasília, DF, 9 jun. 2006. p. 4. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/decreto/d5800.htm>. Acesso em: 30 ago. 2016.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. PLANOMESO - Plano
de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Jequitinhonha e

232

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Mucuri. Brasília, DF, 2005. Disponível em: <http://www.cecs.unimontes.br/index.php/pt/component/k2/planomeso-plano-de-desenvolvimento-integrado-e-sustentavel-do-jequitinhonha-e-mucuri.html>. Acesso em: 29 ago. 2016
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica.
Brasília, DF, 2012. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em:
<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>.
Acesso em: 24 abr. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção
hospitalar. Brasília, DF, 2011a. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos-humanizasus-atencao-hospitalar.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo
de Apoio à Saúde da Família. Brasília, DF, 2010. 152p. (Série A.
Normas e Manuais Técnicos. Caderno de Atenção Básica, n. 27).
Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/
cadernos_ab/abcad27.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria
de Planejamento e Orçamento. Plano Nacional de Saúde – PNS:
2012-2015. Brasília, DF, 2011. IBGE. Disponível em:<http://tabnet.
datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/CapituloC.pdf.> Acesso em:
05 jul. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. Portaria Conjunta nº 01, de 6 de setembro de 2013. O
Secretário de Atenção à Saúde e o Secretário de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde e o Diretor-Presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhes conferem
os arts. 13, incisos II, III e IV, e 38, inciso X, do Decreto nº 7.797, de
30 de agosto de 2012, o art. 3º, incisos III e XV, do Decreto nº 3.029,
de 16 de abril de 1999, e os arts. 19 e 20 da Portaria nº 2.031/GM/
MS, de 23 de setembro de 2004,[...] Diário Oficial da União, Brasília,
n. 1749 set. 2013. Seção 1, p. 74. Disponível em: <http://www.lex.
com.br/legis_24814441_PORTARIA_CONJUNTA_N_1_DE_6_DE_
SETEMBRO_DE_2013.aspx>. Acesso em: 24 set. 2016.
BRASIL. Ministério do Estado da Saúde. Portaria GM 1101 de 12
de junho de 2002. O disposto no Capítulo III, artigo 26 da Lei nº
8.080/90, que estabelece, entre outros, que os parâmetros de
cobertura assistencial sejam estabelecidos pela Direção Nacional
do Sistema Único de Saúde – SUS, aprovados pelo Conselho
Nacional de Saúde; [...]. Diário Oficial da União, Brasília:, DF, 2002.
Disponível em: <http://www1.saude.ba.gov.br/regulasaude/2009/
PN%20PORTARIA gestao_sus_v.4.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2016.
CARLOS, 2007 apud Revista Observatório da Diversidade Cultural,
v. 2, 2015.
CARVALHO, Cesar Teixeira de (Org.). Cadernos Ofícios. Programa
Resgate Cultural. Ouro Preto: FAOP, 2013. v. 9.

CENTRO de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Comunidades
Quilombolas de Minas Gerais no século XXI: história e resistência.
Belo Horizonte: Autêntica/CEDEFES, 2008.
COHEN, Lawrence E.; FELSON, Marcus. Social Change and Crime
Rate Trends: A routine activitie approach. American Sociological
Review, v. 44, n. 4, p. 588-608, 1979.
COLEGIADO TERRITORIAL DO MÉDIO JEQUITINHONHA; ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E SOLIDARIEDADE; BRASIL.
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. Plano Territorial
de Desenvolvimento Rural Sustentável [do] território da cidadania
Médio Jequitinhonha. [S.l.], 2010. Disponível em: <http://sit.mda.
gov.br/download/ptdrs/ptdrs_qua_territorio057.pdf>. Acesso
em: 29 ago. 2016.
COMITÉ Intergouvernemental pour la Protection du Patrimoine
Mondial Culturel et Naturel. Orientations devant guider la mise en
oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Unesco, 1997.
CONVENÇÃO n° 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução
referente à ação da OIT / Organização Internacional do Trabalho.
Brasília: OIT, 2011.
COSTA FILHO, Aderval et al. Mapeamento dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais: visibilização e inclusão sociopolítica; um breve relato sobre incursões no semiárido mineiro.
Interfaces - Revista de Extensão, v. 3, n. 1, p. 69-88, jul./dez. 2015.
COSTA FILHO, Aderval, VIEIRA, Daniela Guimarães. Patrimônio
imaterial, saberes e comunidades tradicionais.
CRISP. Programa Fica Vivo: Ações Simples, Resultados Efetivos.
Boletim Informativo, ano 1, número 3, abr. 2003.
DALLABRIDA, Valdir R. Governança Territorial: a densidade institucional e o capital social no processo de gestão do desenvolvimento
territorial. UNISC, 2006. Disponível em: <http://www.unisc.br/
site/sidr/2006/textos3/04.pdf>. Acesso em: 19 set. 2016.
DIAGNÓSTICO de impactos no patrimônio cultural da região
afetada pelo empreendimento Minas-Rio. Alvorada de Minas,
Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Serro /MG. Anglo
American Minério de Ferro do Brasil SA. 2016.
ERDMANN A. L. et al. A atenção secundária em saúde: melhores
práticas na rede de serviços. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Florianópolis, v. 21, p. 131-139, jan./fev. 2013.
ESCOREL, S. et al. O Programa de Saúde da Família e a construção
de um novo modelo para a atenção básica no Brasil. Revista
Panamericana de Salud Publica, Washington, v. 21, n. 2-3, p. 164176, feb./mar. 2007.
FAGUNDES, Marcelo. O Projeto Arqueológico Alto Jequitinhonha
(PAAJ) e a Área Arqueológica de Serra Negra, Alto Araçuai, Minas
Gerais; Aspectos Gerais. Revista Espinhaço, v. 2, n. 2, p. 68-95, 2013.

Referências

233

FREEMAN, Claire Santanna. Economia do Artesanato. 2011. Dispo-

IEPHA-MG. Inventário Cultural do Rio São Francisco. Belo Hori-

nível em: <https://clairesf.wordpress.com/artigos-2/economia-

zonte, 2015.

-do-artesanato>. Acesso em: 15 out. 2016.
IEPHA-MG. Diagnóstico da Proteção do Patrimônio Cultural em
FUNDAÇÃO CAPES. Universidade Aberta do Brasil: polos. Brasília,

Minas Gerais. Belo Horizonte, [2015]

DF, 2012. Disponível em:<http://sisuab.capes.gov.br/sisuab/PesquisasUAB/ConsultaPolos.action>. Acesso em: 20 jul. 2016.

IEPHA-MG. Guia dos bens tombados. Belo Horizonte: IEPHA-MG,
2012.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Atlas dos monumentos históricos e
artísticos de Minas Gerais. Circuito dos Diamantes. Belo Horizonte:

IEPHA-MG. Plano Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural de

Fundação João Pinheiro, [1978].

Minas Gerais. Biênio. 2016-2017.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Barroco 16. Minas Gerais/ Monu-

INEP. Indicador de regularidade do docente da Educação Básica:

mentos Históricos e Artísticos. Circuito dos Diamantes. Belo Hori-

construção de um indicador com a finalidade de avaliar a regula-

zonte: Fundação João Pinheiro, [1995].

ridade e do corpo docente na escola básica [...]. Brasília, DF, 2015.
Nota Técnica CGCQTI/DEED/INEP nº 11/2015. Disponível em:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade

<http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indi-

Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://www.

cadores_educacionais/2014/docente_regularidade_vinculo/

fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mi-

nota_tecnica_indicador_regularidade_2015.pdf>. Acesso em:

neiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: jun 2016.

30 ago. 2016.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Reestruturação do Sistema

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.

Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Brasília, DF, 2001.

Dossiê da candidatura de Diamantina. Disponível em: <http://

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi%-

funasa/reestruturacao_sislab.pdf> Acesso em: 24 abr. 2016.

C3%AA%20Diamantina.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2016.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.

Proinfância [Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de

Dossiê de registro do modo artesanal de fazer o queijo de Minas.

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil].

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/

Brasília, DF, 2012. Disponível em: <www.fnde.gov.br/programas/

Dossie_Queijo_de_Minas_web.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2016.

proinfancia/proinfancia-apresentacao>. Acesso em: 10 ago. 2016.
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

O toque dos sinos em Minas Gerais; dossiê descritivo. Brasília, 2009.

Caminho da escola: apresentação. Brasília, DF, 2012. Disponível

Disponível em:

em:

<www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/camiLEITE, Ana Carolina Gonçalves. A produção do Vale do Jequiti-

nho-da-escola-apresentacao>. Acesso em: 30 ago. 2016.

nhonha mineiro como uma “região” brasileira e o planejamento
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

regional como instrumento de sua modernização retardatária,

Pnate [Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar].

(s.d.). Disponível em: <http://observatoriogeograficoamericala-

Brasília, DF, 2012. Disponível em: <www.fnde.gov.br/programas/

tina.org.mx/egal14/Geografiasocioeconomica/Geografiaecono-

transporte-escolar/transporte-escolar-apresentacao>.

mica/04.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016.

Acesso

em: 30 ago. 2016.
LIMA, Ricardo. Artesanato: Cinco pontos para discussão. Palestra
HOLMGREN, David. Os Fundamentos da Permacultura; um

Artesanato Solidário/ Central Artesol, 2005.

resumo dos conceitos e princípios apresentados no livro ‘Princípios e Caminhos da Permacultura Além da Sustentabilidade. Dis-

MAGALHÃES, Edgar Pontes. Inclusão social e intersetorialidade:

ponível em: <www.holmgren.com.au>. Acesso em: 30 ago. 2016.

o longo caminho dos princípios às estratégias de ação. In: CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira; DINIZ, Bruno Lazzarotti (Org.).

IPHAN. O toques dos sinos em Minas Gerais: dossiê descritivo.

Gestão social: o que há de novo? Belo Horizonte, Fundação João

Brasília: Iphan, 2009. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.

Pinheiro, 2004. v. 1 – Desafios e Tendências.

br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossie%20toque%20dos%20
sinos(1).pdf>. Acesso em: 20 ago. 2017.

MALACHIAS, I. et al. A resolubilidade na gestão: descentralização
e redução das iniquidades. In: MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊN-

IBGE (RJ). Censo demográfico de 2010: documentação dos micro-

CIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS, 2010,

dados da amostra. Rio de Janeiro, [2012].

Belo Horizonte: AGR/SES-MG, 2010.

234

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

MARQUES, A.J.S. Rede de Atenção à Urgência e Emergência: estudo
de caso na macrorregião Norte de Minas Gerais. Brasília, DF:
Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana. Plano de
desenvolvimento integrado e sustentável do Jequitinhonha e
mucuri: área mineira. Belo Horizonte, 2014.

MARTINS, Marcos Lobato. Identidades sociais e ação coletiva:
o caso dos garimpeiros da microregião de Diamantina. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, Belo Horizonte, 1997.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
de Minas Gerais. Fóruns Regionais 2015: demandas de devolutivas.
Belo Horizonte, 2015.

MARTINS, Marcos Lobato. Breviário de Diamantina: uma história
do garimpo de diamantes nas Minas Gerais (século XIX). Belo
Horizonte: Fino Traço, 2014.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. A agenda da saúde
pública em Minas Gerais: aprendizados, legados e desafios. Belo
Horizonte, 2014. V. 3.

MASCELANI, Ângela. Caminhos da Arte Popular: o Vale do Jequitinhonha. Rio de Janeiro: Museu Casa do Pontal, 2008,

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Documento
de diagnóstico e prospecção do CEM- Centro de Especialidades
Médicas. Belo Horizonte, 2016.

MASCÊNE, Durcelice Cândida. Termo de Referência: atuação do
Sistema Sebrae no artesanato. Brasília: Sebrae, 2010.
MENDES, E. V. Redes de atenção à saúde: a experiência de Minas
Gerais. 2011. Disponível em: <http://chagas2.redefiocruz.fiocruz.
br/drupalsesdec/?q=node/114>. Acesso em: 18 abr. 2016.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Metodologia de
implementação das redes de atenção de urgência e emergência no
Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.

MESQUISA NETO, P. et al. Relatório sobre a prevenção do crime e da
violência e a promoção da segurança pública no Brasil, 2004.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Plano Estadual
de Saúde: 2012 a 2015 [Belo Horizonte, 2012]. Disponível em:
<http://www.saude.mg.gov.br/sobre/planejamento.>. Acesso
em: 5 jul. 2016.

MIETHE, Terance D.; MEIER, Robert. Opportunity, Choise and
Criminal Victimization: A Test of a Theoretical Model. Journal of
Research in Crime and Delinquency, v. 27, n. 3, p. 243-266, ago 1990.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Relatório de classificação das unidades hospitalares segundo função por região de
saúde no Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: 2013b.

MINAS GERAIS. SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Vale: Vozes
e visões – a arte universal do Jequitinhonha, (s.d.). Disponível em:
<https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/saberesplurais/objetivos/
consulta>. Acesso em: 30 ago. 2016.

MINAS GERAIS. Secretaria de Planejamento e Gestão. Perfis territoriais. desenvolvimento econômico e social sustentável de
Minas Gerais. In: _____. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI): 2016 a 2027. Belo Horizonte, 2016. v. 3.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Conselho Estadual de Educação. Resolução CEE-MG nº 449, de 1º de agosto
de 2002. Fixa normas para credenciamento e recredenciamento
de instituições escolares, autorização para funcionamento e
reconhecimento de cursos de educação básica e educação profissional e dá outras providências. Belo Horizonte, 2002. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br/images/stories/
noticias/2011/Julho/resolucao-449-do-cee.pdf>. Acesso em: 30
ago. 2016.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza, ARAÚJO, Guilherme Maciel;
ASKAR, Jorge Abdo. (Org.). Mestres e conselheiros: manual de
atuação dos agentes do patrimônio cultural. Belo Horizonte:
IEDS, 2009.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Saúde. Situação do câncer
em Minas Gerais e suas macrorregiões de saúde: estimativas de
incidência e mortalidade para o ano 2013, válidas para 2014 - perfil
da mortalidade - perfil da assistência na alta complexidade. Belo
Horizonte, 2013.

NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Vale do Jequitinhonha: cultura e desenvolvimento. Belo Horizonte: UFMG/
Proex, 2012.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento e
Integração do Norte e Nordeste. Plano Estratégico do Norte e
Nordeste de Minas Gerais – PESI. Belo Horizonte, 2016. Disponível
em:<http://www.sedinor.mg.gov.br/cidadao/acoes/acoes>.
Acesso em: 29 ago.2016.

NADDEO, Maria Dorotéa de Aguiar Barros. Artesanato e políticas
públicas. In: NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Vale
do Jequitinhonha: cultura e desenvolvimento. Belo Horizonte:
UFMG/Proex, 2012. p. 82-93.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. A atenção à saúde
coordenada pela APS: construindo as redes de atenção no SUS: contribuições para o debate. Brasília, DF; 2011.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Rede Interagencial
de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no
Brasil: conceitos e aplicações. 2.ed. Brasília, DF, 2008. 349 p.

Referências

RIBEIRO, Eduardo Magalhães et al. A feira e o trabalho rural no
Alto Jequitinhonha: um estudo de caso em Turmalina, Minas
Gerais. Unimontes Cientifica, Montes Claros, v. 5, n. 1, jan./
jun.2003. Disponível em: <http://www.ruc.unimontes.br/index.
php/unicientifica/article/view/53/47>. Acesso em: 30 ago. 2016.
RIBEIRO, Eduardo Magalhães et al. Mercados urbanos de cidades
rurais: ação pública, comércio, receitas e consumo em feiras livres
do Jequitinhonha, 2006. Disponível em: <http://www.cedeplar.
ufmg.br /seminários/ seminario_diamantina/ 2006/D06A091.
pdf>. Acesso em: 10 out. 2016.
RIBEIRO, Eduardo Magalhães. Estradas da vida: terra e trabalho
nas fronteiras agrícolas do Jequitinhonha e Mucuri, Minas Gerais.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
RIBEIRO, Maria Teresa Franco. Arte e vida no Vale: a prontidão dos
homens lentos. In: Vale do Jequitinhonha: Cultura e Desenvolvimento. Maria das Graças Dores Pimentel Nogueira [org.] – Belo
Horizonte: UFMG/Proex, 2012. In: NOGUEIRA, Maria das Dores
Pimentel (Org.). Vale do Jequitinhonha: cultura e desenvolvimento. Belo Horizonte: UFMG/Proex, 2012. p. 72-81.

235

SOUZA, Carolina Rezende. Os mercados e feiras livres como
lugares antropológicos de relações sociais de trocas materiais e
simbólicas no Vale do Jequitinhonha: tecendo alguns horizontes
e perspectivas na promoção da diversidade cultural. Revista
Observatório da Diversidade Cultural, v. 2, n. 1, 2015. Disponível
em: <www.observatoriodadiversidade.org.br/revista>. Acesso
em: 15 jul. 2016.
SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-1988. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, p. 105-122, jun. 2005.
UGA, M. A. D; LOPEZ, E. M. Os hospitais de pequeno porte e sua
inserção no SUS. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p.
915-928, ago. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000400013>.
Acesso em: 24 abr. 2016.
VIEGAS, Mônica Andrade (Org.). Equidade na saúde: o Programa
de Saúde da Família em Minas Gerais. Belo Horizonte: Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2013.

ROCHA, Tião. Cultura: matéria prima de Educação e de Desenvolvimento. S%202009/nvos%20pdfs%202009/PT%20GM%20
1101%2012.06.2002.pdf.> Acesso em: 7 jun. 2016.

Sites

SANTOS, Maria Elisabete Gontijo dos; CAMARGO, Pablo Matos.
Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século XXI. Belo
Horizonte: Autêntica/CEDEFES, 2008.

Portal Polo Jequitinhonha: <www.ufmg.br/polojequitinhonha>.

SAVIANI, Dermeval. Sistemas de ensino e planos de educação: o
âmbito dos municípios. Educação & Sociedade, Campinas, ano 20,
n. 69, p. 119- 136, dez.1999.
SERVILHA, Mateus de Moraes; DOULA, Sheila Maria. O mercado
como um lugar social: as contribuições de Braudel e Geertz para
o estudo socioespacial de mercados municipais e feiras. Revista
Faz Ciência, v. 11, n. 13, 2009.
SERVILHA, Mateus de Moraes. As relações de trocas materiais e
simbólicas no mercado de Araçuaí – MG. Dissertação (Mestrado
em Extensão Rural), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.
SERVILHA, Mateus de Moraes. O Vale do Jequitinhonha entre a
“di-visão” pela pobreza e sua ressignificação pela identificação
regional. Tese (Doutorado em Geografia), Universidade Federal
Fluminense, Rio de Janeiro, 2012.
SHERMAN, L. W. et al. Preventing Crime: What works, what doesn’t,
what’s promising. 1997.
SILVEIRA, Andrea Maria. Prevenindo homicídios: avaliação do programa Fica Vivo no Morro das Pedras em Belo Horizonte. Tese
(Doutorado), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

Portal Arasempre: <http://www.arasempre.org.br/>.

Projeto Saberes Plurais: <https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/
saberesplurais/objetivos/consulta>.

236

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Apêndices

237

7

Apêndices
APÊNDICE A - EDUCAÇÃO
Tabela A.1: Taxa de atendimento escolar por grupo etário – Alto Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

0 a 3 anos

4 e 5 anos

15 a 17 anos

Microterritório

Alvorada de Minas

6,9

100,0

100,0

Diamantina

Aricanduva

17,0

67,3

92,0

Capelinha

Capelinha

14,2

85,7

100,0

Capelinha

Carbonita

23,2

59,2

99,4

Diamantina

Chapada do Norte

18,4

70,2

87,8

Capelinha

Coluna

1,0

59,7

74,6

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

40,0

99,7

100,0

Diamantina

Datas

33,6

72,1

100,0

Diamantina

Diamantina

23,2

80,3

100,0

Diamantina

Felício dos Santos

20,6

83,1

100,0

Diamantina

Gouveia

9,7

86,7

87,8

Diamantina

Itamarandiba

22,0

71,7

91,0

Diamantina

Leme do Prado

35,0

72,6

93,5

Capelinha

Materlândia

17,0

65,8

100,0

Diamantina

Minas Novas

9,7

56,1

99,0

Capelinha

Presidente Kubitschek

11,1

100,0

100,0

Diamantina

Rio Vermelho

12,6

51,8

98,1

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

5,7

32,5

100,0

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

13,1

90,3

100,0

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

16,4

63,6

90,7

Diamantina

Serra Azul de Minas

2,6

42,7

100,0

Diamantina

Serro

14,3

69,1

100,0

Diamantina

Turmalina

27,9

90,8

94,0

Capelinha

Veredinha

29,4

57,6

100,0

Capelinha

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:
<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: junho de 2016
Elaboração: Fundação João Pinheiro
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.2: Taxa de atendimento escolar por grupo etário – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

0 a 3 anos

4 e 5 anos

15 a 17 anos

Microterritório

Águas Vermelhas

0,0

56,7

85,4

Pedra Azul

Almenara

10,8

71,9

91,3

Almenara

Araçuaí

15

66,8

91,5

Araçuaí

Bandeira

14,7

63,7

72,3

Almenara

Berilo

7,6

55,6

97,7

Araçuaí

Cachoeira de Pajeú

0,0

58,1

94,3

Pedra Azul

Caraí

9,1

53,8

91,1

Itaobim

Comercinho

28,2

55,3

85,3

Pedra Azul

Coronel Murta

21,7

65,7

94,0

Araçuaí

Divisa Alegre

10,1

77,3

97,2

Pedra Azul

Divisópolis

16,5

49,9

74,4

Pedra Azul

Felisburgo

15,4

79,4

77,5

Felisburgo

Francisco Badaró

4,8

46,3

80,8

Araçuaí

Itaobim

16,4

60,4

98,3

Itaobim

Itinga

9,8

64,0

94,8

Araçuaí

Jacinto

13,6

68,2

69,1

Jacinto

Jenipapo de Minas

14,1

56,1

100,0

Araçuaí

Jequitinhonha

16,7

70,1

71,8

Felisburgo

Joaíma

16,1

69,7

75,2

Felisburgo

Jordânia

21,9

53,8

69,1

Almenara

José Gonçalves de Minas

29,4

56,3

100,0

Araçuaí

Mata Verde

21,0

73,6

98,9

Almenara

Medina

9,1

68,3

83,9

Pedra Azul

Monte Formoso

5,2

41,6

100,0

Itaobim

Novo Cruzeiro

10,7

47,1

100,0

Itaobim

Padre Paraíso

14,2

50,7

94,8

Itaobim

Palmópolis

0,0

52,7

87,8

Felisburgo

Pedra Azul

19,8

77,6

86,7

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

16,6

71,3

98,3

Itaobim

Rio do Prado

4,5

93,9

80,5

Felisburgo

Rubim

19,5

63,4

68,3

Almenara

Salto da Divisa

24,1

87,7

70,1

Jacinto

Santa Maria do Salto

23,0

64,1

74,4

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

14,3

68,0

76,0

Jacinto

Virgem da Lapa

13,4

61,3

76,8

Araçuaí

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.3: Taxa de escolarização líquida dos ensinos fundamental e médio – Alto Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Microterritório

Alvorada de Minas

100,0

57,5

Diamantina

Aricanduva

100,0

47,3

Capelinha

Capelinha

100,0

60,8

Capelinha

Carbonita

86,3

54,3

Diamantina

Chapada do Norte

80,0

52,7

Capelinha

Coluna

86,8

34,1

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

79,3

61,4

Diamantina

Datas

91,6

76,3

Diamantina

Diamantina

85,2

60,2

Diamantina

Felício dos Santos

100,0

54,8

Diamantina

Gouveia

72,3

55,2

Diamantina

Itamarandiba

97,5

48,5

Diamantina

Leme do Prado

94,9

51,6

Capelinha

Materlândia

94,4

47,1

Diamantina

Minas Novas

90,7

51,8

Capelinha

Presidente Kubitschek

100

66,3

Diamantina

Rio Vermelho

90,5

38,4

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

100,0

58,3

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

83,1

85,5

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

88,8

49,2

Diamantina

Serra Azul de Minas

100,0

69,8

Diamantina

Serro

95,3

57,1

Diamantina

Turmalina

83,8

53,1

Capelinha

Veredinha

81,3

69,9

Capelinha

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.4: Taxa de escolarização líquida dos ensinos fundamental e médio – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Microterritório

Águas Vermelhas

93,8

44,7

Pedra Azul

Almenara

84,9

44,7

Almenara

Araçuaí

84,3

50,9

Araçuaí

Bandeira

74,2

31,4

Almenara

Berilo

79,0

57,0

Araçuaí

Cachoeira de Pajeú

90,1

46,2

Pedra Azul

Caraí

95,8

46,7

Itaobim

Comercinho

87,2

46,6

Pedra Azul

Coronel Murta

87,8

57,0

Araçuaí

Divisa Alegre

100,0

56,7

Pedra Azul

Divisópolis

77,3

36,5

Pedra Azul

Felisburgo

83,0

40,6

Felisburgo

Francisco Badaró

68,2

53,2

Araçuaí

Itaobim

87,3

52,5

Itaobim

Itinga

96,4

48,2

Araçuaí

Jacinto

82,6

37,3

Jacinto

Jenipapo de Minas

98,0

53,0

Araçuaí

Jequitinhonha

89,0

32,4

Felisburgo

Joaíma

96,8

30,8

Felisburgo

Jordânia

83,0

35,9

Almenara

José Gonçalves de Minas

88,9

69,9

Araçuaí

Mata Verde

94,4

49,6

Almenara

Medina

94,4

45,0

Pedra Azul

Monte Formoso

100,0

58,9

Itaobim

Novo Cruzeiro

100,0

49,3

Itaobim

Padre Paraíso

91,0

49,0

Itaobim

Palmópolis

93,4

36,8

Felisburgo

Pedra Azul

89,8

53,0

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

100,0

58,7

Itaobim

Rio do Prado

79,8

40,4

Felisburgo

Rubim

75,6

34,4

Almenara

Salto da Divisa

92,3

25,6

Jacinto

Santa Maria do Salto

81,3

39,9

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

93,2

37,6

Jacinto

Virgem da Lapa

76,9

49,0

Araçuaí

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em:<
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: junho de 2016.
Elaboração: Fundação João PinheiroNota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.5: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais –Alto Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

%

Microterritório

Gouveia

8,4

Diamantina

Diamantina

9,2

Diamantina

Datas

10,6

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

11,5

Diamantina

Presidente Kubitschek

13,2

Diamantina

Turmalina

14,9

Capelinha

Leme do Prado

17,4

Capelinha

Felício dos Santos

17,4

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

18,4

Diamantina

Serro

18,6

Diamantina

Itamarandiba

18,7

Diamantina

Capelinha

18,9

Capelinha

Carbonita

18,9

Diamantina

Alvorada de Minas

20,6

Diamantina

Coluna

20,7

Diamantina

Aricanduva

21,3

Capelinha

Veredinha

21,9

Capelinha

Materlândia

22,5

Diamantina

Minas Novas

23,0

Capelinha

Santo Antônio do Itambé

23,0

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

24,2

Diamantina

Chapada do Norte

24,8

Capelinha

Serra Azul de Minas

26,6

Diamantina

Rio Vermelho

26,9

Diamantina

Fonte: Censo Demográfico
Nota: Dados ordenados por ordem crescente
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Tabela A.6: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

%

Microterritório

Araçuaí

17,3

Araçuaí

José Gonçalves de Minas

19,3

Araçuaí

Coronel Murta

19,7

Araçuaí

Pedra Azul

20,1

Pedra Azul

Berilo

20,4

Araçuaí

Itaobim

20,9

Itaobim

Almenara

21,8

Almenara

Itinga

22,1

Araçuaí

Virgem da Lapa

22,1

Araçuaí

Divisa Alegre

22,2

Pedra Azul

Francisco Badaró

22,4

Araçuaí

Medina

22,4

Pedra Azul

Padre Paraíso

22,6

Itaobim

Jenipapo de Minas

23,0

Araçuaí

Comercinho

23,7

Pedra Azul

Jordânia

24,2

Almenara

Rio do Prado

24,3

Felisburgo

Jequitinhonha

25,3

Felisburgo

Divisópolis

25,6

Pedra azul

Salto da Divisa

25,9

Jacinto

Caraí

26,5

Itaobim

Rubim

26,6

Almenara

Felisburgo

27,3

Felisburgo

Cachoeira de Pajeú

27,4

Pedra Azul

Jacinto

27,4

Jacinto

Águas Vermelhas

27,5

Pedra Azul

Novo Cruzeiro

27,7

Itaobim

Ponto dos Volantes

27,8

Itaobim

Santa Maria do Salto

28,3

Jacinto

Joaíma

28,6

Felisburgo

Monte Formoso

29,0

Itaobim

Santo Antônio do Jacinto

29,4

Jacinto

Palmópolis

29,5

Felisburgo

Mata Verde

30,1

Almenara

Bandeira

30,6

Almenara

Fonte: Censo Demográfico
Nota: Dados ordenados por ordem crescente
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Tabela A.7: Taxa de analfabetismo da população entre 30 e 49 anos – Alto Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

%

Microterritório

Gouveia

5,0

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

6,5

Diamantina

Diamantina

6,9

Diamantina

Turmalina

8,8

Capelinha

Datas

9,0

Diamantina

Presidente Kubitschek

9,9

Diamantina

Felício dos Santos

10,9

Diamantina

Veredinha

11,7

Capelinha

Itamarandiba

14,7

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

14,8

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

15,6

Diamantina

Leme do Prado

16,3

Capelinha

Aricanduva

17,0

Capelinha

Materlândia

17,1

Diamantina

Alvorada de Minas

17,4

Diamantina

Capelinha

17,4

Capelinha

Carbonita

17,9

Diamantina

Serro

18,7

Diamantina

Coluna

19,7

Diamantina

Rio Vermelho

20,0

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

23,4

Diamantina

Minas Novas

26,3

Capelinha

Chapada do Norte

28,2

Capelinha

Serra Azul de Minas

28,9

Diamantina

Fonte: Censo Demográfico
Nota: Dados ordenados por ordem crescente
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Tabela A.8: Taxa de analfabetismo da população entre 30 e 49 anos ou mais – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014 (%)
Município

%

Microterritório

Araçuaí

11,3

Araçuaí

Coronel Murta

13,1

Araçuaí

Jordânia

13,8

Almenara

Berilo

14,4

Araçuaí

Francisco Badaró

14,8

Araçuaí

Pedra Azul

14,9

Pedra Azul

Rio do Prado

15,1

Felisburgo

Itaobim

15,4

Itaobim

Virgem da Lapa

15,6

Araçuaí

Medina

16,0

Pedra Azul

Itinga

16,0

Araçuaí

Comercinho

16,2

Pedra Azul

Padre Paraíso

17,5

Itaobim

José Gonçalves de Minas

18,8

Araçuaí

Jacinto

19,3

Jacinto

Felisburgo

19,9

Felisburgo

Rubim

19,9

Almenara

Almenara

20,3

Almenara

Jenipapo de Minas

20,5

Araçuaí

Divisa Alegre

20,6

Pedra Azul

Bandeira

20,6

Almenara

Salto da Divisa

21,1

Jacinto

Palmópolis

21,2

Felisburgo

Divisópolis

21,5

Pedra Azul

Cachoeira de Pajeú

21,8

Pedra Azul

Caraí

22,4

Itaobim

Santa Maria do Salto

22,8

Jacinto

Jequitinhonha

23,3

Felisburgo

Joaíma

24,5

Felisburgo

Santo Antônio do Jacinto

24,5

Jacinto

Ponto dos Volantes

26,1

Itaobim

Águas Vermelhas

26,9

Pedra Azul

Monte Formoso

28,9

Itaobim

Novo Cruzeiro

30,4

Itaobim

Mata Verde

31,2

Almenara

Fonte: Censo Demográfico
Nota: Dados ordenados por ordem crescente

Apêndices

245

Tabela A.9: Proporção de pessoas de 15 a 50 anos por nível de instrução – Alto Jequitinhonha – 2010 (%)
Sem instrução e
EF incompleto

EF completo e
EM incompleto

EM completo e
superior incompleto

Superior
completo

Microterritório

Alvorada de Minas

70,1

9,9

16,7

3,2

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

68,4

14,7

13,6

3,3

Diamantina

Felício dos Santos

61,3

15,1

20,0

3,6

Diamantina

Rio Vermelho

64,6

17,3

13,9

4,2

Diamantina

Coluna

66,2

13,4

16,2

4,3

Diamantina

Aricanduva

64,0

18,5

13,3

4,3

Capelinha

Chapada do Norte

66,9

15,0

13,6

4,5

Capelinha

Carbonita

53,1

20,2

22,1

4,5

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

52,7

19,5

23,1

4,7

Diamantina

Itamarandiba

51,3

23,3

20,6

4,8

Diamantina

Veredinha

54,3

16,9

23,5

5,3

Capelinha

Datas

57,3

13,7

23,5

5,4

Diamantina

Capelinha

56,2

17,1

21,3

5,5

Capelinha

São Gonçalo do Rio Preto

54,3

22,2

17,9

5,6

Diamantina

Materlândia

62,5

11,5

20,2

5,8

Diamantina

Minas Novas

56,7

17,9

19,4

6,0

Capelinha

Serra Azul de Minas

65,5

15,0

13,2

6,3

Diamantina

Turmalina

50,7

17,8

25,2

6,3

Capelinha

Gouveia

46,9

20,6

25,8

6,7

Diamantina

Presidente Kubitschek

61,7

16,5

14,8

7,0

Diamantina

Serro

59,4

15,5

17,8

7,3

Diamantina

Leme do Prado

47,7

15,9

28,3

8,1

Capelinha

Couto de Magalhães de Minas

46,0

19,9

24,3

9,8

Diamantina

Diamantina

40,4

17,3

31,0

11,3

Diamantina

Municípios

Fonte: Censo Demográfico
Nota: Ordenado pelo nível de instrução superior completo em ordem crescente
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Tabela A.10: Proporção de pessoas de 15 a 50 anos por nível de instrução – Baixo/Médio Jequitinhonha – 2010 (%)
Sem instrução e EF
incompleto

EF completo e EM
incompleto

EM completo e superior incompleto

Superior
completo

Microterritório

Monte Formoso

70,9

17,0

9,2

2,9

Itaobim

Cachoeira de Pajeú

66,5

13,5

16,9

3,0

Pedra Azul

Rubim

64,0

13,6

19,3

3,1

Almenara

Santa Maria do Salto

61,2

15,5

19,8

3,5

Jacinto

Pedra Azul

56,4

17,5

22,5

3,6

Pedra Azul

Berilo

58,1

16,5

21,7

3,7

Araçuaí

Padre Paraíso

60,3

16,5

19,6

3,7

Itaobim

Francisco Badaró

59,5

18,2

18,5

3,7

Araçuaí

Coronel Murta

54,9

16,6

24,6

3,9

Araçuaí

Divisópolis

59,3

16,8

19,8

4,2

Pedra Azul

Ponto Dos Volantes

61,8

16,0

17,9

4,4

Itaobim

Novo Cruzeiro

65,7

17,2

12,7

4,4

Itaobim

Salto da Divisa

63,6

12,0

19,8

4,5

Jacinto

Caraí

70,2

14,9

10,2

4,6

Itaobim

Bandeira

67,2

14,3

13,8

4,7

Almenara

Santo Antônio do Jacinto

65,4

14,1

15,8

4,7

Jacinto

Palmópolis

64,9

13,5

16,7

4,9

Felisburgo

Águas Vermelhas

63,6

17,1

14,4

4,9

Pedra Azul

Jacinto

60,2

14,9

20,0

5,0

Jacinto

Mata Verde

62,0

16,5

16,5

5,1

Almenara

José Gonçalves de Minas

56,3

15,2

23,5

5,1

Araçuaí

Araçuaí

51,3

19,0

24,3

5,4

Araçuaí

Jenipapo de Minas

57,7

17,9

18,9

5,4

Araçuaí

Joaíma

64,7

12,2

17,6

5,5

Felisburgo

Itinga

61,3

15,4

17,7

5,7

Araçuaí

Virgem da Lapa

58,8

16,1

19,4

5,7

Araçuaí

Comercinho

63,4

13,9

16,9

5,7

Pedra Azul

Rio do Prado

57,5

19,4

17,2

5,9

Felisburgo

Itaobim

52,8

16,2

25,1

5,9

Itaobim

Divisa Alegre

57,3

17,1

19,4

6,2

Pedra Azul

Jequitinhonha

59,5

15,8

18,2

6,6

Felisburgo

Almenara

54,0

18,0

21,3

6,7

Almenara

Jordânia

56,4

13,6

23,2

6,8

Almenara

Felisburgo

61,6

14,7

16,7

7,0

Felisburgo

Medina

57,8

14,1

20,9

7,2

Pedra Azul

Municípios

Fonte: Censo Demográfico
Nota: Ordenado pelo nível de instrução superior completo em ordem crescente
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Tabela A.11: Resultado do desempenho no PROALFA para língua portuguesa – Alto Jequitinhonha – 2015 (%)
Município

Padrões de desempenho
Baixo

Intermediário

Recomendado

Avançado

Microterritório

Serra Azul de Minas

16,0

8,6

65,4

9,9

Diamantina

Materlandia

15,9

23,2

51,2

9,8

Diamantina

Felício dos Santos

13,7

6,3

56,8

23,2

Diamantina

Rio Vermelho

12,2

13,9

47,5

26,5

Diamantina

Chapada do Norte

11,2

9,2

51,9

27,7

Capelinha

Senador Modestino Goncalves

9,7

11,3

58,1

21,0

Diamantina

Aricanduva

9,3

10,3

49,5

30,9

Capelinha

São Gonçalo do Rio Preto

9,1

18,2

57,6

15,2

Diamantina

Coluna

9,1

11,4

67,4

12,1

Diamantina

Veredinha

8,4

6,0

53,0

32,5

Capelinha

Serro

8,1

12,1

52,9

26,9

Diamantina

Presidente Kubitschek

7,9

9,2

48,7

34,2

Diamantina

Minas Novas

6,5

8,3

50,7

34,5

Capelinha

Itamarandiba

6,4

4,8

46,6

42,1

Diamantina

Diamantina

6,1

7,2

49,8

36,9

Diamantina

Gouveia

5,6

2,4

48,4

43,5

Diamantina

Datas

4,9

3,7

46,9

44,4

Diamantina

Alvorada de Minas

4,5

17,0

62,5

15,9

Diamantina

Turmalina

3,9

5,5

50,2

40,4

Capelinha

Carbonita

3,0

6,0

53,4

37,6

Diamantina

Leme do Prado

2,7

9,6

45,2

42,5

Capelinha

Santo Antônio do Itambé

2,6

26,3

60,5

10,5

Diamantina

Capelinha

1,8

4,1

52,2

41,9

Capelinha

Couto de Magalhaes de Minas

1,7

20,3

67,8

10,2

Diamantina

Fonte: Programa de Avaliação da rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Nota: Ordenado pela classificação “Baixo” em ordem decrescente
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Tabela A.12: Resultado do desempenho no PROALFA para língua portuguesa – Baixo/Médio Jequitinhonha – 2015 (%)
Município

Padrões de desempenho
Baixo

Intermediário

Recomendado

Avançado

Microterritório

Salto da Divisa

23,3

24,4

50,0

2,3

Jacinto

Almenara

22,5

15,9

50,4

11,2

Almenara

Padre Paraiso

19,1

17,4

53,4

10,2

Itaobim

Santa Maria do Salto

17,9

10,4

62,7

9,0

Jacinto

Itaobim

16,6

16,6

54,3

12,5

Itaobim

Rio do Prado

16,5

17,7

54,4

11,4

Felisburgo

Rubim

15,4

17,9

53,7

13,0

Almenara

Santo Antônio do Jacinto

14,1

11,6

51,0

23,2

Jacinto

Jequitinhonha

12,3

10,7

58,7

18,3

Felisburgo

Pedra Azul

12,3

16,6

57,8

13,3

Pedra Azul

Palmopolis

11,9

11,9

57,4

18,8

Felisburgo

Jacinto

11,9

13,8

49,4

25,0

Jacinto

Bandeira

11,9

8,5

55,9

23,7

Almenara

Joaíma

11,9

13,8

58,1

16,2

Felisburgo

Divisa Alegre

11,7

14,4

52,3

21,6

Pedra Azul

Caraí

10,5

16,7

56,4

16,4

Itaobim

Novo Cruzeiro

9,9

10,6

59,2

20,3

Itaobim

Itinga

9,7

8,4

56,2

25,7

Araçuaí

Medina

9,6

7,0

57,6

25,8

Pedra Azul

Monte Formoso

8,3

17,4

47,7

26,6

Itaobim

Virgem da Lapa

7,7

8,2

66,2

17,9

Araçuaí

Comercinho

7,6

10,9

60,5

21,0

Pedra Azul

Cachoeira de Pajeú

7,1

11,4

55,7

25,7

Pedra Azul

Jenipapo de Minas

7,1

9,7

59,3

23,9

Araçuaí

Felisburgo

6,4

6,4

70,5

16,7

Felisburgo

Aguas Vermelhas

5,8

8,3

52,4

33,5

Pedra Azul

Araçuaí

5,6

10,1

61,1

23,2

Araçuaí

José Goncalves de Minas

5,0

8,0

62,0

25,0

Araçuaí

Ponto dos Volantes

4,7

10,7

48,8

35,8

Itaobim

Mata Verde

4,3

4,3

57,8

33,6

Almenara

Francisco Badaró

4,2

6,3

36,5

53,1

Araçuaí

Divisopolis

3,9

10,4

60,4

25,3

Pedra Azul

Berilo

3,8

9,2

51,9

35,1

Araçuaí

Jordânia

2,0

3,3

47,7

47,0

Almenara

Coronel Murta

1,4

1,4

21,7

75,4

Araçuaí

Fonte: Programa de Avaliação da rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Nota: Ordenado pela classificação “Baixo” em ordem decrescente
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Tabela A.13: Porcentagem de alunos no padrão de desempenho recomendado no PROEB para língua portuguesa –
Alto Jequitinhonha – 2014
5º ano do Ensino
Fundamental

9º ano do Ensino
Fundamental

3º ano do Ensino
Médio

Alvorada de Minas

41,92

20,0

24,4

Diamantina

Aricanduva

62,24

59,8

64,8

Capelinha

Capelinha

52,88

44,0

44,5

Capelinha

Carbonita

40,21

58,0

43,9

Diamantina

Chapada do Norte

34,47

36,6

24,2

Capelinha

Coluna

42,78

45,6

50,0

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

28,57

28,0

35,4

Diamantina

Datas

41,90

45,3

27,6

Diamantina

Diamantina

44,37

40,1

38,1

Diamantina

Felício dos Santos

49,07

26,7

19,4

Diamantina

Gouveia

52,13

34,4

43,8

Diamantina

Itamarandiba

48,46

54,3

44,4

Diamantina

Leme do Prado

46,46

47,3

34,7

Capelinha

Materlândia

32,05

23,7

36,7

Diamantina

Minas Novas

42,17

33,2

36,0

Capelinha

Presidente Kubitschek

28,85

31,3

28,3

Diamantina

Rio Vermelho

19,12

25,6

23,7

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

25,00

28,4

29,6

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

26,41

46,5

36,4

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

29,41

37,3

26,7

Diamantina

Serra Azul de Minas

10,71

17,0

10,8

Diamantina

Serro

36,82

28,6

28,0

Diamantina

Turmalina

54,80

54,5

40,9

Capelinha

Veredinha

53,03

27,7

26,5

Capelinha

Município

Fonte: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.14: Porcentagem de alunos no padrão de desempenho recomendado no PROEB para matemática –
Alto Jequitinhonha – 2014
5º ano do Ensino
Fundamental

9º ano do Ensino
Fundamental

3º ano do
Ensino Médio

Alvorada de Minas

49,6

8,0

2,3

Diamantina

Aricanduva

69,8

45,8

1,9

Capelinha

Capelinha

67,0

36,5

3,6

Capelinha

Carbonita

49,3

35,4

7,6

Diamantina

Chapada do Norte

43,0

19,6

2,6

Capelinha

Coluna

57,4

21,6

0,0

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

33,3

11,7

3,0

Diamantina

Datas

58,1

24,5

0,9

Diamantina

Diamantina

59,0

22,6

4,9

Diamantina

Felício dos Santos

64,5

18,9

0,0

Diamantina

Gouveia

67,1

20,7

5,4

Diamantina

Itamarandiba

62,7

39,7

10,0

Diamantina

Leme do Prado

61,9

25,5

7,0

Capelinha

Materlândia

38,2

25,0

1,6

Diamantina

Minas Novas

61,0

20,6

2,8

Capelinha

Presidente Kubitschek

56,0

8,8

2,2

Diamantina

Rio Vermelho

31,6

10,4

0,8

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

37,8

13,3

0,0

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

39,6

25,6

0,0

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

52,3

16,7

0,0

Diamantina

Serra Azul de Minas

33,6

6,3

0,0

Diamantina

Serro

40,2

20,8

4,0

Diamantina

Turmalina

74,2

38,4

7,7

Capelinha

Veredinha

70,1

24,1

2,9

Capelinha

Município

Fonte: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.15 - Porcentagem de alunos no padrão de desempenho recomendado no PROEB para língua portuguesa segundo
municípios do Baixo/Médio Jequitinhonha - Minas Gerais, 2014
5º ano do Ensino
Fundamental

9º ano do Ensino
Fundamental

3º ano do Ensino
Médio

Microterritório

Águas Vermelhas

32,1

34,7

32,6

Pedra Azul

Almenara

24,3

39,2

30,7

Almenara

Araçuaí

37,7

30,9

22,5

Araçuaí

Bandeira

46,6

29,8

26,8

Almenara

Berilo

62,6

43,4

36,5

Araçuaí

Cachoeira de Pajeú

35,1

29,2

33,0

Pedra Azul

Caraí

31,5

22,5

21,1

Itaobim

Comercinho

31,7

23,7

14,3

Pedra Azul

Coronel Murta

66,1

57,2

32,6

Araçuaí

Divisa Alegre

35,0

27,2

34,8

Pedra Azul

Divisópolis

34,0

21,8

19,4

Pedra Azul

Felisburgo

32,9

21,3

24,4

Felisburgo

Francisco Badaró

50,8

38,0

21,9

Araçuaí

Itaobim

32,9

35,4

35,3

Itaobim

Itinga

34,2

19,5

29,2

Araçuaí

Jacinto

20,3

32,6

25,0

Jacinto

Jenipapo de Minas

39,9

27,7

31,9

Araçuaí

Jequitinhonha

39,9

27,4

29,5

Felisburgo

Joaíma

38,0

29,3

30,4

Felisburgo

Jordânia

43,6

34,3

12,6

Almenara

José Gonçalves de Minas

58,7

36,8

16,9

Araçuaí

Mata Verde

27,5

36,6

35,6

Almenara

Medina

38,8

19,9

23,0

Pedra Azul

Monte Formoso

28,4

25,4

18,0

Itaobim

Novo Cruzeiro

32,7

26,3

28,5

Itaobim

Padre Paraíso

27,5

29,5

31,0

Itaobim

Palmópolis

27,4

46,7

19,4

Felisburgo

Pedra Azul

36,9

18,8

18,1

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

26,7

18,4

21,5

Itaobim

Rio do Prado

31,1

34,0

15,1

Felisburgo

Rubim

29,1

22,7

23,4

Almenara

Salto da Divisa

25,2

26,8

25,8

Jacinto

Santa Maria do Salto

24,1

28,5

21,3

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

32,0

29,2

28,6

Jacinto

Virgem da Lapa

38,1

36,1

39,0

Araçuaí

Município

Fonte: Programa de Avaliação da rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.16: Porcentagem de alunos no padrão de desempenho recomendado no PROEB para matemática –
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014
5º ano do Ensino
Fundamental

9º ano do Ensino
Fundamental

3º ano do Ensino
Médio

Águas Vermelhas

43,3

29,8

2,1

Pedra Azul

Almenara

32,6

20,5

1,1

Almenara

Araçuaí

44,6

20,1

0,6

Araçuaí

Bandeira

48,6

21,4

4,9

Almenara

Berilo

72,4

43,4

23,4

Araçuaí

Cachoeira de Pajeú

50,9

19,6

0,9

Pedra Azul

Caraí

51,5

16,2

1,2

Itaobim

Comercinho

54,4

19,3

0,0

Pedra Azul

Coronel Murta

90,8

38,8

70,9

Araçuaí

Divisa Alegre

47,8

23,3

0,0

Pedra Azul

Divisópolis

41,7

16,1

0,0

Pedra Azul

Felisburgo

36,1

15,7

2,3

Felisburgo

Francisco Badaró

74,2

30,6

1,6

Araçuaí

Itaobim

38,2

22,6

3,4

Itaobim

Itinga

47,2

12,5

3,1

Araçuaí

Jacinto

33,0

14,5

0,0

Jacinto

Jenipapo de Minas

47,6

17,5

2,3

Araçuaí

Jequitinhonha

49,6

11,7

1,2

Felisburgo

Joaíma

55,7

14,8

4,0

Felisburgo

Jordânia

58,5

25,0

0,0

Almenara

José Gonçalves de Minas

77,3

30,4

4,2

Araçuaí

Mata Verde

56,2

22,3

3,5

Almenara

Medina

47,3

10,0

0,0

Pedra Azul

Monte Formoso

41,4

12,3

1,7

Itaobim

Novo Cruzeiro

40,1

16,5

0,9

Itaobim

Padre Paraíso

39,4

9,6

2,1

Itaobim

Palmópolis

37,8

7,8

0,0

Felisburgo

Pedra Azul

42,4

4,4

0,7

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

37,9

15,0

0,8

Itaobim

Rio do Prado

42,7

17,2

0,0

Felisburgo

Rubim

33,1

14,2

0,0

Almenara

Salto da Divisa

24,4

34,7

1,6

Jacinto

Santa Maria do Salto

44,6

6,8

0,0

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

43,7

21,1

2,2

Jacinto

Virgem da Lapa

40,5

23,2

3,5

Araçuaí

Município

Fonte: Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.17: Mediana do percentual de docentes por grupo de adequação da formação à disciplina –
Alto Jequitinhonha – 2014
Educação Infantil

(Continua)

Ensino Fundamental
anos finais

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Microterritório

Grupo 1

Município

Ensino fundamental
anos iniciais

Alvorada de Minas

35,3

5,9

58,8

82,4

8,5

9,1

25,0

44,9

26,6

Diamantina

Aricanduva

41,7

0

58,3

70,6

0,0

19,6

28,5

42,7

25,3

Capelinha

Capelinha

50,0

2,9

46,1

86,0

2,0

12,0

48,0

26,9

18,6

Capelinha

Carbonita

61,1

5,6

33,3

68,5

4,6

17,4

39,1

20,7

38,1

Diamantina

Chapada do Norte

71,9

5,3

17,5

69,1

10,9

7,5

32,4

44,4

18,6

Capelinha

Coluna

45,5

22,7

31,8

91,3

6,8

1,9

46,9

42,4

5,5

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

47,6

0

14,3

99,4

0,0

0,0

63,0

28,0

7,0

Diamantina

Datas

9,1

45,5

40,9

60,6

15,4

21,1

60,5

34,0

5,5

Diamantina

Diamantina

49,0

7,7

32,8

76,8

10,2

9,1

44,8

35,6

13,2

Diamantina

Felício dos Santos

72,7

9,1

18,2

65,2

10,6

24,2

57,8

39,5

2,7

Diamantina

Gouveia

21,7

17,4

60,9

76,7

12,2

11,1

50,2

27,4

17,8

Diamantina

Itamarandiba

42,4

4,8

46,7

60,8

6,9

17,8

56,0

30,6

7,2

Diamantina

Leme do Prado

56,5

17,4

17,4

88,3

11,7

0,0

61,5

22,6

4,4

Capelinha

Materlândia

22,2

0

77,8

42,7

12,1

45,2

42,5

43,3

14,2

Diamantina

Minas Novas

56,9

17,2

25,9

63,3

18,0

15,4

40,2

32,0

27,5

Capelinha

Presidente Kubitschek

50,0

16,7

33,3

100,0

0,0

0,0

71,4

20,9

7,7

Diamantina

Rio Vermelho

38,5

0

57,7

58,5

3,7

35,1

26,9

33,7

33,0

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

75,0

0

25,0

69,5

0,0

30,5

45,6

40,8

11,2

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

71,4

28,6

0,0

88,9

11,1

0,0

73,5

14,7

11,8

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

44,4

11,1

33,4

83,5

7,4

9,1

47,1

29,9

15,0

Diamantina

Serra Azul de Minas

33,3

22,2

44,5

72,0

8,5

9,7

27,8

64,6

7,6

Diamantina

Serro

78,2

12,7

9,1

85,8

5,8

8,4

44,6

36,1

9,5

Diamantina

Turmalina

52,7

27

16,2

85,0

3,1

8,0

62,3

27,2

10,5

Capelinha

Veredinha

24,0

36

40,0

89,8

3,1

3,5

62,0

31,8

4,5

Capelinha
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Tabela A.17: Mediana do percentual de docentes por grupo de adequação da formação à disciplina –
Alto Jequitinhonha – 2014

Município

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

EJA-EM

Grupo 3

EJA- EF

Grupo 1

Ensino Médio

(Conclusão)

Microterritório

Alvorada de Minas

50,6

27,0

17,9

0,0

100,0

0,0

66,70

25,0

8,3

Diamantina

Aricanduva

41,0

26,9

28,3

14,3

85,7

0,0

--

--

--

Capelinha

Capelinha

58,9

16,3

13,8

7,1

66,7

26,2

--

--

--

Capelinha

Carbonita

72,5

20,5

0,6

14,3

51,4

34,3

56,30

37,5

0,0

Diamantina

Chapada do Norte

59,3

25,4

4,9

2,0

11,2

86,8

83,30

16,7

0,0

Capelinha

Coluna

64,8

34,1

1,1

3,2

96,8

0,0

--

--

--

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

52,0

36,0

10,7

0,0

100,0

0,0

--

--

--

Diamantina

Datas

53,0

42,5

4,5

--

--

--

--

--

--

Diamantina

Diamantina

58,7

23,7

6,8

35,7

47,8

3,4

70,40

24,7

1,2

Diamantina

Felício dos Santos

74,5

14,7

2,0

--

--

--

--

--

--

Diamantina

Gouveia

62,2

21,2

0,0

28,6

71,4

0,0

--

--

--

Diamantina

Itamarandiba

68,3

20,2

8,4

28,8

40,7

5,1

81,80

18,2

0,0

Diamantina

Leme do Prado

59,4

14,8

7,8

1,2

73,8

25,0

--

--

--

Capelinha

Materlândia

47,5

52,5

0,0

66,7

33,3

0,0

--

--

--

Diamantina

Minas Novas

67,6

28,9

1,9

20,2

33,3

41,2

95,50

4,5

0,0

Capelinha

Presidente Kubitschek

60,3

23,5

16,2

85,7

14,3

0,0

--

--

--

Diamantina

Rio Vermelho

59,5

20,0

6,8

8,3

79,2

8,3

--

--

--

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

37,4

44,0

17,5

6,1

89,8

2,1

--

--

--

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

67,4

32,6

0,0

0,0

0,0

100,0

--

--

--

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

73,4

21,5

2,6

--

--

--

0,00

100,0

0,0

Diamantina

Serra Azul de Minas

41,8

58,2

0,0

0,0

100,0

0,0

--

--

--

Diamantina

Serro

60,5

20,3

3,1

28,4

68,6

0,0

--

--

--

Diamantina

Turmalina

68,7

17,3

7,8

32,7

65,4

1,9

66,70

30,0

3,3

Capelinha

Veredinha

52,1

37,1

3,7

2,0

98,0

0,0

--

--

--

Capelinha

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética e não foram considerados os grupos 2 e 4 por possuírem poucos casos.
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Tabela A.18: Mediana do percentual de docentes por grupo de adequação da formação à disciplina –
Baixo/Médio Jequitinhonha – 2014
Educação Infantil

Ensino Fundamental
anos finais

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Microterritório

Grupo 1

Município

Ensino fundamental
anos iniciais

Águas Vermelhas

68,4

5,3

26,3

80,4

6,4

13,2

52,0

40,1

7,9

Pedra Azul

Almenara

37,7

16,9

43,8

66,2

14,8

15,9

41,3

39,0

14,0

Almenara

Araçuaí

40,2

8,5

50,1

74,7

8,4

16,1

41,4

31,2

24,9

Araçuaí

Bandeira

23,1

46,2

23,0

69,8

7,9

22,3

47,6

20,7

29,3

Almenara

Berilo

66,7

2,8

27,7

72,1

1,8

20,7

33,5

44,3

20,3

Araçuaí

Cachoeira de Pajeú

63,6

0,0

27,3

47,7

10,5

41,8

40,7

26,3

26,0

Pedra Azul

Caraí

65,1

7,0

27,9

70,0

3,4

26,6

30,3

15,3

47,4

Itaobim

Comercinho

42,1

10,5

47,4

80,8

13,9

5,3

26,8

46,4

22,1

Pedra Azul

Coronel Murta

36,0

8,0

56,0

74,5

7,1

18,4

32,8

33,3

33,9

Araçuaí

Divisa Alegre

7,1

21,4

64,4

44,5

28,4

23,6

63,7

14,0

10,2

Pedra Azul

Divisópolis

52,9

17,6

29,5

62,1

2,2

33,1

48,0

19,6

28,8

Pedra Azul

Felisburgo

40,0

0,0

53,3

62,3

0,0

37,7

57,7

33,3

6,7

Felisburgo

Francisco Badaró

76,9

0,0

23,1

79,5

15,9

4,6

23,0

61,2

14,9

Araçuaí

Itaobim

67,2

5,2

25,9

89,7

2,3

8,0

62,3

33,1

3,6

Itaobim

Itinga

69,2

0,0

30,8

86,9

3,7

7,7

40,6

44,8

14,6

Araçuaí

Jacinto

66,7

3,0

30,3

32,4

7,6

60,0

59,4

28,4

11,1

Jacinto

Jenipapo de Minas

87,5

0,0

12,5

96,0

0,0

4,0

34,5

52,0

13,1

Araçuaí

Jequitinhonha

50,0

0,0

48,0

78,9

6,5

13,5

39,4

30,6

20,9

Felisburgo

Joaíma

72,7

9,1

15,2

65,1

4,7

17,1

42,4

34,8

12,3

Felisburgo

Jordânia

65,4

0,0

34,6

87,2

2,9

7,7

39,7

47,1

12,2

Almenara

José Gonçalves de Minas

92,3

0,0

0,0

98,2

0,0

1,8

23,9

57,7

15,2

Araçuaí

Mata Verde

43,5

0,0

56,5

51,6

8,3

28,3

48,3

13,1

15,7

Almenara

Medina

48,1

37,0

13,0

94,8

0,0

2,5

44,5

39,5

6,9

Pedra Azul

Monte Formoso

50,0

25,0

25,0

36,7

19,5

43,8

27,2

45,5

22,8

Itaobim

Novo Cruzeiro

61,1

11,1

27,8

81,1

10,1

8,8

47,7

35,6

12,9

Itaobim

Padre Paraíso

51,4

0,0

45,9

83,5

2,4

11,7

34,1

35,5

11,7

Itaobim

Palmópolis

0,0

0,0

100,0

50,9

3,6

45,5

48,0

29,0

23,0

Felisburgo

Pedra Azul

40,6

5,8

53,6

61,4

6,4

28,5

63,0

22,9

9,6

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

67,7

0,0

32,3

57,9

1,5

40,6

33,6

27,9

33,9

Itaobim

Rio do Prado

100,0

0,0

0,0

78,5

10,4

11,1

54,3

38,4

2,2

Felisburgo

Rubim

50,0

0,0

50,0

65,2

2,7

27,1

57,1

24,3

14,1

Almenara

Salto da Divisa

30,0

0,0

55,0

32,6

8,0

59,4

56,7

27,3

9,3

Jacinto

Santa Maria do Salto

30,8

15,4

53,8

61,5

0,0

38,5

75,2

18,6

6,2

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

81,8

0,0

18,2

80,8

9,0

10,2

42,4

43,7

11,1

Jacinto

Virgem da Lapa

60,0

4,0

36,0

88,8

2,2

4,5

42,9

41,8

10,1

Araçuaí

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética e não foram considerados os grupos 2 e 4 por possuírem poucos casos.
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Tabela A.18: Mediana do percentual de docentes por grupo de adequação da formação à disciplina –
Baixo/Médio Jequitinhonha – 2014
Ensino Médio

EJA-EM

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Microterritório

Grupo 1

Município

EJA- EF

Águas Vermelhas

65,4

28,0

6,6

56,0

40,0

4,0

62,5

25,0

12,5

Pedra Azul

Almenara

59,7

27,6

7,0

18,4

65,8

15,8

54,2

33,9

10,2

Almenara

Araçuaí

69,2

22,5

4,8

27,3

43,0

29,7

57,1

21,4

4,4

Araçuaí

Bandeira

68,2

29,5

0,0

21,4

78,6

0,0

--

--

--

Almenara

Berilo

70,7

25,6

3,7

85,7

14,3

0,0

58,3

33,3

8,4

Araçuaí

Cachoeira de Pajeú

47,1

15,3

22,3

66,7

33,3

0,0

--

--

--

Pedra Azul

Caraí

40,8

17,0

29,6

22,7

18,2

59,1

44,4

22,2

27,8

Itaobim

Comercinho

52,7

22,6

24,7

14,3

85,7

0,0

83,3

16,7

0,0

Pedra Azul

Coronel Murta

53,4

38,7

7,9

78,6

21,4

0,0

37,5

45,8

16,7

Araçuaí

Divisa Alegre

65,7

5,9

19,6

51,6

29,0

19,4

45,8

12,5

25,0

Pedra Azul

Divisópolis

70,9

22,3

3,9

25,0

29,2

45,8

70,8

16,7

12,5

Pedra Azul

Felisburgo

70,3

18,8

0,0

0,0

100,0

0,0

--

--

--

Felisburgo

Francisco Badaró

47,4

29,2

21,2

--

--

--

--

--

--

Araçuaí

Itaobim

64,2

21,0

14,8

21,2

56,5

22,3

59,4

37,7

2,9

Itaobim

Itinga

53,7

25,6

17,2

66,0

25,5

8,5

58,3

16,7

12,5

Araçuaí

Jacinto

65,1

32,2

0,0

9,6

23,1

67,3

45,5

27,3

18,1

Jacinto

Jenipapo de Minas

57,1

19,5

19,6

58,8

11,8

23,5

36,4

27,3

27,2

Araçuaí

Jequitinhonha

50,5

9,8

5,6

22,4

38,2

34,2

45,2

29,0

3,2

Felisburgo

Joaíma

70,5

19,2

0,0

0,0

12,3

75,4

--

--

--

Felisburgo

Jordânia

67,7

25,8

4,9

19,0

81,0

0,0

58,3

25,0

8,4

Almenara

José Gonçalves de Minas

68,8

16,3

14,9

52,0

20,0

28,0

58,3

25,0

16,7

Araçuaí

Mata Verde

41,2

16,2

8,8

68,2

18,2

4,5

50,0

12,5

16,7

Almenara

Medina

55,3

21,4

8,0

2,4

97,6

0,0

34,6

26,9

15,4

Pedra Azul

Monte Formoso

55,0

33,8

7,4

50,0

37,5

12,5

--

--

--

Itaobim

Novo Cruzeiro

54,8

27,9

10,4

12,2

67,3

20,5

51,4

20,8

16,7

Itaobim

Padre Paraíso

43,3

23,5

8,0

0,0

84,4

15,6

14,6

31,3

10,3

Itaobim

Palmópolis

64,6

32,7

2,7

52,2

21,7

26,1

--

--

--

Felisburgo

Pedra Azul

69,8

16,3

1,1

7,8

87,0

2,6

49,2

23,7

8,4

Pedra azul

Ponto dos Volantes

52,2

30,0

11,1

3,4

46,9

49,7

45,8

37,5

8,4

Itaobim

Rio do Prado

65,3

18,4

12,2

--

--

--

--

--

--

Felisburgo

Rubim

58,6

14,7

0,0

--

--

--

--

--

--

Almenara

Salto da Divisa

68,7

22,4

1,4

62,5

0,0

37,5

63,6

18,2

9,1

Jacinto

Santa Maria do Salto

90,0

10,0

0,0

47,8

43,5

8,7

83,3

16,7

0,0

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

58,7

24,6

11,3

29,4

58,8

0,0

41,7

50,0

0,0

Jacinto

Virgem da Lapa

64,8

26,9

5,7

--

--

--

66,7

33,3

0,0

Araçuaí

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética e não foram considerados os grupos 2 e 4 por possuírem poucos casos.
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Tabela A.19: Mediana do percentual de escolas por faixa do Indicador de Regularidade do Docente (IRD) –
Alto Jequitinhonha – 2014
Município

Baixa regularidade

Média-baixa

Média-alta

Alta

Alvorada de Minas

46,2

23,1

23,1

7,6

Aricanduva

42,4

21,2

36,4

0

Capelinha

42,3

26,9

23,1

7,7

Carbonita

36,4

27,3

18,2

18,1

Chapada do Norte

33,3

33,3

33,3

0,1

Coluna

33,3

16,7

33,3

16,7

Couto de Magalhães de Minas

32,3

33,8

27,7

6,2

Datas

30

40

20

10

Diamantina

30

40

30

0

Felício dos Santos

28,6

28,6

28,6

14,2

Gouveia

18,9

43,2

32,4

5,5

Itamarandiba

18,2

36,4

45,4

0

Leme do Prado

15,4

38,5

30,8

15,3

Materlândia

15,2

32,6

43,5

8,7

Minas Novas

14,3

28,6

57,1

0

Presidente Kubitschek

14,3

57,1

28,6

0

Rio Vermelho

10,2

16,9

69,5

3,4

Santo Antônio do Itambé

10

30

60

0

São Gonçalo do Rio Preto

7,9

26,3

47,4

18,4

Senador Modestino Gonçalves

3,8

15,4

53,8

27

Serra Azul de Minas

0

0

80

20

Serro

0

14,3

57,1

28,6

Turmalina

0

50

0

50

Veredinha

0

0

66,7

33,3

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Tabela A.20: Mediana do percentual de escolas por faixa do Indicador de Regularidade do Docente (IRD) –
Baixo/Médio Jequitinhonha – 2014
Município

Baixa regularidade

Média-baixa

Média-alta

Alta

42,1

21,1

36,8

0

34

34

20,8

11,2

Araçuaí

18,6

53,5

16,3

11,6

Bandeira

33,3

22,2

33,3

11,2

Berilo

23,3

33,3

36,7

6,7

Cachoeira de Pajeú

21,4

42,9

35,7

0

Caraí

6,1

39,4

30,3

24,2

Comercinho

22,7

22,7

40,9

13,7

Coronel Murta

30

30

40

0

Divisa Alegre

0

33,3

66,7

0

Divisópolis

37,5

25

12,5

25

Felisburgo

20

20

40

20

Francisco Badaró

9,5

33,3

47,6

9,6

Itaobim

6,3

37,5

50

6,2

Itinga

8,7

43,5

39,1

8,7

Jacinto

23,5

29,4

41,2

5,9

Jenipapo de Minas

25

25

31,3

18,7

Jequitinhonha

30

40

22,5

7,5

Joaíma

20

35

40

5

Jordânia

30

30

30

10

José Gonçalves de Minas

0

71,4

28,6

0

Mata Verde

44,4

33,3

11,1

11,2

Medina

31,8

27,3

40,9

0

Monte Formoso

13,3

20

20

46,7

Novo Cruzeiro

16,7

41,7

36,1

5,5

Padre Paraíso

28,6

39,3

32,1

0

Palmópolis

57,1

14,3

28,6

0

Pedra Azul

36

28

32

4

18,8

62,5

12,5

6,2

Rio do Prado

0

0

100

0

Rubim

0

20

50

30

Salto da Divisa

25

25

50

0

Santa Maria do Salto

0

60

20

20

Santo Antônio do Jacinto

31,3

31,3

31,3

6,1

Virgem da Lapa

23,8

33,3

33,3

9,6

Águas Vermelhas
Almenara

Ponto dos Volantes

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI
Nota: Dados ordenados por ordem alfabética
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Gráfico A.1: Distribuição das matrículas do ensino profissionalizante – Alto Jequitinhonha – 2015 (%)
Diamantina

42,38

Turmalina

19,40

Capelinha

9,85

Itamarandiba

5,37

Materlândia

4,47

Serro

4,02

Couto de Magalhães de Minas

4,02

Veredinha

3,58

Aricanduva

3,58

Carbonita

3,28

Araçuaí

42,17

Almenara

29,66

Itaobim

11,31

Pedra Azul

5,82

Jequitinhonha

5,82

Itinga
Novo Cruzeiro

0,98

Bandeira

0,72

Padre Paraíso

0,51

0,0
Fonte: MEC/INEP
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Tabela A.21: Distribuição das matrículas do ensino profissionalizante segundo escolas, dependência administrativa,
modalidades de ensino – Microterritórios do Alto Jequitinhonha – 2015
Dependência
administrativa

Técnico
concomitante
EM

Técnico
subsequente ao
EM

EE Professora Geralda Otoni Barbosa

Estadual

48

2

EE Teodomiro Caldeira Leão

Estadual

24

EE Americo Antunes de Oliveira

Estadual

12

4

16

EE Antonio Fernandes de Oliveira

Estadual

22

2

24

EE Rosarinha Pimentinha

Estadual

16

Centro Educacional Mestra
Joana Lopes

Privada

6

EE Coronel Coimbra

Estadual

22

22

EE Jeronimo Pontello

Estadual

27

27

EE Professora Ayna Torres

Estadual

15

15

EE São João Batista

Estadual

27

27

EE Mestra Virginia Reis

Estadual

24

EE Raimundo Deco

Estadual

30

30

Centro Educacional Conexão

Privada

9

9

SENAC Unidade de Ensino
Técnico do CEP de Diamantina

Privada

221

Unidade geográfica

FIC
concomitante

Total

Capelinha
50
24

16
108

114

Diamantina

Fonte: MEC/INEP

3

20

27

28

269
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Tabela A.22: Distribuição das matrículas do ensino profissionalizante segundo escolas, dependência administrativa,
modalidades de ensino – Microterritórios do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Unidade Ggográfica

Dependência
administrativa

Técnico
integral
EM

Técnico
concomitante
EM

Técnico
subsequente
EM

FIC
Integr.
EJA Nível
Fund.

Total

Almenara
CESEC Querubim Froes Otoni

Estadual

20

EM Raquel Alves Porto

Municipal

EE Joel Mares

Estadual

IFNMG - Campus Almenara

Federal

264

ESC COM Família
Agrícola Jacare

Privada

69

Centro Integrado SESI SENAI
de Araçuaí

Privada

Escola Família Agroecológica
de Araçuaí

Privada

96

IFNMG - Campus Araçuaí

Federal

197

20
17

22
6

17
22

380

650

Araçuaí
69
68

41

109
96

72

510

779

Felisburgo
EE Presidente João Pinheiro

Estadual

12

12

COL Pirâmide

Privada

5

EE Chaves Ribeiro

Estadual

19

19

EE Eduardo Milton da Silva

Estadual

23

23

ESC Família Agrícola Bontempo

Privada

ITEP - Instituto Técnico Educacional Polivalente de Itaobim

Privada

82

Privada

17

131

136

Itaobim

163

163
82

Pedra Azul
Instituto Técnico Educacional
Polivalente de Pedra Azul
Fonte: MEC/INEP

119

136
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Gráfico A.3: Distribuição das matrículas do ensino profissionalizante nos cursos e modalidades de
ensino – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Fonte: MEC/INEP
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Vagas
Matutino

Vagas
Noturno

Número
Matrícula¹

Número
Concluintes²

% Concluintes
por Matrícula

.

.

201

26

12,9

Interdisciplinar
em Educação no
Campo

Formação de professor
e ciências da educação

60

.

55

0

0,0

.

.

106

26

24,5

.

.

184

35

19,0

UFVJM

Diamantina

Nutrição

Pública
Federal

Área Específica
Agricultura, florestas e
recursos pesqueiros

Enfermagem

Universidade Federal
dos Vales
do Jequitinhonha e
Mucuri

(Continua)

Agronomia

Nome do
Curso

Categoria
Administrativa

Sigla

Nome da IES

Município

Tabela A.23: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha –2010

Saúde

Química

Formação de professor
e ciências da educação

.

60

146

14

9,6

Zootecnia

Agricultura, florestas e
recursos pesqueiros

.

.

163

19

11,7

Farmácia

Saúde

.

.

20

19

95,0

Ciências
Biológicas

Formação de professor
e ciências da educação

.

60

211

28

13,3

Odontologia

Saúde

.

.

283

53

18,7

Engenharia
Florestal

Agricultura, florestas e
recursos pesqueiros

.

.

230

34

14,8

.

.

251

30

12,0

.

.

244

0

0,0

.

.

7

7

100,0

Fisioterapia
Farmácia

Saúde

FAFIDIA

Diamantina

Farmácia

Faculdade
de Filosofia
e Letras de
Diamantina

Privada
sem fins
lucrativos

263

Sistemas de
Informação

Computação

.

60

180

5

2,8

Turismo

Serviços pessoais

.

0

110

21

19,1

Educação Física

Formação de professor
e ciências da educação

.

60

216

36

16,7

Interdisciplinar
em Ciência e
Tecnologia

Ciências físicas

.

.

380

0

0,0

Interdisciplinar
em Ciências
Humanas

Humanidades e letras

.

480

563

0

0,0

Matemática

.

80

15

15

100,0

Letras

.

45

14

14

100,0

.

45

36

0

0,0

.

45

38

0

0,0

Letras

.

45

36

0

0,0

Matemática

.

45

43

0

0,0

80

.

22

0

0,0

História
Pedagogia

Filosofia

Formação de professor
e ciências da educação
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Vagas
Matutino

Vagas
Noturno

Número
Matrícula¹

Número
Concluintes²

% Concluintes
por Matrícula

PUC MINAS

Privada
sem fins
lucrativos

Área Específica

FCJ

Pontifícia
Universidade Católica
de Minas
Gerais

(Conclusão)

50

50

364

33

9,1

Comércio e
administração

.

0

58

30

51,7

Direito

.

120

384

48

12,5

Nome do
Curso

Nome da IES

Privada
sem fins
lucrativos

Sigla

Município
Diamantina

Faculdade
de Ciências
Jurídicas de
Diamantina

Serro

Categoria
Administrativa

Tabela A.23: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha –2010

Direito

Direito

Administração
Direito

Fonte: MEC/INEP, 2010.
Nota: 1
 - Cálculo de matrícula (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Cursando ou Formado(a))
2 - Cálculo de concluinte (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Formado(a))

Vagas Matutino

Vagas Noturno

Número de Matrícula¹

Número de Concluintes²

Concluintes por Matrícula (%)

Categoria Administrativa

Sigla
UNIMONTES

Pública
Estadual

Área Específica

Joaíma

Universidade
Estadual de
Montes Claros

Nome do Curso

Almenara

Nome da IES

Município

Tabela A.24: Ensino superior presencial – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010

.

35

57,0

2

3,5

Pedagogia

Formação de
professor e ciências da educação
Formação de
professor e ciências da educação

.

0

34,0

12

35,3

Fonte: MEC/INEP, 2010.
Nota: 1
 - Cálculo de matrícula (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Cursando ou Formado (a))
2 - Cálculo de concluinte (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Formado (a))
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Número de Concluintes¹

% Concluintes por Matrícula

Pública
Federal

Odontologia

Saúde

.

310

40

12,9

Enfermagem

Saúde

.

124

14

11,3

Engenharia
Florestal

Agricultura, florestas e
recursos pesqueiros

.

246

30

12,2

Zootecnia

Agricultura, florestas e
recursos pesqueiros

.

157

11

7,0

Fisioterapia

Saúde

.

245

16

6,5

Agronomia

Agricultura, florestas e
recursos pesqueiros

.

241

24

10,0

Farmácia

Saúde

.

259

28

10,8

Nutrição

Saúde

.

184

21

11,4

Sistemas de
Informação

Computação

60

257

22

0,1

Turismo

Serviços pessoais

0

0

0

Turismo

Serviços pessoais

80

112

10

8,9

Ciências
Biológicas

Formação de professor
e ciências da educação

60

208

32

15,4

Educação Física

Formação de professor
e ciências da educação

52

196

20

10,2

Química

Formação de professor
e ciências da educação

60

118

13

11,0

Ciência e
Tecnologia

Ciências físicas

.

827

66

8,0

Humanidades

Humanidades e letras

400

955

183

19,2

Área Específica

Nome do Curso

Categoria Administrativa

Sigla
UFVJM

Número de Matrícula¹

Universidade
Federal dos
Vales do
Jequitinhonha
e Mucuri

Vagas Noturno

Diamantina

Nome da IES

Município

Tabela A.25: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha –2014

Fonte: MEC/INEP, 2014
Nota: 1
 - Cálculo de matrícula (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Cursando ou Formado (a))
2 - Cálculo de concluinte (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Formado (a))

266

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Serro

Vagas Noturno

Número de Matrícula¹

Número de Concluintes¹

Concluintes por Matrícula %

Engenharia Química

Engenharia e
profissões correlatas

.

108

15

13,9

Engenharia Mecânica

Engenharia e
profissões correlatas

.

70

8

11,4

Engenharia de
Alimentos

Produção e
processamento

.

15

5

33,3

Geografia

Formação de
professor e ciências
da educação

45

62

16

25,8

História

Formação de
professor e ciências
da educação

25

41

11

26,8

Pedagogia

Formação de
professor e ciências
da educação

84

90

16

17,8

Letras - Português e
Inglês

Formação de
professor e ciências
da educação

17

29

1

3,4

Letras - Português e
Espanhol

Formação de
professor e ciências
da educação

18

19

4

21,1

Medicina

Saúde

.

48

0

0,0

Interdisciplinar
em Educação no
Campo

Formação de
professor e ciências
da educação

.

69

0

0,0

Educação Física

Saúde

.

18

0

0,0

Categoria Administrativa

Sigla
UFVJM

Área Específica

Universidade
Federal dos
Vales do
Jequitinhonha
e Mucuri

Nome do Curso

Diamantina

Nome da IES

Município

Tabela A.26: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha – 2014

Pública
Federal

Universidade
do Estado de
Minas Gerais

UEMG

Pública
Estadual

Direito

Ciências sociais,
negócios e direito

50

503

60

11,9

Pontifícia
Universidade
Católica de
Minas Gerais

PUC
MINAS

Privada
sem
fins

Direito

Direito

120

463

31

6,7

Fonte: MEC/INEP, 2014
Nota: 1
 - Cálculo de matrícula (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Cursando ou Formado (a))
2 - Cálculo de concluinte (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Formado (a))
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Araçuaí

Instituto Federal
de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte
de Minas Gerais

ALFA

IFNMG

Formação de
professor e
ciências da
educação

28

121

17

14,0

Letras Português

Formação de
professor e
ciências da
educação

35

88

24

27,3

Privada
sem fins

Direito

Direito

0

5

5

100,0

Pública
Federal

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Computação

30

35

0

0,0

Enfermagem

Saúde

50

78

57

73,1

Nutrição

Saúde

50

52

52

100,0

Farmácia

Saúde

50

129

1

0,8

Engenharia Civil

Arquitetura e
construção

100

163

0

0,0

Gestão
Pública

Comércio e
administração

100

65

0

0,0

Gestão
Ambiental

Proteção ambiental

40

101

45

44,6

Administração

Comércio e
administração

40

59

0

0,0

Pública
Estadual

Privada
com fins

Pública
Federal

Área Específica

Nome do Curso
Pedagogia

Categoria Administrativa

Concluintes por Matrícula %

Faculdade de
Almenara

IFNMG

Número de Concluintes²

Almenara

Instituto Federal
de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte
de Minas Gerais

UIT

Número de Matrícula¹

Universidade de
Itaúna

UNIMONTES

Vagas Noturno

Universidade
Estadual de
Montes Claros

Sigla

Nome da IES

Município

Tabela A.27: Ensino superior presencial – Médio/Baixo Jequitinhonha –2014

Fonte: MEC/INEP, 2014
Nota: 1
 -Cálculo de matrícula (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Cursando ou Formado(a) )
2 - Cálculo de concluinte (soma do número de alunos com situação de vínculo ao curso como Formado(a))
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Tabela A.28: Ensino superior a distância pertencente à UAB – Alto Jequitinhonha – 2016
Nome do Polo

Cursos

Instituições que oferecem

Modalidade

Minas Novas - Santa Rita

Ensino de Filosofia no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Ensino de Matemática no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Ensino de Sociologia no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Matemática

UFVJM

Licenciatura

Administração Pública

UFVJM

Bacharelado

Administração Pública

UFVJM

Bacharelado

Matemática

UFVJM

Matemática

UFSJ

Licenciatura

Pedagogia

UFSJ

Licenciatura

Ciências Sociais

UNIMONTES

Licenciatura

Geografia

UNIMONTES

Licenciatura

Letras - Português

UNIMONTES

Licenciatura

Turmalina - Vila Nova

Diamantina - Centro

Itamarandiba - Florestal

Fonte: Sistema Universidade Aberta – Portal Capes
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Tabela A.29: Ensino superior a distância pertencente à UAB – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016
Nome do Polo

Almenara - Centro

Araçuaí - Centro

Padre Paraíso Coronel Olinto Veira

Pedra Azul - Centro

Cursos

Instituições que Oferecem

Modalidade

Ensino de Filosofia no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Ensino de Sociologia no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Química

UFVJM

Licenciatura

História

UNIMONTES

Licenciatura

Letras Inglês

UNIMONTES

Licenciatura

Biologia

UFMG

Licenciatura

Matemática

UFMG

Licenciatura

Pedagogia

UFMG

Licenciatura

Química

UFMG

Licenciatura

Administração Pública

UFVJM

Bacharelado

Ensino de Filosofia no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Ensino de Matemática no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Ensino de Sociologia no Ensino Médio

UFVJM

Especialização

Matemática

UFVJM

Licenciatura

Estratégia Saúde da Família

UFMG

Especialização

Ciências da Religião

UNIMONTES

Licenciatura

Educação Física

UNIMONTES

Licenciatura

Letras Português

UNIMONTES

Licenciatura

Pedagogia

UNIMONTES

Licenciatura

Fonte: Sistema Universidade Aberta – Portal Capes
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APÊNDICE B – SAÚDE
Tabela B.1: Relação de hospitais segundo natureza jurídica, número de leitos e vínculo com o Pro-Hosp –
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008
Unidade
Nome do Estabelecimento
Geográfica

Natureza
Jurídica

Alto
Jequitinhonha

Capelinha

Diamantina

Araçuaí

Felisburgo

Itaobim

SUS

Não
SUS

Total

623

57

680

Pro-Hosp
(Referência)

Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo

Municipal

55

9

64

Microrregional

Fundação Minas Novas Hospital Doutor
Badaró Junior

Filantrópico

71

3

74

Microrregional

Hospital São Vicente Turmalina

Filantrópico

54

3

57

Microrregional

Hospital São Vicente de Paulo Carbonita

Filantrópico

21

0

21

Hospital Municipal Agostinha Alcântara
Aguiar Coluna

Municipal

38

0

38

Hospital São Vicente de Paulo

Filantrópico

21

0

21

Santa Casa de Caridade

Filantrópico

73

8

81

Macrorregional

Hospital de Nossa Senhora da Saúde

Filantrópico

64

15

79

Macrorregional

Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandao

Filantrópico

46

2

48

Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra

Municipal

62

0

62

Hospital de Itamarandiba

Filantrópico

43

4

47

Hospital Joao Cesar de Oliveira

Filantrópico

32

0

32

Casa Caridade Santa Tereza

Filantrópico

43

13

56

1.011

81

1.092

Médio/Baixo
Jequitinhonha

Almenara

Nº de Leitos

(Continua)

Hospital Deraldo Guimaraes

Filantrópico

75

5

80

Hospital Bemvindo Saúde

Contratado

60

8

68

Hospital Paulo VI

Filantrópico

52

1

53

Hospital São Vicente de Paulo

Filantrópico

56

3

59

Hospital São Vicente de Paulo Araçuaí

Filantrópico

62

0

62

Hospital de Berilo

Municipal

44

0

44

Hospital São Domingos

Municipal

46

0

46

Hospital de Felisburgo

Filantrópico

42

9

51

Hospital São Miguel

Filantrópico

51

33

84

Hospital Municipal de Joaíma

Municipal

51

0

51

Hospital Municipal São Joao Batista

Municipal

27

0

27

Hospital Vale do Jequitinhonha

Filantrópico

61

5

66

Hospital São Bento de Novo Cruzeiro

Filantrópico

44

0

44

Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja de
Padre Paraíso

Filantróp.

39

0

39

Microrregional

Microrregional

Microrregional

Microrregional

Microrregional

Microrregional
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Tabela B.1: Relação de hospitais segundo natureza jurídica, número de leitos e vínculo com o Pro-Hosp –
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008
Unidade
Nome do Estabelecimento
Geográfica

Jacinto

Pedra Azul

Natureza
Jurídica

Nº de Leitos
SUS

Não
SUS

Total

Hospital Bom Pastor

Filantrópico

38

0

38

Hospital Senhor do Bonfim

Filantrópico

50

7

57

Hospital Santa Lucia

Municipal

42

0

42

Hospital Dr. Otavio Goncalves

Filantrópico

30

0

30

Hospital Cap. Marcelo Vicente Pereira

Filantrópico

18

0

18

Hospital Santa Rita

Filantrópico

63

4

67

HEFA

Filantrópico

60

6

66

1.634

138

1.772

Total

271

(Conclusão)

Pro-Hosp
(Referência)

Microrregional

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Tabela B.2: Relação de hospitais segundo natureza jurídica, número de leitos e vínculo com o Pro-Hosp –
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014

Unidade Geográfica

Nome do Estabelecimento

Natureza
Jurídica

Alto Jequitinhonha

Capelinha

Diamantina

Médio e Baixo
Jequitinhonha

Nº de Leitos
SUS

Não
SUS

Total

617

64

681

(Continua)

Pro-Hosp
(Referência)

Fundação Minas Novas Hospital Doutor
Badaró Junior

Filantrópico

56

3

59

Microrregional

Hospital São Vicente Turmalina

Filantrópico

56

3

59

Microrregional

Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo

Filantrópico

55

10

65

Microrregional

Hospital São Vicente de Paulo Carbonita

Filantrópico

21

0

21

Santa Casa de Caridade

Filantrópico

92

8

100

Hospital Joao Cesar de Oliveira

Filantrópico

32

0

32

Hospital Municipal Agostinha Alcântara
Aguiar Coluna

Municipal

38

0

38

Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra

Municipal

62

0

62

Hospital de Itamarandiba

Filantrópico

45

4

49

Hospital São Vicente de Paulo

Filantrópico

21

0

21

Hospital e Maternidade Dr. Aureliano
Brandao

Filantrópico

26

0

26

Casa Caridade Santa Tereza

Filantrópico

37

19

56

Microrregional

Hospital de Nossa Senhora da Saúde

Filantrópico

76

17

93

Macrorregional

901

73

974

Macrorregional
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Tabela B.2: Relação de hospitais segundo natureza jurídica, número de leitos e vínculo com o Pro-Hosp –
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014

Unidade Geográfica

Almenara

Araçuaí

Felisburgo

Itaobim

Jacinto

Pedra azul

Nome do Estabelecimento

Natureza
Jurídica

Nº de Leitos
SUS

Não
SUS

Total

Hospital Deraldo Guimaraes

Filantrópico

78

0

78

Hospital Paulo VI

Filantrópico

29

0

29

Hospital São Vicente de Paulo

Filantrópico

44

3

47

Hospital São Vicente de Paulo Araçuaí

Filantrópico

73

16

89

Hospital de Berilo

Municipal

39

0

39

Hospital São Domingos

Municipal

39

0

39

Hospital São Miguel

Filantrópico

58

25

83

Hospital Municipal de Joaíma

Municipal

30

2

32

Hospital de Felisburgo

Filantrópico

42

2

44

Hospital Vale do Jequitinhonha

Filantrópico

69

4

73

Hospital Municipal São Joao Batista

Municipal

32

0

32

Hospital São Bento de Novo Cruzeiro

Filantrópico

43

0

43

Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja de
Padre Paraiso

Filantrópico

35

0

35

Hospital Bom Pastor

Filantrópico

38

0

38

Hospital Senhor do Bonfim

Filantrópico

45

7

52

Hospital Santa Rita

Filantrópico

52

4

56

HEFA

Filantrópico

61

9

70

Hospital Cap. Marcelo Vicente Pereira

Filantrópico

18

0

18

Hospital Santa Lucia

Municipal

46

1

47

Hospital Dr. Otavio Gonçalves

Filantrópico

30

0

30

1.518

137

1.655

Total
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

(Conclusão)

Pro-Hosp
(Referência)
Microrregional

Microrregional

Microrregional

Microrregional

Microrregional
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Tabela B.3: Quartis de indicadores de saúde selecionados – Municípios de Minas Gerais – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas de
pré-natal

47,1

60,6

72,6

69,2

76,5

Cobertura do Programa Saúde da Família

69,1

95,8

100

89,2

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

21,9

28,3

36,6

17,5

23,0

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

6,0

12,4

23,2

7,9

14,4

0

10

62,7

0,2

8,8

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

6,5

8,8

10,8

6,4

8,5

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

1,0

2,0

3,9

0,5

1,1

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

0,5

1,2

2,8

0,2

0,6

Proporção das internações de alta complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra macrorregião

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.

Tabela B.4: Quartis de indicadores de saúde selecionados – Municípios do Alto Jequitinhonha – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

39,1

44,5

51,6

76,6

79,3

Cobertura do Programa Saúde da Família

74,0

93,5

100

100

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária

25,7

37,4

51,7

21,1

25,8

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

6,2

10,9

12,9

8,7

11,0

Proporção das internações de alta complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra macrorregião

80

91,7

100

60,6

74,3

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

6,8

8,8

9,8

5,7

9,0

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

2,0

3,4

5,4

0

1,3

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

0,5

1,9

3,2

0

0,5

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.
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Tabela B.5: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

33

42,2

56,1

69,7

73,5

Cobertura do Programa Saúde da Família

82,0

100

100

100

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

29,4

39,3

44,9

26,7

30,3

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

5,7

11,1

21,1

10,0

14,8

Proporção das internações de alta complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra macrorregião

72,7

85,7

100

66,7

73,1

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

6,3

8,2

11

5

8,3

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

4,2

6,5

10,4

1,5

3,1

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

1,3

4,2

9,0

0,7

1,9

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.

Tabela B.6: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório de Capelinha – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

28,4

42,9

50,7

76,7

80,8

Cobertura do Programa Saúde da Família

74,0

89,7

100

100

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

50,6

52,4

61,5

26,0

30,7

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

13,2

16,7

19,8

14,4

16,3

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

4,5

8,9

9,1

4,7

8,3

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

1,9

5,0

7,7

0,8

1,4

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

1,0

2,9

6,1

0,1

0,9

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.
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Tabela B.7: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório de Diamantina – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

39,1

44,5

55,1

76,2

79,2

Cobertura do Programa Saúde da Família

67,6

97,3

100

97,1

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

23,1

31,3

43,6

19,4

23,9

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

5,6

7,8

11,2

7,9

9,0

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

6,9

8,7

10,1

6,6

10,2

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

1,8

3,3

4,1

0

1,2

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

0,4

1,5

2,8

0

0,3

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.

Tabela B.8: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório de Almenara – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

30,3

43

46,3

65,5

72

Cobertura do Programa Saúde da Família

81,0

100

100

90,2

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

33,4

44,9

50,7

25,4

36,1

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

4,3

5,9

7,4

6,8

10,0

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

6,6

7,6

8,3

7,5

8,6

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

3,1

5,7

12,6

1,9

3,9

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

0,4

3,8

6,2

1,2

2,9

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.
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Tabela B.9: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório Araçuaí – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

30,0

45,0

64,4

70,0

72,4

Cobertura do Programa Saúde da Família

48,8

83,3

98,5

97,7

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

23,5

40,2

43,8

25,5

27,6

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

11,6

38,6

61,1

9,5

19,4

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

7,7

9,1

12,0

5,6

9,3

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

1,9

4,7

8,0

0,4

1,6

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

0,7

2,9

5,5

0,3

1,6

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.

Tabela B.10: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados para os Municípios do Microterritório Felisburgo, 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

20,7

50

80

78,6

83,3

Cobertura do Programa Saúde da Família

96,4

100

100

100

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

23,7

29,4

37,2

26,1

28,8

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

6,2

10,7

13,6

10,0

14,8

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

3,5

8,4

60

4,2

6,6

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

3,4

5,9

8,1

1,7

3,1

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

0,6

1,3

6,5

1,5

2,4

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.
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Tabela B.11: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório Itaobim – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

22,1

30,7

36,7

62,4

66,4

Cobertura do Programa Saúde da Família

47,3

78,4

88,2

100

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

32,9

38,3

46,2

24,4

33,8

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

9,4

22,2

48,3

11,1

28,1

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

6,1

9,4

11,8

4,8

6,6

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

6,9

8,6

10,7

0,3

3,1

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

1,4

5,1

10,4

0,1

2,7

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.

Tabela B.12: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório Jacinto – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

38,8

43,4

55,8

70,3

71,5

Cobertura do Programa Saúde da Família

100

100

100

78,2

94,5

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

29,5

33,9

56,7

29,3

37,2

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

4,8

5,4

12,6

8,5

9,9

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

3,8

5,1

6,3

5,1

9,5

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

3,0

10,7

20,1

1,8

6,1

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

2,3

10,5

19,7

0,8

1,2

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.
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Tabela B.13: Quartis de Indicadores de Saúde Selecionados – Municípios do microterritório Pedra Azul – 2008 e 2014
Indicadores (%)

2008

2014

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas

33,3

56,1

61

73

74,8

Cobertura do Programa Saúde da Família

100

100

100

100

100

Proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
primária

39,4

44,9

64,9

28,8

39,8

Proporção das internações de média complexidade de pacientes do SUS
encaminhados para outra microrregião

3,8

9,8

16,4

11,4

17,4

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer

5,5

9,4

11

6,9

8,9

Proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento
inadequado

4,3

10,9

16,3

2,0

6

Proporção de internações por doenças relacionadas à veiculação hídrica

3,0

9,9

12,4

0,4

1,7

Fonte: Tabnet da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2016). Nota: Q1: quartil um; Q2: Mediana ou quartil dois; Q3: quartil três.
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Infec. e parasitárias

Neoplasias

Sist. Nerv. e Trans. Mentais

Aparelho circulatório

Aparelho respiratório

Gravidez, parto e puerpério

Mal definidas

Causas externas

Demais Causas

Tabela B.14: Proporção de Mortes por Grupos de Causas Selecionadas para Minas Gerais, Territórios e Microterritórios do
Alto e Médio e Baixo Jequitinhonha, 2008 e 2014 (em %)

MG 2008

4,6

14,9

3,8

28,1

10,0

0,1

11,4

10,8

11,4

MG 2014

4,3

16,6

4,6

26,3

11,6

0,1

7,8

11,7

12,0

Alto Jeq. 08

7,1

10,7

2,8

22,1

9,4

0,1

26,8

6,6

10,7

Alto Jeq. 14

4,1

16,4

4,3

26,4

9,6

0,1

8,0

13,4

12,3

Médio e Baixo Jeq. 08

5,6

8,3

2,4

20,0

5,7

0,0

32,4

8,5

11,4

Médio e Baixo Jeq.14

4,3

15,6

4,0

28,3

11,0

0,1

8,8

11,9

10,9

Capelinha 08

7,4

7,3

2,0

21,0

8,3

0

34,0

6,9

9,5

Capelinha 14

6,7

14,4

2,8

22,1

9,7

0

18,4

12,0

10,5

Diamantina 08

7,0

12,6

3,2

22,7

10,1

0,1

22,7

6,4

11,4

Diamantina 14

3,7

16,7

4,5

26,9

9,6

0,1

6,6

13,6

12,6

Almenara 08

4,2

10,0

2,7

24,0

6,9

0,2

26,4

5,1

13,2

Almenara 14

4,5

15,4

4,2

24,6

9,3

0

10,0

15,2

11,2

Araçuaí 08

8,2

8,3

1,2

20,3

5,7

0

35,2

6,3

9,3

Araçuaí 14

3,8

14,6

4,4

31,1

13,5

0,1

6,4

10,2

10,8

Felisburgo 08

8,1

8,1

2,1

22,0

7,8

0

27,1

9,9

10,8

Felisburgo 14

4,9

13,7

4,6

27,8

11,4

0

14,5

8,0

9,5

Itaobim 08

3,1

4,8

1,4

17,4

3,7

0

40,9

10,5

12

Itaobim 14

4,8

14,0

3,2

28,1

10,2

0

10,4

10,0

12,6

Jacinto 08

5,8

14,5

2,9

20,3

8,0

0

23,9

8,0

9,4

Jacinto 14

3,6

19,6

3,0

29,3

11,2

0,2

7,2

14,5

8,4

Pedra Azul 08

5,4

10,1

5,6

18,3

5,4

0

27,9

10,5

12,7

Pedra Azul 14

4,4

18,0

4,2

29,0

10,4

0

7,7

11,4

10,7

Fonte: Tabnet do Datasus (2016)
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Infec. e parasitárias

Neoplasias

Sist. Nerv. e Trans. Mentais

Aparelho circulatório

Aparelho respiratório

Aparelho Geniturinário

Gravidez, parto e puerpério

Mal definidas

Causas externas

Demais Causas

Tabela B.15: Proporção de Internações por Grupos de Causas Selecionadas – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo
Jequitinhonha e microterritórios – 2008 e 2014 (em %)

MG 2008

5,8

5,1

5,5

13,1

12,7

6,3

19,9

1,6

8,3

12,8

MG 2014

5,9

6,7

4,3

12,8

10,7

7,3

17,4

1,2

10,1

13,9

Alto Jeq. 08

8,6

2,7

2,1

14,1

19,7

5,3

21,7

1,1

7,3

9,8

Alto Jeq. 14

7,4

3,6

4,7

13,5

13,2

8,2

16,1

0,1

10,1

12,4

Médio e Baixo Jeq. 08

12,8

2,5

0,9

11,5

17,2

6,5

23,3

0,7

6

9,8

Médio e Baixo Jeq. 14

10,8

3,4

2,1

12,4

15,2

7,4

18,0

0,6

9,4

12,4

Almenara 08

10,5

1,6

1,4

14,8

14,4

7,6

20,7

0,3

8,3

11,2

Almenara 14

10,4

3,0

1,8

10,9

11,9

6,1

19,6

1

12,9

13,5

Araçuaí 08

10,8

3,2

0,7

14,5

14,1

6,2

23,8

0,5

6,1

12,0

Araçuaí 14

8,1

4,6

2,7

16,0

11,1

9,2

16,2

0,4

9,7

13,2

Capelinha 08

11,0

2,3

1,2

14,5

20,4

5,2

20,9

0,8

6,7

10,0

Capelinha 14

6,5

4,0

5,5

12,5

12,6

8,1

15,9

0,9

12,3

11,6

Diamantina 08

7,1

3,0

2,6

13,9

19,3

5,4

22,1

1,4

7,7

9,8

Diamantina 14

8,0

3,3

4,2

14,2

13,6

8,2

16,2

1,0

8,7

13,0

Felisburgo 08

11,5

3,1

0,8

10,6

22,4

4,7

21,3

0,5

5,3

8,8

Felisburgo 14

8,3

3,1

1,8

11,4

27,5

5,8

18,3

0,5

6,6

8,6

Itaobim 08

14,0

2,5

0,8

10,1

14,8

6,5

25,8

1,1

6,8

10,0

Itaobim 14

11,8

2,9

2,7

11,6

13,1

6,6

19,0

0,5

9,4

14,4

Jacinto 08

14,4

1,8

0,2

6,9

27,4

8,9

19,7

0,5

4,5

4,1

Jacinto 14

12,8

2,8

0,5

12,2

16,5

11,4

15,8

0,6

9,0

9,4

Pedra Azul 08

15,3

2,7

1,3

10,2

17,5

6,4

24,4

0,7

4,3

9,4

Pedra Azul 14

14,0

3,4

1,8

10,9

16,5

6,8

18,4

0,9

8,6

11,8

Fonte: Tabwin do Datasus (2016)
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Tabela B.16: Cobertura vacinal mediana de Tetravalente, Poliomielite e Febre amarela em menores de 1 ano de idade, Tríplice viral na população de 1 ano, Influenza na população de 60 anos ou mais – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2008 (em %)
Unidade da
federação

Tetravalente em
menores de 1 ano

Poliomielite em
menores de 1 ano

Febre amarela em
menores de 1 ano

Tríplice viral na
população de 1 ano

Influenza na
população de 60
anos ou mais

Minas Gerais

100

99,9

95,1

98,7

77,2

Alto
Jequitinhonha

100

100

100

98,6

79,0

Capelinha

100

100

100

99,2

80,4

Diamantina

100

100

100

98,0

78,3

Médio e Baixo
Jequitinhonha

100

100

100

100

74,9

Almenara

100

100

100

94,9

81,1

Araçuaí

100

100

99,2

90,7

75,5

Felisburgo

100

100

100

100

88,2

Itaobim

100

100

94,4

98,2

72,8

Jacinto

98

99,0

88,8

97,7

72,2

Pedra Azul

100

100

100

100

76,6

Fonte: Fundação João Pinheiro. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Disponível em:< www.fjp.mg.gov.br>. Acesso em: 03 jan. 201

Tabela B.17: Cobertura vacinal de Tetravalente, Poliomielite e Febre amarela em menores de 1 ano de idade, Tríplice viral
na população de 1 ano , Influenza na população de 60 anos ou mais – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2014 (em %)
Unidade da
federação

Tetravalente em
menores de 1 ano

Poliomielite em
menores de 1 ano

Febre amarela em
menores de 1 ano

Tríplice viral na
população de 1 ano

Influenza na
população de 60
anos ou mais

Minas Gerais

100

100

103,1

110,7

90,1

Alto
Jequitinhonha

78,3

85,2

84,8

89,5

93,8

Capelinha

84,4

84,2

84

80,3

93,7

Diamantina

76,4

86,2

91,7

90,8

94,7

Médio e Baixo
Jequitinhonha

93,0

82,4

99

105,6

92,8

Almenara

109,1

115,8

140,4

133,3

94,5

Araçuaí

81,8

75,6

72,4

72,8

92,4

Felisburgo

102,5

97,5

102,7

113,7

91,3

Itaobim

88,6

84,7

103,7

99,4

92,4

Jacinto

84,8

83,0

91,6

98,7

95,3

Pedra Azul

100

75

107,8

120,8

94,3

Fonte: Fundação João Pinheiro. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Disponível em:< www.fjp.mg.gov.br>. Acesso em: 03 jan. 2017
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Unidade da federação

Acidente por animais
peçonhentos

Coqueluche

Dengue

Esquistossomose

Febre Maculosa

Intoxicação Exógena

Leishmaniose Visceral

Leishmaniose Tegumentar
Americana

Leptospirose

Meningite

Sífilis congênita

Sífilis em gestante

Violência doméstica, sexual
e/ou outras violências (2009).

Tabela B.18: Número de casos de Doenças de Notificação Compulsória – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo
Jequitinhonha e microterritórios – 2008a

Minas Gerais

17.778

79

49.286

3.132

9

4.637

547

1.233

65

1.324

208

244

2.066

Alto
Jequitinhonha

429

0

23

1

0

144

9

42

0

4

0

0

47

Capelinha

133

0

16

0

0

6

3

12

0

2

0

0

5

Diamantina

296

0

7

1

0

138

6

30

0

2

0

0

42

Médio/ Baixo
Jequitinhonha

805

1

4.315

6

0

12

7

143

0

7

6

7

94

Almenara

117

0

296

0

0

0

2

51

0

4

0

0

2

Araçuaí

119

0

483

3

0

1

4

32

0

0

1

0

2

Felisburgo

153

1

322

0

0

0

1

14

0

1

0

1

3

Itaobim

142

0

1.759

2

0

11

0

16

0

1

3

4

1

Jacinto

136

0

14

1

0

0

0

5

0

0

1

2

0

Pedra Azul

138

0

1.441

0

0

0

0

25

0

1

1

0

86

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus)/Doenças e agravos de notificação, 2008. Notas: a. Os casos de
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências estão disponíveis para o ano de 2009. b. Minas gerais, em 2009, teve 6.141 notificações de
Influenza Pandêmica, sendo 10 casos no Alto Jequitinhonha (microterritório de Diamantina) e 21 no Médio e Baixo Jequitinhonha (maioria, 19
casos, no microterritório de Itaobim). c. Em 2008, o Estado registrou 27 notificações de Doenças Exantemáticas, 5 casos de Febre Tifóide (sendo
um no Alto Jequitinhonha, no microterritório de Diamantina) e 61 notificações de Paralisia Flácida Aguda, sendo um caso no Alto Jequitinhonha
(microterritório de Diamantina) e três no Médio e Baixo Jequitinhonha (microterritório de Itaobim).
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Coqueluche

Dengue (2012)

Esquistossomose

Febre Maculosa

Intoxicação Exógena

Leishmaniose Visceral

Leishmaniose Tegumentar
Americana

Leptospirose

Meningite

Sífilis congênita (2013)

Sífilis em gestante (2013)

Violência doméstica, sexual
e/ou outras violências.

29.909

379

29.934

3.717

13

16.883

393

1.188

137

1.080

236

418

27.727

Alto Jequitinhonha

612

3

15

421

1

101

7

29

1

2

2

3

356

Capelinha

266

2

10

345

0

13

4

9

0

0

2

2

94

Diamantina

346

1

5

76

1

88

3

20

1

2

0

1

262

Médio
e Baixo
Jequitinhonha

1.286

12

1.229

20

0

34

33

64

0

5

8

11

578

Almenara

98

0

17

0

0

7

7

16

0

0

1

1

24

Araçuaí

258

1

1.135

10

0

10

15

18

0

1

1

3

106

Felisburgo

162

0

6

0

0

1

7

4

0

1

0

0

32

Itaobim

247

7

32

10

0

12

3

8

0

0

5

1

256

Jacinto

156

2

22

0

0

4

1

0

0

1

0

6

52

Pedra Azul

365

2

17

0

0

0

0

18

0

2

1

0

108

Unidade da federação

Acidente por animais peçonhentos

Tabela B.19: Número de casos de Doenças de Notificação Compulsória – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo
Jequitinhonha e microterritórios – 2014a

Minas
Gerais

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus)/Doenças e agravos de notificação, 2014. Notas: a: Os casos de
Dengue estão disponíveis para o ano de 2012 e os de Sífilis congênita e Sífilis em gestante, em 2013. b: Minas gerais, em 2010, teve 540 notificações de Influenza Pandêmica, tendo 1 caso no Médio e Baixo Jequitinhonha (microterritório de Itaobim). c: Em 2014, o Estado teve três casos
de Doenças Exantemáticas, sendo um no Alto Jequitinhonha, no microterritório de Diamantina. d: Em 2014, somente o estado mostrou duas
notificações de Febre Tifoide e quatro de Paralisia Flácida Aguda.
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APÊNDICE C – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tabela C.1: Indicadores de pobreza, por microterritórios e municípios do Alto Jequitinhonha,
em Minas Gerais - 2000/2010

2010

% Cresc. anual
2000-2010

2000

2010

% Cresc. anual
2000-2010

2000

2010

% Cresc. anual
2000-2010

2000

Índice de Gini

% Cresc. anual
2000-2010

% de Pobres

2010

% de Extrema pobreza

2000

Renda per capita¹ (R$)

(Continua)

Minas Gerais

548,87

749,69

3,17

9,05

3,49

-9,09

24,64

10,97

-7,77

0,61

0,56

-0,85

Alto
Jequitinhoha

204,03

319,51

4,59

32,32

12,69

-8,92

60,49

29,65

-6,88

Microterritório
de Capelinha

207,35

339,19

5,04

21,00

13,05

-4,65

49,34

28,49

-5,34

0,53

0,50

-0,58

Capelinha

284,94

432,55

4,26

17,50

9,53

-5,90

45,32

23,17

-6,49

0,57

0,52

-0,91

Aricanduva

152,94

249,75

5,03

42,09

21,54

-6,48

63,12

41,35

-4,14

0,56

0,50

-1,13

Chapada do
Norte

177,70

279,92

4,65

21,00

18,60

-1,21

51,74

34,05

-4,10

0,44

0,47

0,66

Leme do
Prado

240,52

338,71

3,48

15,78

7,81

-6,79

43,78

21,71

-6,77

0,49

0,40

-2,01

Minas Novas

163,73

334,06

7,39

33,79

13,05

-9,08

62,22

28,49

-7,51

0,53

0,50

-0,58

Turmalina

250,78

446,26

5,93

18,68

7,76

-8,41

48,38

19,79

-8,55

0,55

0,50

-0,95

Veredinha

180,82

293,08

4,95

26,91

14,66

-5,89

49,34

29,45

-5,03

0,48

0,43

-1,09

Microterritório
de Diamantina

200,71

299,83

4,10

36,85

12,60

-10,18

61,14

32,31

-6,18

0,58

0,47

-2,08

Diamantina

417,16

597,41

3,66

15,94

5,06

-10,84

35,18

16,65

-7,21

0,61

0,57

-0,68

Alvorada de
Minas

216,72

277,99

2,52

44,90

23,12

-6,42

71,86

48,29

-3,90

0,73

0,58

-2,27

Carbonita

214,57

373,05

5,69

22,23

9,52

-8,13

53,03

21,33

-8,71

0,54

0,46

-1,59

Coluna

224,00

315,00

3,47

34,87

12,77

-9,56

62,32

34,48

-5,75

0,63

0,50

-2,28

Couto de
Magalhães de
Minas

257,86

333,91

2,62

18,29

11,82

-4,27

46,08

26,08

-5,53

0,56

0,46

-1,95

Datas

172,15

313,84

6,19

36,45

6,87

-15,37

63,08

24,02

-9,20

0,56

0,42

-2,84

Felício dos
Santos

146,34

274,20

6,48

36,85

16,19

-7,90

60,82

37,83

-4,64

0,54

0,46

-1,59

Gouveia

280,84

382,78

3,15

15,07

5,92

-8,92

44,93

20,51

-7,54

0,55

0,45

-1,99

Itamarandiba

215,21

374,21

5,69

39,77

11,13

-11,96

61,14

27,56

-7,66

0,67

0,52

-2,50

Materlândia

167,97

255,52

4,28

37,25

17,23

-7,42

66,68

38,10

-5,44

0,58

0,47

-2,08

Presidente
Kubitschek

182,86

282,93

4,46

18,47

12,27

-4,01

60,15

29,85

-6,77

0,46

0,44

-0,44

Rio Vermelho

212,89

271,44

2,46

30,31

22,50

-2,94

56,35

44,86

-2,25

0,56

0,56

0,00

Unidades
Geográficas
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Tabela C.1: Indicadores de pobreza, por microterritórios e municípios do Alto Jequitinhonha,
em Minas Gerais - 2000/2010

(Conclusão)

2000

2010

% Cresc. anual
2000-2010

2000

2010

% Cresc. anual
2000-2010

2000

2010

% Cresc. anual
2000-2010

Índice de Gini

% Cresc. anual
2000-2010

% de Pobres

2010

% de Extrema pobreza

2000

Renda per capita¹ (R$)

Santo Antônio
do Itambé

141,44

225,85

4,79

42,88

20,90

-6,93

70,54

45,53

-4,28

0,49

0,48

-0,21

São Gonçalo
do Rio Preto

227,45

321,22

3,51

30,84

8,54

-12,05

55,53

25,76

-7,39

0,59

0,44

-2,89

Senador
Modestino
Gonçalves

182,52

271,55

4,05

47,78

14,01

-11,55

66,58

32,31

-6,98

0,67

0,43

-4,34

Serra Azul de
Minas

152,07

226,22

4,05

44,49

26,35

-5,10

74,09

52,42

-3,40

0,58

0,54

-0,71

Serro

234,70

457,27

6,90

38,86

12,60

-10,65

63,14

36,35

-5,37

0,67

0,65

-0,30

Unidades
Geográficas

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Tabela C.2: Indicadores de pobreza, por microterritórios e municípios do Médio/ Baixo Jequitinhonha,
em Minas Gerais - 2000/2010

2000

2010

%Cresc.
anual

2000

2010

%Cresc.
anual

2010

%Cresc.
anual

(Continua)

Índice de Gini

2000

% de Pobres

2010

% de Extrema pobreza

2000

Unidades
Geográficas

%Cresc.
anual

Renda per capita (R$)

Minas Gerais

548,87

749,69

3,17

9,05

3,49

-9,09

24,64

10,97

-7,77

0,61

0,56

-0,85

Médio/Baixo
Jequitinhonha

197,60

306,29

4,48

31,01

14,12

-7,57

60,98

33,32

-5,86

_

_

_

Microterritório
de Almenara

223,89

338,95

4,23

28,35

9,33

-10,52

61,07

32,77

-6,04

0,58

0,48

-1,87

Almenara

330,21

419,98

2,43

23,13

9,33

-8,68

55,09

25,31

-7,48

0,67

0,53

-2,32

Bandeira

165,99

302,00

6,17

37,67

11,24

-11,39

69,39

32,77

-7,23

0,58

0,46

-2,29

Jordânia

207,04

362,77

5,77

28,35

8,91

-10,93

61,07

27,06

-7,82

0,58

0,51

-1,28

Mata Verde

224,51

298,19

2,88

22,45

8,73

-9,01

53,05

34,59

-4,19

0,52

0,47

-1,01

Rubim

191,70

311,79

4,98

31,25

13,67

-7,94

62,89

33,72

-6,04

0,57

0,48

-1,70

Microterritório
de Araçuaí

192,93

310,99

4,89

27,93

14,11

-6,60

53,21

31,59

-5,08

0,53

0,48

-1,00

Araçuaí

261,03

410,67

4,64

27,48

13,63

-6,77

52,15

29,55

-5,52

0,62

0,57

-0,84

Berilo

182,60

295,62

4,94

28,14

14,57

-6,37

52,10

30,18

-5,31

0,50

0,45

-1,05

Coronel Murta

182,84

291,66

4,78

31,01

14,16

-7,54

59,18

36,56

-4,70

0,53

0,49

-0,78

Francisco
Badaró

176,83

286,56

4,95

27,03

14,05

-6,33

52,57

33,00

-4,55

0,48

0,46

-0,42

Itinga

125,35

260,00

7,57

49,05

19,56

-8,78

71,34

39,99

-5,62

0,60

0,50

-1,81

Jenipapo de
Minas

184,06

309,77

5,34

27,71

12,32

-7,79

58,71

28,11

-7,10

0,52

0,46

-1,22
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Tabela C.2: Indicadores de pobreza, por microterritórios e municípios do Médio/ Baixo Jequitinhonha,
em Minas Gerais - 2000/2010

(Conclusão)

2010

%Cresc.
anual

2000

2010

212,90

328,27

4,43

14,38

9,11

-4,46

34,75

21,85

-4,53

0,38

0,41

0,76

Virgem da Lapa

217,80

305,36

3,44

30,91

17,76

-5,39

53,85

34,31

-4,41

0,60

0,49

-2,00

Microterritório
de Felisburgo

205,34

298,23

3,80

36,23

16,79

-7,40

62,45

35,86

-5,40

0,62

0,51

-1,93

Felisburgo

198,31

290,80

3,90

29,37

17,60

-4,99

62,45

35,86

-5,40

0,55

0,51

-0,75

Jequitinhonha

248,66

376,03

4,22

28,68

11,33

-8,87

57,61

32,53

-5,56

0,63

0,54

-1,53

Joaíma

238,07

281,18

1,68

38,84

19,72

-6,55

67,22

39,50

-5,18

0,69

0,53

-2,60

Palmópolis

134,65

259,75

6,79

51,72

15,30

-11,47

69,73

35,57

-6,51

0,62

0,45

-3,15

Rio do Prado

207,01

283,37

3,19

36,23

16,79

-7,40

60,94

35,59

-5,24

0,61

0,49

-2,17

Microterritório
de Itaobim

181,36

266,61

3,93

40,32

23,42

-5,29

67,42

43,59

-4,27

0,61

0,53

-1,31

Itaobim

245,78

362,88

3,97

28,04

9,48

-10,28

55,35

30,77

-5,70

0,61

0,51

-1,77

Caraí

165,93

244,29

3,94

36,07

22,93

-4,43

67,41

44,85

-3,99

0,55

0,53

-0,37

Monte Formoso

124,97

206,62

5,16

58,09

32,25

-5,71

77,77

55,76

-3,27

0,65

0,59

-0,96

Novo Cruzeiro

246,23

264,66

0,72

43,46

22,06

-6,56

67,43

42,32

-4,55

0,75

0,53

-3,41

Padre Paraíso

187,68

253,77

3,06

37,18

23,91

-4,32

61,36

46,43

-2,75

0,60

0,54

-1,05

Ponto dos
Volantes

117,58

267,46

8,57

52,15

24,15

-7,41

75,74

40,44

-6,08

0,58

0,53

-0,90

Microterritório
de Jacinto

203,59

309,79

4,29

26,45

12,82

-6,99

57,29

30,93

-5,98

0,57

0,49

-1,50

Jacinto

182,59

325,42

5,95

28,96

11,51

-8,81

60,80

28,53

-7,29

0,56

0,48

-1,53

Salto da Divisa

287,38

306,04

0,63

21,50

14,12

-4,12

52,17

33,32

-4,38

0,63

0,50

-2,28

Santa Maria
do Salto

195,69

321,15

5,08

23,94

8,33

-10,02

53,77

25,42

-7,22

0,52

0,44

-1,66

Santo Antônio
do Jacinto

148,70

286,56

6,78

41,00

23,19

-5,54

67,24

35,46

-6,20

0,58

0,53

-0,90

Microterritório
de Pedra Azul

178,49

313,15

5,78

31,28

12,62

-8,68

62,01

33,19

-6,06

0,56

0,51

-0,93

Pedra Azul

219,51

327,18

4,07

31,28

12,62

-8,68

61,02

34,64

-5,50

0,60

0,53

-1,23

Águas Vermelhas

189,50

306,97

4,94

36,84

11,41

-11,06

61,01

33,19

-5,91

0,60

0,51

-1,61

Cachoeira de
Pajeú

155,69

265,27

5,47

37,08

20,34

-5,83

66,91

40,59

-4,88

0,53

0,52

-0,19

Comercinho

114,78

271,40

8,99

50,66

21,44

-8,24

72,55

38,84

-6,06

0,59

0,49

-1,84

Divisa Alegre

197,26

341,94

5,66

26,03

10,35

-8,81

54,47

30,54

-5,62

0,53

0,50

-0,58

Divisópolis

187,98

290,45

4,45

25,55

9,90

-9,05

55,89

32,95

-5,15

0,50

0,45

-1,05

Medina

184,74

388,82

7,73

31,27

16,49

-6,20

60,98

29,94

-6,87

0,56

0,57

0,18

2010

2000

Índice de Gini

José Gonçalves de Minas

2000

%Cresc.
anual

% de Pobres

2010

% de Extrema pobreza

2000

Unidades
Geográficas

%Cresc.
anual

Renda per capita (R$)

%Cresc.
anual

286

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Apêndices

287

Tabela C.3: Indicadores selecionados de vulnerabilidade, por microterritórios e municípios do Alto Jequitinhonha – Minas
Gerais – 2000/2010

Unidades
geográficas

Vulneráveis de 15 a 24 anos
que não estudam, não
trabalham, na popoulação de
vulneráveis dessa faixa (%)

Vulneráveis dependentes
de idosos, no total de
vulneráveis que coabitam
com idosos (%)

Mulheres de 10
a 17 anos que
tiveram filhos (%)

Taxa de atividade
de 10 a 14 anos

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Minas Gerais

31,21

32,98

53,38

69,11

2,54

2,13

9,78

7,01

Alto Jequitinhoha

26,60

28,38

56,67

70,69

1,76

1,92

12,66

11,29

Microterritório de
Capelinha

24,60

28,12

49,80

64,23

1,75

1,78

15,77

10,83

Capelinha

22,57

28,29

54,80

64,58

1,59

1,40

19,70

8,54

Aricanduva

17,64

25,60

41,63

71,21

3,00

2,15

18,33

20,64

Chapada do Norte

24,99

34,11

44,79

62,59

1,84

1,64

12,13

5,90

Leme do Prado

15,46

24,25

23,63

47,07

1,35

2,59

15,77

4,87

Minas Novas

27,70

26,12

49,66

57,40

1,24

2,14

12,54

16,82

Turmalina

27,47

29,94

56,76

90,71

2,91

2,04

9,86

10,83

Veredinha

18,50

21,30

50,69

56,25

1,54

0,52

18,18

25,44

Microterrotório de
Diamantina

27,87

28,54

59,63

73,30

1,76

2,02

11,63

11,75

Diamantina

25,30

28,45

52,58

66,93

1,64

2,70

9,25

9,52

Alvorada de Minas

55,16

33,66

69,82

88,75

4,20

2,95

5,48

13,67

Carbonita

24,07

21,98

63,16

83,77

4,68

1,44

9,72

8,93

Coluna

27,19

29,90

66,09

69,02

0,66

1,97

7,36

13,69

Couto de Magalhães
de Minas

20,83

39,20

62,59

67,44

-

3,66

17,98

11,75

Datas

24,68

31,65

74,16

71,28

2,67

1,87

12,87

7,83

Felício dos Santos

23,81

20,87

62,52

85,42

-

0,40

26,81

13,21

Gouveia

27,03

35,59

51,99

72,99

0,88

3,08

9,10

5,10

Itamarandiba

29,58

23,12

56,12

61,11

1,51

2,55

15,95

15,08

Materlândia

25,89

45,57

59,26

81,31

1,41

1,99

12,78

1,29

Presidente Kubitschek

24,12

39,56

53,91

73,72

7,03

4,26

16,35

4,91

Rio Vermelho

36,85

26,36

70,58

80,01

1,99

0,88

5,36

15,04

Santo Antônio do Itambé

32,11

30,22

45,51

80,46

1,80

0,90

5,58

18,04

São Gonçalo do Rio
Preto

13,73

32,55

100,00

48,62

-

0,61

27,67

10,12

Senador Modestino
Gonçalves

18,10

23,47

63,36

78,04

-

1,92

34,06

24,77

Serra Azul de Minas

19,95

46,33

56,62

69,71

1,97

2,23

11,63

5,37

Serro

30,11

24,70

59,70

82,29

2,22

0,56

8,01

13,04

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela C.4: Taxa de crescimento anual dos indicadores selecionados de vulnerabilidade, segundo microterritórios e
municípios do Alto Jequitinhonha – Minas Gerais – 2000/2010
Vulneráveis de 15 a 24 anos
que não estudam, não
trabalham, na popoulação de
vulneráveis dessa faixa (%)

Vulneráveis dependentes
de idosos, no total de
vulneráveis que coabitam
com idosos (%)

Mulheres de 10
a 17 anos que
tiveram filhos (%)

Taxa de atividade
de 10 a 14 anos

2000 /2014

2000 /2014

2000 /2014

2000 /2014

Minas Gerais

5,67

29,47

-16,07

-28,32

Alto Jequitinhoha

6,68

24,74

9,47

-10,82

Microterritório de
Capelinha

14,28

28,98

1,43

-31,33

Capelinha

2,28

1,66

-1,26

-8,02

Aricanduva

3,79

5,51

-3,28

1,19

Chapada do Norte

3,16

3,40

-1,14

-6,95

Leme do Prado

4,60

7,13

6,73

-11,90

Minas Novas

-0,59

1,46

5,61

2,98

Turmalina

0,86

4,80

-3,49

0,94

Veredinha

1,42

1,05

-10,29

3,42

Microterrotório de
Diamantina

2,40

22,92

14,65

1,03

Diamantina

1,18

2,44

5,11

0,29

Alvorada de Minas

-4,82

2,43

-3,47

9,57

Carbonita

-0,90

2,86

-11,12

-0,84

Coluna

0,95

0,43

11,56

6,40

Couto de Magalhães
de Minas

6,53

0,75

0,00

-4,16

Datas

2,52

-0,40

-3,50

-4,85

Felício dos Santos

-1,31

3,17

0,00

-6,83

Gouveia

2,79

3,45

13,35

-5,63

Itamarandiba

-2,43

0,86

5,38

-0,56

Materlândia

5,82

3,21

3,51

-20,49

Presidente Kubitschek

5,07

3,18

-4,89

-11,33

Rio Vermelho

-3,29

1,26

-7,84

10,87

Santo Antônio do
Itambé

-0,60

5,86

-6,70

12,45

São Gonçalo do Rio
Preto

9,02

-6,96

0,00

-9,57

Senador Modestino
Gonçalves

2,63

2,11

0,00

-3,13

Serra Azul de Minas

8,79

2,10

1,25

7,44

Serro

-1,96

3,26

-12,87

4,99

Unidades
geográficas

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela C.5: Indicadores selecionados de vulnerabilidade, por microterritórios e municípios
do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2000/2010

Unidades
geográficas

Vulneráveis de 15 a 24 anos
que não estudam, não
trabalham, na popoulação de
vulneráveis dessa faixa (%)

Vulneráveis dependentes
de idosos, no total de
vulneráveis que coabitam
com idosos (%)
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(Continua)

Mulheres de 10
a 17 anos que
tiveram filhos (%)

Taxa de atividade
de 10 a 14 anos

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Minas Gerais

31,21

32,98

53,38

69,11

2,54

2,13

9,78

7,01

Médio/Baixo
Jequitinhonha

29,66

32,26

64,83

75,04

2,83

2,45

10,23

11,34

Microterritório de
Almenara

31,67

29,82

61,00

72,64

3,67

2,46

13,19

11,77

Almenara

33,05

29,36

58,45

70,94

3,80

1,43

13,69

11,77

Bandeira

34,17

25,47

88,12

86,58

4,30

1,91

6,05

12,45

Jordânia

29,59

28,55

48,94

58,95

1,96

4,50

17,36

14,85

Mata Verde

28,69

32,43

57,75

81,78

6,20

4,02

10,52

3,51

Rubim

29,13

32,50

71,39

79,86

2,81

2,80

13,19

8,72

Microterritório de
Araçuaí

24,51

32,92

64,26

73,97

2,11

1,76

11,56

10,76

Araçuaí

23,12

31,16

62,21

81,54

2,73

3,52

15,56

10,82

Berilo

10,83

38,91

62,78

57,98

1,34

-

36,65

7,80

Coronel Murta

24,98

29,06

73,75

62,81

-

-

17,95

10,70

Francisco Badaró

27,82

31,44

62,73

67,00

2,50

0,48

7,69

14,17

Itinga

36,54

36,81

77,06

72,97

2,19

0,79

8,88

9,17

Jenipapo de Minas

23,44

27,91

47,40

72,60

0,60

0,88

8,32

5,71

José Gonçalves de
Minas

16,80

29,08

60,92

54,52

5,02

2,25

14,23

23,37

Virgem da Lapa

28,80

34,91

57,73

79,61

2,09

2,25

7,82

19,61

Microterritório de
Felisburgo

34,09

26,08

67,98

84,56

2,62

2,84

11,08

15,07

Felisburgo

36,04

27,56

68,99

71,50

1,36

2,34

7,94

9,86

Jequitinhonha

31,75

22,07

67,43

90,48

4,68

1,88

9,14

15,07

Joaíma

33,97

28,28

66,09

84,42

1,31

3,08

11,36

15,16

Palmópolis

41,65

23,21

71,95

84,77

0,98

4,14

16,65

20,07

Rio do Prado

27,14

36,84

69,01

76,12

2,69

5,45

11,08

11,34

Microterritório de
Itaobim

29,49

33,49

67,50

74,97

2,86

2,26

11,38

13,82

Itaobim

31,06

32,92

67,63

68,05

2,93

2,08

8,61

9,18

Caraí

24,90

30,62

60,87

72,91

1,28

1,53

13,33

15,32

Monte Formoso

48,25

32,50

69,24

83,60

6,66

4,72

5,14

14,10

Novo Cruzeiro

26,90

32,15

66,44

75,18

2,20

3,44

9,42

13,54

Padre Paraíso

33,06

39,91

69,56

81,65

5,42

0,94

16,91

12,17
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Tabela C.5: Indicadores selecionados de vulnerabilidade, por microterritórios e municípios
do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2000/2010

Unidades
geográficas

Vulneráveis de 15 a 24 anos
que não estudam, não
trabalham, na popoulação de
vulneráveis dessa faixa (%)

Vulneráveis dependentes
de idosos, no total de
vulneráveis que coabitam
com idosos (%)

(Conclusão)

Mulheres de 10
a 17 anos que
tiveram filhos (%)

Taxa de atividade
de 10 a 14 anos

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Ponto dos Volantes

30,57

33,31

79,20

72,70

2,01

1,71

15,13

15,53

Microterritório de
Jacinto

31,51

30,90

63,64

71,14

3,69

4,17

14,13

9,76

Jacinto

39,37

32,95

59,78

71,38

3,39

3,91

8,74

6,82

Salto da Divisa

32,84

37,32

56,46

62,39

4,97

2,08

10,01

3,62

Santa Maria do Salto

23,95

24,09

76,22

83,40

4,71

2,82

20,52

23,69

Santo Antônio do
Jacinto

26,68

28,00

65,35

73,22

2,82

6,10

18,24

20,32

Microterritório de
Pedra Azul

31,05

35,89

63,73

72,87

2,87

2,66

6,46

8,56

Pedra Azul

33,43

41,60

59,30

74,62

4,09

3,62

5,37

3,48

Águas Vermelhas

40,02

41,00

73,10

80,39

2,20

1,96

4,40

3,90

Cachoeira de Pajeú

31,74

28,83

53,97

66,84

3,18

1,77

3,22

8,56

Comercinho

20,34

28,11

74,45

63,14

0,88

1,01

14,44

17,11

Divisa Alegre

26,59

32,82

14,36

74,85

3,52

5,80

10,23

11,18

Divisópolis

27,78

36,26

55,06

59,37

2,05

-

6,46

4,73

Medina

31,18

31,38

70,76

76,97

2,84

3,29

8,89

8,91

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela C.6: Taxa de crescimento anual dos indicadores selecionados de vulnerabilidade, segundo microterritórios e
municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2000/2010

(Continua)

Vulneráveis de 15 a 24 anos
que não estudam, não
trabalham, na popoulação de
vulneráveis dessa faixa (%)

Vulneráveis dependentes
de idosos, no total de
vulneráveis que coabitam
com idosos (%)

Mulheres de 10
a 17 anos que
tiveram filhos (%)

Taxa de atividade
de 10 a 14 anos

2000 /2014

2000 /2014

2000 /2014

2000 /2014

Minas Gerais

5,67

29,47

-16,07

-28,32

Médio/Baixo
Jequitinhonha

8,77

15,75

-13,24

10,85

Microterritório de
Almenara

-5,84

19,09

-32,89

-10,77

Almenara

-11,16

21,37

-62,37

-14,02

Bandeira

-25,46

-1,75

-55,58

105,79

Jordânia

-3,51

20,45

129,59

-14,46

Mata Verde

13,04

41,61

-35,16

-66,63

Rubim

11,57

11,86

-0,36

-33,89

Microterritório de
Araçuaí

34,30

15,11

-16,92

-6,88

Araçuaí

34,78

31,07

28,94

-30,46

Berilo

259,28

-7,65

-100,00

-78,72

Coronel Murta

16,33

-14,83

-

-40,39

Francisco Badaró

13,01

6,81

-80,80

84,27

Itinga

0,74

-5,31

-63,93

3,27

Jenipapo de Minas

19,07

53,16

46,67

-31,37

José Gonçalves de
Minas

73,10

-10,51

-55,18

64,23

Virgem da Lapa

21,22

37,90

7,66

150,77

Microterritório de
Felisburgo

-23,48

24,38

8,45

36,01

Felisburgo

-23,53

3,64

72,06

24,18

Jequitinhonha

-30,49

34,18

-59,83

64,88

Joaíma

-16,75

27,73

135,11

33,45

Palmópolis

-44,27

17,82

322,45

20,54

Rio do Prado

35,74

10,30

102,60

2,35

Microterritório de
Itaobim

13,59

11,06

-20,77

21,49

Itaobim

5,99

0,62

-29,01

6,62

Caraí

22,97

19,78

19,53

14,93

Monte Formoso

-32,64

20,74

-29,13

174,32

Novo Cruzeiro

19,52

13,15

56,36

43,74

Padre Paraíso

20,72

17,38

-82,66

-28,03

Unidades
geográficas
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Tabela C.6: Taxa de crescimento anual dos indicadores selecionados de vulnerabilidade, segundo microterritórios e
municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2000/2010

(Conclusão)

Vulneráveis de 15 a 24 anos
que não estudam, não
trabalham, na popoulação de
vulneráveis dessa faixa (%)

Vulneráveis dependentes
de idosos, no total de
vulneráveis que coabitam
com idosos (%)

Mulheres de 10
a 17 anos que
tiveram filhos (%)

Taxa de atividade
de 10 a 14 anos

2000 /2014

2000 /2014

2000 /2014

2000 /2014

Ponto dos Volantes

8,96

-8,21

-14,93

2,64

Microterritório de
Jacinto

-1,94

11,79

13,07

-30,94

Jacinto

-16,31

19,40

15,34

-21,97

Salto da Divisa

13,64

10,50

-58,15

-63,84

Santa Maria do Salto

0,58

9,42

-40,13

15,45

Santo Antônio do
Jacinto

4,95

12,04

116,31

11,40

Microterritório de
Pedra Azul

15,59

14,34

-7,18

32,51

Pedra Azul

24,44

25,83

-11,49

-35,20

Águas Vermelhas

2,45

9,97

-10,91

-11,36

Cachoeira de Pajeú

-9,17

23,85

-44,34

165,84

Comercinho

38,20

-15,19

14,77

18,49

Divisa Alegre

23,43

421,24

64,77

9,29

Divisópolis

30,53

7,83

-100,00

-26,78

Medina

0,64

8,78

15,85

0,22

Unidades
geográficas

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela C.7: Cobertura do Programa Bolsa Família¹, por microterritórios e municípios do Alto Jequitinhonha –
Minas Gerais – 2010/2014
Unidades geográficas

Nº de famílias

Cobertura

2007

2010

2014

2007

2010

2014

1.083.104

1.132.833

1.147.221

66,42

75,58

68,49

Alto Jequitinhoha

28.864

32.068

32.582

66,97

80,76

77,49

Microterritório de Capelinha

10.951

12.857

13.381

64,27

78,80

78,91

Capelinha

3.260

3.639

4.290

62,33

68,79

80,53

Aricanduva

494

612

735

62,77

84,41

89,31

1.441

1.998

1.866

57,16

82,66

75,95

477

591

607

62,52

83,36

72,78

Minas Novas

2.878

3.588

3.319

66,33

84,88

78,41

Turmalina

1.762

1.758

1.794

70,45

80,42

75,82

Veredinha

639

671

770

71,16

88,17

83,88

Microterrotório de Diamantina

17.913

19.211

19.201

68,73

82,12

76,53

Diamantina

3.178

3.909

3.345

58,80

81,78

64,98

Alvorada de Minas

482

433

526

67,98

79,89

85,67

Carbonita

952

1.012

1.018

75,44

83,91

75,02

Coluna

988

1.171

1.305

63,46

80,37

82,75

Couto de Magalhães de Minas

367

445

500

57,25

87,77

80,26

Datas

502

601

627

63,87

82,55

67,20

Felício dos Santos

704

781

791

75,29

92,21

91,13

Gouveia

856

938

749

69,71

89,93

74,83

Itamarandiba

3.764

3.756

4.233

71,64

75,44

76,09

Materlândia

534

556

719

77,17

79,43

98,36

Presidente Kubitschek

313

342

228

65,76

89,30

103,17

1.429

1.416

1.509

78,86

84,64

88,97

Santo Antônio do Itambé

504

455

633

74,23

68,01

85,89

São Gonçalo do Rio Preto

372

381

410

76,70

94,31

90,71

Senador Modestino Gonçalves

623

654

708

71,61

78,99

79,64

Serra Azul de Minas

312

443

550

44,57

70,09

80,88

2.033

1.918

1.350

79,07

95,09

67,47

Minas Gerais

Chapada do Norte
Leme do Prado

Rio Vermelho

Serro

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Tabela C.8: Cobertura do Programa Bolsa Familia¹ por microterritórios e municípios do
Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2007/2014
Unidades geográficas

Nº de famílias

(Continua)

Cobertura

2007

2010

2014

2007

2010

2014

1.083.104

1.132.833

1.147.221

66,42

75,58

68,49

Médio/Baixo Jequitinhonha

54.937

58.821

68.941

67,94

79,09

80,66

Microterritório de Almenara

8.444

8.791

10.562

65,30

73,80

74,71

Almenara

4.275

4.425

5.542

62,91

68,39

71,39

Bandeira

707

743

795

75,78

90,83

91,70

Jordânia

1.221

1.252

1.381

68,21

87,61

75,34

852

1.113

1.230

53,52

75,71

69,85

Rubim

1.389

1.258

1.614

76,23

72,93

84,33

Microterritório de Araçuaí

11.073

12.840

14.516

67,92

86,75

81,64

Araçuaí

3.534

4.151

4.749

65,11

86,17

82,09

Berilo

1.232

1.422

1.526

74,67

87,13

84,87

Coronel Murta

961

1.212

1.502

63,64

86,45

89,03

Francisco Badaró

975

1.017

1.036

79,40

102,31

90,17

1.675

1.923

2.417

64,90

77,76

75,30

Jenipapo de Minas

680

799

867

71,43

86,66

87,40

José Gonçalves de Minas

565

551

514

65,32

87,46

69,18

Virgem da Lapa

1.451

1.765

1.905

69,46

91,36

78,82

Microterritório de Felisburgo

7.393

7.469

9.245

74,56

75,03

80,08

889

868

1.170

58,41

66,36

67,83

Jequitinhonha

3.114

3.086

3.576

73,20

74,69

77,86

Joaíma

1.912

2.034

2.414

84,83

76,24

86,83

Palmópolis

892

828

1.178

82,44

82,72

86,87

Rio do Prado

586

653

907

72,89

77,19

83,13

Microterritório de Itaobim

12.507

13.413

15.037

68,58

83,54

83,95

Itaobim

2.174

2.176

2.285

70,56

82,99

89,19

Caraí

2.514

2.865

3.019

69,12

83,07

80,59

529

556

521

71,49

89,53

73,17

Novo Cruzeiro

3.916

4.081

4.565

69,14

86,81

86,69

Padre Paraíso

2.108

2.285

3.083

61,76

74,28

79,64

Ponto dos Volantes

1.266

1.450

1.564

74,43

91,37

89,17

Microterritório de Jacinto

4.891

5.125

5.342

64,29

75,98

74,39

Jacinto

1.892

1.859

2.030

67,24

64,15

64,46

Salto da Divisa

733

783

944

67,93

81,14

82,81

Santa Maria do Salto

607

740

828

71,08

82,77

76,95

Minas Gerais

Mata Verde

Itinga

Felisburgo

Monte Formoso
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Tabela C.8: Cobertura do Programa Bolsa Familia¹ por microterritórios e municípios do
Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2007/2014

(Conclusão)

Nº de famílias

Unidades geográficas

Cobertura

2007

2010

2014

2007

2010

2014

Santo Antônio do Jacinto

1.659

1.743

1.540

57,99

87,68

84,80

Microterritório de Pedra Azul

10.629

11.183

14.239

66,98

75,05

84,17

Pedra Azul

2.862

2.678

3.746

70,04

67,29

82,66

Águas Vermelhas

1.333

1.615

2.121

63,72

75,19

87,46

Cachoeira de Pajeú

1.148

1.112

1.644

72,66

76,16

83,66

Comercinho

1.264

1.328

1.441

75,82

88,01

82,06

Divisa Alegre

634

752

876

53,19

71,76

73,49

Divisópolis

917

1.219

1.466

60,17

74,51

77,44

2.471

2.479

2.945

66,28

79,46

93,40

Medina

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Tabela C.9: Taxas de acompanhamento da frequência escolar e da agenda saúde¹ do Programa Bolsa Família por Território e
Microterritório de Desenvolvimento, no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010 / 2014

2012

2014

%Cresc. anual
2000-2014

%Cresc.
2012-2014

2010

2012

2014

%Cresc. anual
2000-2014

%Cresc.
2012-2014

Agenda Saúde

2010

Frequência escolar

Minas Gerais

0,84

0,85

0,87

0,88

2,35

0,76

0,78

0,79

0,97

1,28

Alto Jequitinhonha

0,90

0,94

0,94

1,09

0,00

0,85

0,90

0,89

1,16

-1,11

Capelinha

0,84

0,89

0,89

1,46

0,00

0,84

0,84

0,88

1,17

4,76

Diamantina

0,92

0,94

0,95

0,81

1,06

0,85

0,92

0,89

1,16

-3,26

Médio e Baixo Jequitinhonha

0,89

0,89

0,90

0,28

1,12

0,76

0,82

0,84

2,53

2,44

Almenara

0,91

0,92

0,95

1,08

3,26

0,76

0,81

0,84

2,53

3,70

Araçuaí

0,89

0,93

0,90

0,28

-3,23

0,86

0,89

0,86

0,00

-3,37

Felisburgo

0,91

0,84

0,84

-1,98

0,00

0,88

0,80

0,88

0,00

10,00

Itaobim

0,86

0,94

0,90

1,14

-4,26

0,71

0,83

0,80

3,03

-3,61

Jacinto

0,86

0,81

0,92

1,70

13,58

0,60

0,69

0,76

6,09

10,14

Pedra Azul

0,92

0,89

0,91

-0,27

2,25

0,72

0,84

0,91

6,03

8,33

Unidades geográficas

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
(1) Taxas relativas ao mês de outubro de cada ano.
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela C.10: Taxas de acompanhamento da frequência escolar e da agenda saúde¹ dos beneficiários do Programa Bolsa
Família por municípios do Alto Jequitinhonha
Unidades geográficas

% Acompanhamento de Frequencia Escolar

% Acompanhamento da Agenda Saúde

2010

2012

2014

2010

2012

2014

Minas gerais

0,84

0,85

0,87

0,76

0,78

0,79

Alto Jequitinhonha

0,90

0,94

0,94

0,85

0,90

0,89

Microterritório de Capelinha

0,84

0,89

0,89

0,84

0,84

0,88

Capelinha

0,80

0,88

0,86

0,83

0,84

0,84

Aricanduva

0,95

0,99

0,98

0,90

0,93

0,91

Chapada do Norte

0,67

0,88

0,86

0,85

0,85

0,84

Leme do Prado

0,80

0,89

0,93

0,88

0,80

0,88

Minas Novas

0,87

0,90

0,93

0,71

0,67

0,91

Turmalina

0,84

0,89

0,86

0,84

0,84

0,87

Veredinha

0,92

0,90

0,89

0,66

0,62

0,92

Microterrotório de Diamantina

0,92

0,94

0,95

0,85

0,92

0,89

Diamantina

0,81

0,83

0,87

0,92

0,89

0,93

Alvorada de Minas

0,49

0,97

0,95

0,95

0,96

0,91

Carbonita

0,90

0,93

0,92

0,79

0,90

0,87

Coluna

0,97

0,97

0,92

0,85

0,83

0,85

Couto de Magalhães de Minas

0,97

0,97

0,94

0,83

0,96

0,89

Datas

0,99

0,99

0,98

0,84

1,00

0,77

Felício dos Santos

0,93

0,94

0,97

0,87

0,91

0,95

Gouveia

0,92

0,94

0,95

0,85

0,83

0,83

Itamarandiba

0,87

0,83

0,87

0,83

0,82

0,91

Materlândia

0,80

0,88

0,97

0,84

0,83

0,82

Presidente Kubitschek

0,90

0,98

1,00

0,90

0,93

0,90

Rio Vermelho

0,88

0,83

0,90

0,89

0,92

0,89

Santo Antônio do Itambé

0,89

0,86

0,97

0,86

0,93

0,88

São Gonçalo do Rio Preto

0,99

1,00

1,00

0,96

0,97

0,95

Senador Modestino Gonçalves

0,99

0,95

0,98

0,82

0,93

0,96

Serra Azul de Minas

0,95

0,94

0,97

0,64

0,93

0,98

Serro

0,99

0,99

0,89

0,67

0,59

0,73

Comercinho

0,92

0,95

0,91

0,72

0,84

0,93

Divisa Alegre

0,93

0,97

0,87

0,70

0,76

0,82

Divisópolis

0,96

0,94

0,94

0,89

0,69

1,00

Medina

0,92

0,89

0,86

0,72

0,68

0,96

Fonte:Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Tabela C.11: Taxas de acompanhamento da frequência escolar e da agenda saúde¹ do
Programa Bolsa Família por municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha
Unidades geográficas

% Acompanhamento de Frequência Escolar

(Continua)

% Acompanhamento da Agenda Saúde

2010

2012

2014

2010

2012

2014

Minas gerais

0,84

0,85

0,87

0,76

0,78

0,79

Médio/Baixo Jequitinhonha

0,89

0,89

0,9

0,76

0,82

0,84

Microterritório de Almenara

0,91

0,92

0,95

0,76

0,81

0,84

Almenara

0,85

0,88

0,95

0,63

0,42

0,55

Bandeira

0,93

0,92

0,95

0,92

0,95

0,98

Jordânia

0,92

0,93

0,95

0,51

0,81

0,84

Mata Verde

0,88

0,92

0,86

0,76

0,55

0,57

Rubim

0,91

0,84

0,89

0,83

0,82

0,86

Microterritório de Araçuaí

0,89

0,93

0,90

0,86

0,89

0,86

Araçuaí

0,83

0,94

0,74

0,57

0,86

0,60

Berilo

0,86

0,92

0,90

0,83

0,83

0,77

Coronel Murta

0,92

0,92

0,83

0,97

0,97

0,60

Francisco Badaró

0,99

0,95

0,95

0,83

0,94

0,90

Itinga

0,82

0,79

0,89

0,30

0,76

0,86

Jenipapo de Minas

0,91

0,96

0,95

0,88

0,91

0,87

José Gonçalves de Minas

0,94

0,95

0,98

0,94

0,96

0,96

Virgem da Lapa

0,84

0,82

0,87

0,97

0,87

0,85

Microterritório de Felisburgo

0,91

0,84

0,84

0,88

0,80

0,88

Felisburgo

0,91

0,85

0,85

0,88

0,80

1,00

Jequitinhonha

0,87

0,73

0,80

0,66

0,71

0,75

Joaíma

0,88

0,74

0,84

0,49

0,65

1,00

Palmópolis

0,95

0,84

0,71

0,93

0,82

0,88

Rio do Prado

0,93

0,85

0,92

0,90

0,89

0,86

Microterritório de Itaobim

0,86

0,94

0,90

0,71

0,83

0,80

Itaobim

0,80

0,89

0,87

0,72

0,89

0,73

Caraí

0,82

0,95

0,96

0,69

0,73

0,76

Monte Formoso

0,97

0,94

0,93

0,52

0,93

0,94

Novo Cruzeiro

0,80

0,79

0,65

0,68

0,67

0,84

Padre Paraíso

0,90

0,95

0,85

0,86

0,76

0,71

Ponto dos Volantes

0,93

0,94

0,92

0,78

0,89

0,88

Microterritório de Jacinto

0,86

0,81

0,92

0,60

0,69

0,76

Jacinto

0,84

0,79

0,90

0,17

0,62

0,69

Salto da Divisa

0,87

0,76

0,82

0,66

0,85

0,92

Santa Maria do Salto

0,87

0,90

0,94

0,97

0,76

0,82
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Tabela C.11: Taxas de acompanhamento da frequência escolar e da agenda saúde¹ do
Programa Bolsa Família por municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha
Unidades geográficas

% Acompanhamento de Frequência Escolar

(Conclusão)

% Acompanhamento da Agenda Saúde

2010

2012

2014

2010

2012

2014

0,81

0,83

0,93

0,53

0,61

0,61

0,92

0,89

0,91

0,72

0,84

0,91

Pedra Azul

0,89

0,86

0,96

0,70

0,95

0,82

Águas Vermelhas

0,80

0,88

0,96

0,63

0,86

0,78

Cachoeira de Pajeú

0,79

0,86

0,90

0,88

0,93

0,91

Comercinho

0,92

0,95

0,91

0,72

0,84

0,93

Divisa Alegre

0,93

0,97

0,87

0,70

0,76

0,82

Divisópolis

0,96

0,94

0,94

0,89

0,69

1,00

Medina

0,92

0,89

0,86

0,72

0,68

0,96

Santo Antônio do Jacinto
Microterritório de Pedra Azul

Fonte:Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Tabela C.12: Benefício de Prestação Continuada por mil habitantes – Alto Jequitinhonha
Unidades geográficas

(Continua)

BPC por mil habitantes
2007

2010

2014

Microterritório de Capelinha

70

90

109

Capelinha

15

15

19

Aricanduva

8

9

12

Chapada do Norte

22

21

23

Leme do Prado

2

3

7

Minas Novas

1

2

5

Turmalina

14

13

18

Veredinha

15

15

19

247

333

390

Diamantina

24

25

41

Alvorada de Minas

20

28

31

Carbonita

19

18

24

Coluna

21

27

51

Couto de Magalhães de Minas

21

19

21

Datas

4

7

3

Felício dos Santos

11

12

19

Gouveia

45

45

61

Itamarandiba

4

5

10

Materlândia

34

36

36

Microterritório de Diamantina
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Tabela C.12: Benefício de Prestação Continuada por mil habitantes – Alto Jequitinhonha
Unidades geográficas

(Conclusão)

BPC por mil habitantes
2007

2010

2014

Presidente Kubitschek

50

53

47

Rio Vermelho

11

12

15

Santo Antônio do Itambé

25

29

33

São Gonçalo do Rio Preto

29

42

49

Senador Modestino Gonçalves

12

16

18

Serra Azul de Minas

13

20

24

Serro

13

15

25

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Tabela C.13: Benefício de Prestação Continuada por mil habitantes – Médio/Baixo Jequitinhonha
Unidades geográficas

(Continua)

BPC por mil habitantes
2007

2010

2014

Microterritório de Almenara

139

159

166

Almenara

54

61

57

Bandeira

16

20

22

Jordânia

15

15

16

Mata Verde

26

30

30

Rubim

33

38

42

Microterritório de Araçuaí

92

97

128

Araçuaí

21

23

31

Berilo

9

10

13

Coronel Murta

15

15

19

Francisco Badaró

8

9

12

Itinga

22

21

23

Jenipapo de Minas

2

3

7

José Gonçalves de Minas

1

2

5

Virgem da Lapa

14

13

18

Microterritório de Felisburgo

102

113

162

Felisburgo

15

15

19

Jequitinhonha

25

27

45

Joaíma

24

25

41

Palmópolis

20

28

31

Rio do Prado

19

18

24

Microterritório de Itaobim

105

115

165
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Tabela C.13: Benefício de Prestação Continuada por mil habitantes – Médio/Baixo Jequitinhonha
Unidades geográficas

(Conclusão)

BPC por mil habitantes
2007

2010

2014

Itaobim

21

27

51

Caraí

21

19

21

Monte Formoso

4

7

3

Novo Cruzeiro

11

12

19

Padre Paraíso

45

45

61

Ponto dos Volantes

4

5

10

Microterritório de Jacinto

120

130

131

Jacinto

34

36

36

Salto da Divisa

50

53

47

Santa Maria do Salto

11

12

15

Santo Antônio do Jacinto

25

29

33

Microterritório de Pedra Azul

111

150

182

Pedra Azul

29

42

49

Águas Vermelhas

12

16

18

Cachoeira de Pajeú

13

20

24

Comercinho

13

15

25

Divisa Alegre

4

6

11

Divisópolis

9

11

12

Medina

32

40

44

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Tabela C.14 : Estrutura percentual dos cofinanciamentos da Assistência Social e Transferências Governamentais,
nos microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2015
Assistência Social
Unidades
geográficas

Transferência de renda

Piso
mineiro

Total

Transferências
governamentais

Bolsa
Família

BPC

Total

Proteção social/
básica/especial incentivo à gestão

Minas Gerais

9,98

18,81

28,78

1,20

0,26

30,25

69,75

Alto Jequitinhonha

13,35

17,42

30,78

1,56

0,33

32,67

67,33

Capelinha

14,60

17,24

31,84

1,41

0,35

33,60

66,40

Diamantina

12,66

17,53

30,19

1,65

0,32

32,15

67,85

Médio e Baixo
Jequitinhonha

18,39

20,26

38,65

1,63

0,31

40,58

59,42

Almenara

15,96

25,26

41,21

1,55

0,30

43,06

56,94

Araçuaí

18,45

15,91

34,37

1,80

0,32

36,49

63,51

Felisburgo

18,69

21,71

40,40

1,65

0,28

42,33

57,67

Itaobim

19,37

20,15

39,52

1,27

0,31

41,10

58,90

Jacinto

16,32

18,28

34,60

1,64

0,31

36,55

63,45

Pedra Azul

19,93

20,31

40,24

1,92

0,31

42,46

57,54

Fonte: Tabelas Sociais/ MDS/ SEDESE
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Tabela C.15: Cofinanciamentos da Assistência Social e Transferências Governamentais, nos microterritórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2015

Total

2.077.553.149,0 3.915.503.837,5 5.993.056.986,5

Total

Minas Gerais

BPC

Transferências
governamentais

Bolsa
Família

Total

Transferência de renda

Piso mineiro

Unidades
geográficas

Proteção social/
básica/especial –
incentivo à gestão

Assistência Social

250.430.132,9

54.045.693,6

6.297.532.813,0

14.523.229.796,4

20.820.762.609,4

Alto
Jequitinhonha

57.371.565,0

74.858.672,4

132.230.237,4

6.713.693,1

1.406.126,4

140.350.056,9

289.256.083,5

429.606.140,5

Capelinha

22.449.857,0

26.510.049,6

48.959.906,6

2.173.988,0

532.360,8

51.666.255,3

102.079.589,9

153.745.845,2

Diamantina

34.921.708,0

48.348.622,9

83.270.330,9

4.539.705,1

873.765,6

88.683.801,6

187.176.493,7

275.860.295,3

Médio e Baixo
Jequitinhonha

140.439.947,0

154.749.008,6

295.188.955,6

12.424.307,0

2.351.805,6

309.965.068,2

453.854.251,3

763.819.319,5

Almenara

20.072.626,0

31.774.209,1

51.846.835,1

1.949.648,5

374.284,8

54.170.768,4

71.631.744,7

125.802.513,1

Araçuaí

27.092.881,0

23.363.371,2

50.456.252,2

2.649.990,5

474.712,8

53.580.955,5

93.239.118,1

146.820.073,7

Felisburgo

19.521.538,0

22.665.860,6

42.187.398,6

1.720.373,0

293.911,2

44.201.682,8

60.222.043,5

104.423.726,3

Itaobim

33.733.060,0

35.099.360,7

68.832.420,7

2.208.784,4

544.608,0

71.585.813,1

102.604.779,5

174.190.592,6

Jacinto

10.619.791,0

11.893.519,2

22.513.310,2

1.066.834,4

204.652,8

23.784.797,4

41.284.291,1

65.069.088,5

Pedra Azul

29.400.051,0

29.952.687,8

59.352.738,8

2.828.676,2

459.636,0

62.641.051,1

84.872.274,4

147.513.325,4

Fonte: Tabelas Sociais/ MDS/ SEDESE
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Tabela C.16: Índice de gestão descentralizada (IGD) do PBF e Índice de desenvolvimento do CRAS médio,
por microterritórios e municípios do Alto Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010/2014
IGD

IGDCRAS Médio

2010

2012

2014

% Cresc.
anual
2000-2014

2010

2012

2014

% Cresc.
anual
2000-2014

0,76

0,84

0,82

1,92

0,58

0,61

0,65

2,89

Alto Jequitinhonha

-

-

-

-

-

-

-

-

Microterritório de Capelinha

-

-

-

-

-

-

-

-

Capelinha

0,86

0,89

0,86

0,00

0,75

0,83

0,67

-2,78

Aricanduva

0,90

0,96

0,90

0,00

0,83

0,67

0,67

-5,21

Chapada do Norte

0,77

0,88

0,86

2,80

0,83

0,83

0,83

0,00

Leme do Prado

0,84

0,89

0,87

0,88

0,83

0,83

0,00

-100,00

Minas Novas

0,80

0,82

0,89

2,70

0,33

0,83

0,83

25,93

Turmalina

0,81

0,88

0,85

1,21

0,83

0,83

0,83

0,00

Veredinha

0,85

0,84

0,89

1,16

0,17

0,50

1,00

55,74

-

-

-

-

-

-

-

-

Diamantina

0,83

0,85

0,86

0,89

0,57

0,70

0,73

6,38

Alvorada de Minas

0,85

0,92

0,89

1,16

0,50

0,50

0,50

0,00

Carbonita

0,76

0,89

0,87

3,44

0,83

0,83

0,50

-11,90

Coluna

0,90

0,87

0,89

-0,28

0,83

0,83

0,83

0,00

Couto de Magalhães de Minas

0,87

0,94

0,88

0,29

0,83

0,50

1,00

4,77

Datas

0,85

0,96

0,87

0,58

0,50

0,83

0,83

13,51

Felício dos Santos

0,85

0,94

0,94

2,55

0,17

0,50

0,17

0,00

Gouveia

0,82

0,88

0,83

0,30

0,67

0,67

0,00

-100,00

Itamarandiba

0,85

0,88

0,87

0,58

0,50

0,50

0,83

13,51

Materlândia

0,87

0,91

0,92

1,41

0,83

0,83

0,67

-5,21

Presidente Kubitschek

0,92

0,95

0,94

0,54

0,50

0,50

0,33

-9,87

Rio Vermelho

0,84

0,85

0,87

0,88

1,00

1,00

1,00

0,00

Santo Antônio do Itambé

0,87

0,93

0,90

0,85

0,50

0,50

0,83

13,51

São Gonçalo do Rio Preto

0,89

0,93

0,96

1,91

0,83

0,83

0,67

-5,21

Senador Modestino Gonçalves

0,90

0,93

0,94

1,09

0,33

0,50

0,83

25,93

Serra Azul de Minas

0,85

0,93

0,94

2,55

0,83

0,83

0,83

0,00

Serro

0,83

0,81

0,80

-0,92

0,50

0,50

0,83

13,51

Unidades geográficas

Minas Gerais

Microterrotório de Diamantina

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Tabela C.17: Índice de gestão descentralizada (IGD) do PBF e Índice de desenvolvimento do CRAS médio,
por microterritórios e municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010/2014
IGD

(Continua)

IGDCRAS Médio

2010

2012

2014

% Cresc.
anual
2000-2014

2010

2012

2014

% Cresc.
anual
2000-2014

0,76

0,84

0,82

1,92

0,58

0,61

0,65

2,89

Médio/Baixo Jequitinhonha

-

-

-

-

-

-

-

-

Microterritório de Almenara

-

-

-

-

-

-

-

-

Almenara

0,80

0,76

0,80

0

0,17

0,75

0,75

44,93

Bandeira

0,89

0,93

0,93

1,11

0,83

0,67

1,00

4,77

Jordânia

0,77

0,89

0,86

2,80

0,50

0,83

0,83

13,51

Mata Verde

0,86

0,82

0,81

-1,49

0,33

0,83

0,83

25,93

Rubim

0,88

0,86

0,88

0,00

0,67

0,67

0,83

5,50

-

-

-

-

-

-

-

-

Araçuaí

0,78

0,91

0,76

-0,65

0,50

0,50

0,83

13,51

Berilo

0,84

0,85

0,87

0,88

0,50

0,33

0,50

0,00

Coronel Murta

0,91

0,94

0,80

-3,17

0,50

0,50

0,83

13,51

Francisco Badaró

0,87

0,88

0,86

-0,29

0,83

0,50

0,50

-11,90

Itinga

0,71

0,84

0,86

4,91

0,50

0,33

0,83

13,51

Jenipapo de Minas

0,86

0,95

0,89

0,86

0,17

0,17

0,50

30,96

José Gonçalves de Minas

0,90

0,93

0,92

0,55

0,50

0,83

0,00

-100,00

Virgem da Lapa

0,84

0,88

0,86

0,59

0,83

0,83

0,00

-100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Felisburgo

0,87

0,79

0,91

1,13

0,67

0,67

0,83

5,50

Jequitinhonha

0,81

0,81

0,83

0,61

0,50

0,83

0,83

13,51

Joaíma

0,81

0,81

0,91

2,95

0,83

0,83

0,83

0,00

Palmópolis

0,84

0,87

0,83

-0,30

0,83

0,83

0,83

0,00

Rio do Prado

0,93

0,90

0,89

-1,09

0,50

0,50

0,50

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Itaobim

0,79

0,91

0,84

1,55

0,17

0,50

0,83

48,65

Caraí

0,83

0,86

0,86

0,89

0,17

0,17

0,50

30,96

Monte Formoso

0,79

0,90

0,89

3,02

0,50

0,00

0,67

7,59

Novo Cruzeiro

0,81

0,83

0,80

-0,31

0,58

0,50

0,92

12,23

Padre Paraíso

0,87

0,86

0,82

-1,47

0,67

0,50

1,00

10,53

Ponto dos Volantes

0,87

0,93

0,89

0,57

0,33

0,67

0,67

19,37

-

-

-

-

-

-

-

-

Jacinto

0,71

0,80

0,85

4,60

0,83

0,83

0,50

-11,90

Salto da Divisa

0,88

0,85

0,88

0,00

0,67

0,83

0,83

5,50

Unidades geográficas

Minas Gerais

Microterritório de Araçuaí

Microterritório de Felisburgo

Microterritório de Itaobim

Microterritório de Jacinto
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Tabela C.17: Índice de gestão descentralizada (IGD) do PBF e Índice de desenvolvimento do CRAS médio,
por microterritórios e municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010/2014
IGD

(Conclusão)

IGDCRAS Médio

2010

2012

2014

% Cresc.
anual
2000-2014

2010

2012

2014

% Cresc.
anual
2000-2014

Santa Maria do Salto

0,90

0,86

0,87

-0,84

0,83

0,33

0,83

0,00

Santo Antônio do Jacinto

0,81

0,82

0,82

0,31

0,67

0,83

0,83

5,50

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedra Azul

0,85

0,90

0,87

0,58

0,83

0,83

0,67

-5,21

Águas Vermelhas

0,77

0,82

0,90

3,98

0,83

0,83

1,00

4,77

Cachoeira de Pajeú

0,84

0,88

0,93

2,58

0,17

0,00

0,83

48,65

Comercinho

0,85

0,89

0,89

1,16

0,50

0,33

0,83

13,51

Divisa Alegre

0,87

0,87

0,85

-0,58

0,67

0,33

0,50

-7,06

Divisópolis

0,91

0,88

0,93

0,54

0,83

0,50

0,83

0,00

Medina

0,84

0,84

0,90

1,74

0,56

0,67

0,83

10,34

Unidades geográficas

Microterritório de Pedra Azul

Fonte: Dados básicos: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://
www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2741 - indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs-2>. Acesso em: 14 de junho de 2016.
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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APÊNDICE D – CULTURA
Tabela D.1: Órgão gestor de cultura nos territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010/2014
Secretaria
em conj. com
outras políticas

Setor
subordinado ao
Executivo

Secretaria
exclusiva

Setor subord. a
outra secretaria

Não possui
estrutura

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

Alto Jequitinhonha

21

19

2

0

1

3

0

1

0

1

Capelinha

5

5

1

0

1

2

0

0

0

0

Diamantina

16

14

1

0

0

1

0

1

0

1

Médio/Baixo Jequitinhonha

28

17

1

1

2

4

4

11

0

2

Almenara

5

1

0

0

0

0

0

4

0

0

Araçuaí

6

4

1

0

0

0

1

4

0

0

Felisburgo

5

3

0

0

0

1

0

0

0

1

Itaobim

4

4

0

0

1

0

1

2

0

0

Jacinto

4

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Pedra Azul

4

4

0

0

1

3

2

0

0

0

Vale do Jequitinhonha

49

36

3

1

3

7

4

12

0

3

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009, 2014

Tabela D.2: Equipamentos culturais dos territórios do alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014
Biblioteca

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

2014

Não

2010

Sim

2014

Não

2010

Sim

2014

Não

2010

Sim

2014

Não

2010

Museu

Sim

2014

Centro Cultural

Não

2010

Cinema

Sim

Territórios/
microterritórios

Teatro

Alto

Jequitinhonha

24

0

24

0

2

22

5

19

1

23

1

23

19

5

7

17

3

21

3

21

Capelinha

7

0

7

0

1

6

1

6

0

7

0

7

2

5

4

3

1

6

1

6

Diamantina

17

0

17

0

1

16

4

13

1

16

1

16

17

0

3

14

2

15

2

15

Médio/Baixo
Jequitinhonha

33

2

35

0

7

28

4

31

1

34

1

34

6

29

7

28

4

31

4

31

Almenara

5

0

5

0

3

2

0

5

0

5

0

5

1

4

2

3

0

5

0

5

Araçuaí

8

0

8

0

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

2

6

1

7

Felisburgo

5

0

5

0

2

3

3

2

0

5

0

5

2

3

1

4

0

5

1

4

Itaobim

6

0

6

0

0

6

0

6

0

6

0

6

0

6

1

5

2

4

2

4

Jacinto

3

1

4

0

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

Pedra Azul

6

1

7

0

1

6

0

7

0

7

0

7

2

5

2

5

0

7

0

7

Vale do
Jequitinhonha

57

2

59

0

9

50

9

50

2

57

2

57

25

34

14

45

7

52

7

52

Minas Gerais

842

11

839

14

181

672

194

659

73

780

87

766

226

627

301

552

189

664

209

644

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009, 2014
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Tabela D.3: Número de municípios que se dedicam ao artesanato popular por modalidade nos territórios
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 2010/2014
Bordado
Territórios/
microterritórios

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

2014

SIM

2010

NÃO

2014

SIM

2010

NÃO

2014

SIM

2010

Fibras vegetais

NÃO

2014

Couro

SIM

2010

Barro

Alto

Jequitinhonha

15

9

19

5

11

13

9

15

8

16

4

20

4

20

7

17

Capelinha

7

0

7

0

5

2

5

2

3

4

2

5

0

7

2

5

Diamantina

8

9

12

5

6

11

4

13

5

12

2

15

4

13

5

12

Médio/Baixo
Jequitinhonha

31

4

23

12

22

13

19

16

17

18

8

27

2

33

5

30

Almenara

5

0

4

1

3

2

2

3

3

2

1

4

0

5

0

5

Araçuaí

4

4

2

6

5

3

7

1

1

7

3

5

1

7

1

7

Felisburgo

5

0

2

3

5

0

2

3

3

2

1

4

0

5

1

4

Itaobim

6

0

5

1

3

3

3

3

3

3

2

4

1

5

3

3

Jacinto

4

0

3

1

2

2

2

2

2

2

0

4

0

4

0

4

Pedra Azul

7

0

7

0

4

3

3

4

5

2

1

6

0

7

0

7

Vale do
Jequitinhonha

46

13

42

17

33

26

28

31

25

34

12

47

6

53

12

47

Minas Gerais

684

169

714

139

153

700

122

731

75

778

46

807

119

734

128

725

Madeira

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

2014

Não

2010

Sim

2014

Não

2010

Sim

2014

Não

2010

Sim

2014

Não

2010

Renda

Sim

2014

Tapeçaria

Não

2010

Tecelagem

Sim

Territórios/
microterritórios

Pedras

Alto

Jequitinhonha

5

19

7

17

3

21

0

24

2

22

2

22

6

18

2

22

0

24

2

22

Capelinha

0

7

1

6

0

7

0

7

1

6

1

6

0

7

1

6

0

7

0

7

Diamantina

5

12

6

11

3

14

0

17

1

16

1

16

6

11

1

16

0

17

2

15

Médio/Baixo
Jequitinhonha

15

20

10

25

1

34

2

33

2

33

1

34

2

33

2

33

2

33

5

30

Almenara

2

3

1

4

0

5

0

5

0

5

0

5

1

4

0

5

1

4

1

4

Araçuaí

5

3

5

3

1

7

1

7

2

6

0

8

1

7

1

7

0

8

0

8

Felisburgo

2

3

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

1

4

0

5

1

4

Itaobim

2

4

1

5

0

6

1

5

0

6

1

5

0

6

0

6

0

6

1

5

Jacinto

2

2

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

1

3

1

3

Pedra Azul

2

5

3

4

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

1

6

Vale do
Jequitinhonha

20

39

17

42

4

55

2

57

4

55

3

56

8

51

4

55

2

57

7

52

Minas Gerais

326

527

297

556

40

813

33

820

108

745

115

738

127

726

101

752

55

798

44

809

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009, 2014
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Alto Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material (tombamento)

1. Alvorada de Minas

Municipal
Igreja Matriz de Santo Antônio (2011)
Imagem de Santo Antônio (2011)

Alvorada de Minas/Distrito de
Itapanhoacanga

FEDERAL
Igreja de São José (1971)
Municipal
Casa Paroquial (2005)

2. Aricanduva

Cemitério São Miguel (2010)
Imagem N. Sra. da Conceição (2009)
Praça da Matriz de N. Sra. do Livramento (2005)

Patrimônio Imaterial (registro)
Estadual
Registro do Modo de Fazer Queijo
Artesanal
Municipal
Festa de N. Sra. do Rosário (2013)
Municipal
Festa do Rosário (2009)

Municipal
Feira Livre de Aricanduva (2012)

FEDERAL
Igreja Matriz N. Sra. da Conceição (1963)
Igreja N. Sra. do Rosário (1963)
3. Berilo

Estadual
Sobrado do Inconfidente Domingos de Abreu Vieira (2005)
Municipal
Imagem de N. S. da Conceição (2007)

4. Capelinha

Municipal
Chalé fim do século – rua das Flores nº 636 (2005)
Imagem de N. Sra. da Graça (2009)

5. Carbonita

Municipal
Igreja Sagrado Coração de Jesus (2011)
Sobrado de Eva Duarte - Fazenda Gangorras (2011)

6. Chapada do Norte

Estadual
Igreja Matriz de Santa Cruz (1980)
Capela do Rosário (1980)
Capela N. Sra. da Saúde (1980)
Capela Bom Jesus da Lapa (1981)
Municipal
Casa Comercial – praça Badaró Júnior nº 05 (2005)
Casa da Prefeitura Velha/Casarão da profª. Corina Badaró (2010)
Casa rua João Luiz Rodrigues Soares nº 45 (2005)
Imagem de N. Sra. do Rosário (2012)

Municipal
Feira Livre de Capelinha

Estadual
Festa do Rosário
Municipal
Reinado/Congado de N. Sra. do
Rosário (2015)

7. Coluna

Municipal
Imagem de Santo Antônio (2011)
Casa de Cultura Mata Virgem (2016)

Estadual
Registro do Modo de Fazer Queijo
Artesanal

8. Couto de Magalhães de
Minas

Estadual
Igreja matriz N. Sra. da Conceição (1977)
Capela Bom Jesus do Matozinhos (1977)

Municipal
Corporação Musical Bom Jesus de
Matozinhos (2016)
Marujada

Municipal
Fazenda Tijucussu (2004)
Conjunto de Moinhos da Fazenda Felícia (2004)
Conjunto Arquitetônico do povoado de São Gonçalo das
Canjicas (2003)
Casa da av. Diamantina n.1168 (2003)
Casa da av. Diamantina n.1134 (2003)
Sobrado da av. Diamantina n. 1108 (2003)
Casa da av. Diamantina n.1156 (2003)
Acervo sacro da Capela de S. Gonçalo das Canjicas (2004)
Moinho d'água no povoado de Gangorras (2013)
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Alto Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material (tombamento)

Patrimônio Imaterial (registro)

9. Datas

Municipal
Capela de N. Sra. da Conceição (2008)
Imagem de N. S. da Conceição (2007)

Municipal
Festa do Divino (2015)

10. Diamantina

Unesco
Conjunto urbano e paisagístico de Diamantina

Municipal
Modo de fazer o bolo de arroz
(2016)
Festa do Divino (2016)
Guarda Romana (2016)

FEDERAL
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico (1938)
Estadual
Conjunto arquitetônico e paisagístico de Biribiri (1998)
Conjunto Paisagístico da Serra dos Cristais (2000)
Municipal
Asilo Pão de Santo Antônio (2004)
Clube Social da praça de Esportes (2004)
Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus (2004)
Diamantina/ distrito de
Mendanha

Municipal
Cemitério dos Escravos (2004)
Cachoeira de Santa Polônia (2004)
Imagem de Sant'Ana da Igreja de N. Sra. das Mercês (2003)

Diamantina/distrito de Sopa

Capela de Santa Rita (2003)

Diamantina/distrito de São
João da Chapada

Municipal
Capela Sagrado Coração de Jesus - povoado de Macacos
(2011)

Diamantina/distrito de
Conselheiro Mata

Municipal
Conjunto da Estação Ferroviária (2005)

11. Felício dos Santos

Municipal
Casarão da família Canuto (2007)
Oratório de Santo Antônio (2011)

12. Gouveia

Municipal
Arquivo do Cartório do Registro Civil e Notas (2004)
Estação Ferroviária Barão do Guaicuhy (2004)
Chácara das Almas (2005)

13. Itamarandiba

Municipal
Capela de N. Sra. do Rosário dos Pretos (2002)
Capela de Santa Luzia (2001)
Casa comercial – rua Diamantina nº 31 – Largo do Souza
(2002)
Casa residencial – rua Padre João Afonso nº 20
Casa residencial – rua Cel. Gentil Fernandes 6 (2002)
Casa residencial – rua Padre João Afonso nº 02 (2003)
Casa residencial – rua Padre João Afonso 117 (2003)
Casa residencial – rua Padre João Afonso 17– (2003)
Casa residencial – rua Padre João Afonso nº 22 (2003)
Casa residencial – rua Padre João Afonso nº 60 (2003)
Casa residencial – rua Diamantina nº 62 (2002)
Casa residencial – rua Dona Memeca nº 37 (2000)
Casa residencial – rua Largo de Souza nº 87 (2000
Casa residencial – rua Padre João Afonso nº 112 (2000)
Casa residencial – rua Tenente Azevedo nº 112 (2000)
Casa residencial – rua Tenente Azevedo nº 228 (2001)
Casa residencial – rua Tiradentes s/nº (2000)
Casa residencial – rua Tiradentes nº 130 (2000)
Casa residencial – rua Tiradentes nº 138 (2000)
Casa residencial – rua Tiradentes nº 193 (2000)
Casa residencial – rua Tiradentes nº 31 (2000)
Casa residencial – rua Tiradentes nº 110 (2000)

Municipal
Marujada N. Sra. do Rosário (2011)
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Alto Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material (tombamento)

13. Itamarandiba

Fazenda Santo Antônio (2000)
Gruta da Lapa Santa (2001)
Capela Bom Jesus da Lapa (2002)
Igreja Matriz de São João Batista (2000)
Imagem de N. Sra. Santana (2002)
Imóvel à rua Padre João Afonso nº 08 (2000)
Imóvel à rua Sinhá Bié nº 34 (2001)
Imóvel à rua Tiradentes nº 111 (2000)
Prefeitura Municipal – ex- Acesita - Tabelião Andrade 177 (2000)
Imóvel à rua Tiradentes nº 34 (2002)
Residência – Largo do Souza nº 31 (2002)
Residência – praça Getúlio Vargas nº 60
Residência – praça Getúlio Vargas nº 286 (2002)
Residência – praça Getúlio Vargas nº 312 (2002)
Residência – rua Aluísio Andrade Câmara n 116 (2002)
Residência – rua Padre João Afonso nº 38/42 (2002)
Residência – rua Padre João Afonso nº 25
Residência – rua Padre João Afonso nº 46 (2002)
Residência – rua Padre João Afonso nº 72 (2002)
Sede da Fazenda Água Limpa (2001)
Sede da Fazenda Boa Vista (2001)
Sobrado – rua Largo do Souza nº 59 (2000)
Sobrado – rua Padre Afonso nº 8 (2001)
Sobrado – rua Padre Afonso nº 8A (2001)
Sobrado – rua Tiradentes nº 169 (2000)
Sobrado Largo do Souza nº 57 (2002)
Sobrado Residencial – rua Padre João Afonso nº 110 (2002)

Itamarandiba/ distrito de
Penha de França

Municipal
Igreja N. Sra. da Penha (2002)

14. Jenipapo de Minas

Municipal
Oratório das Irmãs Mendonça (2010)
Capela de São Sebastião (2007)
Fazenda do Riacho (2009)
Capela da Fazenda do Riacho (2009)

15. José Gonçalves de Minas

Municipal
Fazenda das Gangorras (2007)

16. Leme do Prado

Municipal
Praça Sagrado Coração de Jesus (2012)
Estadual (2002)
Registro do Modo de Fazer Queijo
Artesanal

17. Materlândia
FEDERAL
Igreja São José (1963)
Sobradão avenida Getúlio Vargas (1959)
Estadual
Igreja Matriz de São Francisco de Assis (1980)
Capela de São Gonçalo (1980)
18. Minas Novas

Patrimônio Imaterial (registro)

Municipal
Imagem N. Sra. Rosário (2008)
Igreja N. Sra. Rosário (2008)
Prédio da Prefeitura Municipal - rua Sebastião Prado nº 15
(2006)
Sobrado de Dário Magalhães (2007)
Sobrado rua São José nº 36 (2003)
Solar da Tia Auta (2005)
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Alto Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material (tombamento)

Patrimônio Imaterial (registro)

19. Presidente Kubitschek

Municipal
Calçamento de Pedras (2010)
Igreja N. Sra. das Dores (2009)
Imagem N. Sra. das Dores (2009)

Municipal
Semana Santa (2012)
Estadual (2002)
Registro do Modo de Fazer Queijo
Artesanal

20. Rio Vermelho

21. São Gonçalo do Rio Preto

Municipal
Capela do Bom Jesus (2010)
Imagem de N. Sra. do Rosário (2010)

22. Senador Modestino
Gonçalves

Municipal
Capela de N. Sra. do Rosário (2009)
Imagem Senhor Morto (2009)

Estadual (2002)
Registro do Modo de Fazer Queijo
Artesanal

23. Serra Azul de Minas
FEDERAL
Conjunto arquitetônico e urbanístico (1938)
Casa dos Ottoni – Museu Regional
24. Serro

Serro/ distrito Deputado
Augusto Clementino

Municipal
Artesanato em Fibras de Bananeira
(2011)

Municipal
Capela de São Miguel de Cemitério (2004)
Casa General Carneiro (2004)
Chácara do Barão do Serro (2004)
Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (2004)
Igreja de Santa Rita (2001)
Prefeitura Municipal (2004)

FEDERAL
Linguagem dos sinos
FEDERAL (2009)/ Estadual (2002)
Registro do Modo de Fazer Queijo
Artesanal

Municipal
Conjunto Arquitetônico da Serra da Caroula (2009)
Estadual
Igreja Matriz N. Sra. dos Prazeres (1980)

Serro/ distrito de Milho Verde

Serro/ distrito de São Gonçalo
do Rio das Pedras

Municipal
Igreja N. Sra. do Rosário (2005)
Imagem N. Sra. do Rosário (2007)
Estadual
Igreja Matriz de São Gonçalo (1980)
Municipal
Rancho de Tropas (2001)

25. Turmalina

Municipal
Casarão sede da Prefeitura (2007)
Imagem do Bom Jesus de Peixe Cru (2011)
Capela do Bom Jesus de Peixe Cru (2012)

26. Veredinha

Municipal
Capela de N. Sra. do Perpétuo Socorro (2008)
Oratório de Santo Antônio dos Presos (2011)

Municipal
Festa do Bom Jesus do Peixe Cru
(2011)
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(Continua)

Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material

Patrimônio Imaterial

1. Águas Vermelhas
2. Almenara

3. Araçuaí

Municipal
Antigo Calhauzinho Esporte Clube (1998)
Antigo Casarão da Família Cunha Melo (2000)
Conjunto Arquitetônico do Colégio Nazareth, Capela N. Sra. de Fátima,
Cemitério, bens móveis e integrados (2004)
Coreto da Praça Getúlio Vargas (2016)
Estação Ferroviária Bahia – Minas (2007)
Imagem de N. Sra. da Conceição (2004)
Imagem de N. Sra. do Rosário (2000)
Núcleo Histórico de Araçuaí – Beco da Sola (80 domicílios) (2003)
Prédio Praça Duque de Caxias residência Família Virgínia Alves (1998)
Prédio à rua Dom Serafim nº 344 (1998)
Prédio à rua Mantiqueira nº 19 – Casarão do Alto S. José (1998)
Prédio à rua Pernambuco (1998)
Prédio da Prefeitura (1998)

4. Bandeira
5. Cachoeira de Pajeú
6. Caraí
7. Comercinho
8. Coronel Murta
9. Divisa Alegre
10. Divisópolis

11. Felisburgo

Municipal
Acervo de Imagens da Igreja de N. Sra. do Rosário (1999)
Antigo Mercado Municipal – Bemge (1999)
Câmara Municipal (2001)
Capela de N. Sra. das Graças (1999)
Casarão Bety Almeida (1999)
Centro Cultural Batista Brasil (1999)
Conjunto Paisagístico Felizburgo (2000)
Crucifixo Igreja N. Sra. do Rosário (1999)
Escola Estadual Tranquilino Pinto Coelho (2000)
Escola Municipal Euplínia Magalhães Barbosa (2000)
Espaço Cultural Jocélio Moreira Costa (2003)
Estádio Municipal Milvernes Cruz Lima (2000)
Ginásio Poliesportivo (2003)
Igreja Matriz de N. Sra. do Rosário (1999)
Igrejinha N. Sra. D'Ajuda (2000)
Imagem de N. Sra. do Rosário (2001)
Mercado Municipal Leordino Souza Aguilar (2000)
Praça Del Rey - (Coreto) (1999)
Prefeitura Municipal (2000)
Unidade Sanitária (2003)

12. Francisco Badaró

Municipal
Imagem de N. Sra. da Conceição (2010)
Igreja de N. Sra. do Rosário (2010)
Sobrado Farias (2004)

13. Itaobim

Municipal
Igreja de São Roque (2013)
Imagem de São João (2013)

Municipal
Boi Janeiro de Maria
Trovão (s/d)
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Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material

14. Itinga

Municipal
Imagem de S. Vicente de Paulo (2009)
Casarão Soares Teixeira (2012)

15. Jacinto

16. Jequitinhonha

Municipal
Caixa d'Água (1999)
Capela de Santo Antônio (1999)
Casa do Senhor Minervino Afonso
Conjunto Urbanístico da av. Pedro Ferreira e praça Cel. Franco (1998)
Cruz de Metal e Alfaias Exposto no Altar-Mor da Igreja São Miguel (1998)
Cruzeiro dos Martírios (1999)
Escola Estadual Nuno Melo (1998)
Igreja de N. Sra. da Ajuda (2000)
Igreja de N. Sra. da Boa Viagem (2000)
Igreja de N. Sra. das Graças (2000)
Igreja de São José (1998)
Igreja Matriz de São Miguel e Almas (1998)
Prédio da Prefeitura Municipal (1999)
Residência de D. Sebastiana Souto (1999)
Retrato D. Aurora Martins de Araújo (1999)
Tamarineiro (1999)
Tapeçaria "Sonhos e Quimeras" (1998)

17. Joaíma

Municipal
Câmara Municipal (1999)
Cartório do Registro Civil (2000)
Casa do Transval (2000)
Casa de Haydea Kangussu (2000)
Casa de Heloísa H. Rocha Machado (2000)
Casa de Marilda (1999)
Casa de Myriam Nilsen P. Peixoto (2000)
Casa do Senhor Omar da Cunha (1999)
Centro Cultural - Antigo Cinema (1999)
Hotel Cacique (2000)
Igreja Nosso Senhor Bom Jesus (1999)
Mercearia do Sr. Joaquim (1999)
Mercearia do Zezinho (1999)
Posto Aliança (1999)
Antigo Quartel atual Centro de Aprendizagem (1999)
Sobrado do Zezinho (1999)

18. Jordânia

Municipal
Casa da rua João Ribeiro de Farias nº 141 (1999)
Casa da rua Lídio Figueiredo nº 83 (1999)
Prédio da Prefeitura (1999)

19. Mata Verde
20. Medina
21. Monte Formoso
22. Novo Cruzeiro
23. Padre Paraíso
24. Palmópolis

Municipal
Imagem de São Bentinho da Igreja S. Francisco (2013)
Estação ferroviária da Bahia-Minas e casa do agente (2013)

Patrimônio Imaterial
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(Conclusão)

Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Patrimônio Material

25. Pedra Azul

Municipal
61 Peças Sacras da Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição (1999
Administração Fazendária (1999)
Bar do Heitor – praça João Lima nº 36 (1999)
Casa de Alcides Mendes (2000)
Casa de Deline Dias – antiga Fábrica de Manteiga (2000)
Casa de Dona Raquel – praça Joaquim Antunes nº 77 (1999)
Casa de Geraldo N. B. Oliveira (2000)
Casa de Geraldo Soares (2000)
Casa de Helita Torres de Oliveira (2000)
Casa do Sr. Hormino – av. Colatino de Almeida nº 21 (1999)
Casa de Isabel (2000)
Casa de João Pires – praça João Lima Pires nº 09 (1999)
Casa de Josué Magalhães Brandão – antigo Correio (2000)
Casa de Lourenção (2000)
Casa de Odemar Ramos (2000)
Casa de Onofre (1999)

25. Pedra Azul

Casa de Ovídio Pinto (2000)
Casa de Sílvio Faria (1999)
Casa Dr. Manoelzito – praça Joaquim Antunes nº 214 (1999)
Casa João de Almeida – praça João Lima Pires s/n (1999)
Casa Paroquial – av. Colombo Antunes nº 103 (1999)
Casa Residencial nº 345 – Casa do Dr. Álvaro Neves (1999)
Fachada do Cemitério e 04 túmulos anexos (2000)
Igrejinha do Cemitério (2000)
Núcleo Histórico de Pedra Azul (2000)
Pedra Cabeça Torta (1999)
Pedra da Conceição (1999)
Pedra da Leoa (1999)
Pedra da Rocinha (1999)
Pedra do Forno de Bolo (1999)
Pedra Formosa de Bola (2000)
Quadro "O Homem do Campo" (2000)
Santuário de N. Sra. da Conceição Antunes (1999)
Villa Carmina (1999)

Patrimônio Imaterial

26. Ponto dos Volantes
27. Rio do Prado
28. Rubim
29. Salto da Divisa

Estadual
Conjunto Paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça (1999)

30. Santa Maria do Salto
31. Santo Antônio do Jacinto
32. Virgem da Lapa
Fontes: IEPHA-MG. Diagnóstico da Proteção do Patrimônio Cultural em Minas Gerais. Belo Horizonte, [2015].
IEPHA-MG. Guia dos bens tombados. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 2012.
IEPHA-MG. DIRETORIA DE PROMOÇÃO DO IEPHA/MG - Gerência de Cooperação Municipal. Relação de Bens Protegidos em Minas Gerais apresentados ao ICMS Patrimônio Cultural até o ano de 2015 - exercício 2016.
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Alto Jequitinhonha
Municípios

Comunidades quilombolas
(reconhecimento)

Alvorada de Minas
Alvorada de Minas/Distrito de Itapanhoacanga

Escadinha de Minas

Aricanduva

Berilo

Vai Lavando
Vila Santo Isidoro
Água Limpa de Cima
Água Lima de Baixo
Mocó dos Pretos
Quilombolas

Alto Caititus e Muniz
Caitetu do Meio
Brejo
Cruzeiro
Tabuleiro

Água Suja
Arraial Dos Crioulos
Córrego da Misericórdia
Córrego da Santa Rita
Córrego do Rocha
Cuba
Cruzinha
Ferreira

Gamela
Gravatá (Quebra Bateia)
Moça Santa
Paiol
Porto do Alves
Poções
Ribeirão da Cachoeira
Cabeceira do Ribeirão da Folha Porto
Servano

Capelinha
Carbonita

Chapada do Norte

Coluna
Couto de Magalhães de Minas
Datas
Diamantina
Diamantina/ distrito de Mendanha
Diamantina/distrito de São João da Chapada

Quartel do Indaiá

Felício dos Santos
Gouveia

Comunidade de Espinho

Itamarandiba
Jenipapo de Minas

Vila Silvolândia

José Gonçalves de Minas
Leme do Prado

Porto dos Coris

Materlândia

Minas Novas

Presidente Kubitschek
Rio Vermelho
São Gonçalo do Rio Preto

Macuco/Quebra-Bateia
Quilombo
Cabeceiras
Mata Dois
Santiago

São Benedito do Capivari
São Pedro do Alagadiço
Trovoada
Bem Posta

Apêndices

Quadro D.2: Comunidades quilombolas – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008
Alto Jequitinhonha
Municípios

Comunidades quilombolas
(reconhecimento)

Senador Modestino Gonçalves
Serra Azul de Minas
Serro

Baú
Ausente

Serro/ distrito de Milho Verde
Serro/ distrito de São Gonçalo do Rio das
Pedras
Turmalina
Veredinha
Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Comunidades quilombolas

Águas Vermelhas
Almenara

Marobá dos Teixeiras*

Araçuaí

Arraial Dos Crioulos*
Baú
Córrego do Narciso do Meio

Bandeira
Cachoeira de Pajeú
Caraí
Comercinho
Coronel Murta

Mutuca

Divisa Alegre
Divisópolis
Felisburgo
Francisco Badaró

Mocó

Itaobim
Itinga
Jacinto
Jequitinhonha
Joaíma
Jordânia
Mata Verde
Medina
Monte Formoso

Mocambo
Mumbuca

Rua Vila Nova
Córrego do Baú
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Quadro D.2: Comunidades quilombolas – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008

(Conclusão)

Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Comunidades quilombolas

Novo Cruzeiro
Padre Paraíso
Palmópolis
Pedra Azul
Ponto dos Volantes
Rio do Prado
Rubim

Quilimérios

Salto da Divisa
Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto

Virgem da Lapa

Curral Novo
Almas
Bugre
Cardoso
Pega

Gravata
Campinhos
Capim Puba
Mutuca de Baixo
São José

Fonte: CEDEFES - Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Comunidades quilombolas de Minas Gerais no sec. XXI: história e resistência, 2008
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Quadro D.3: Sítios arqueológicos reconhecidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos

(Continua)

Alto Jequitinhonha
Municípios

Sítios arqueológicos

Alvorada de Minas (8)

Abrigo da Usina
Abrigo do Itaporoco
Abrigo do Lapão II

Abrigo Fábrica dos Borges
Lapa do Fogão
Lapa do Olerino

Abrigo João Pedro I
Abrigo do João Pedro II

Couto de Magalhães de Minas (9)

Lapa Do Urubu
Lapa do Crescêncio
Lapa da Serraria

Abrigo do Cristal
Mendes 05
Mendes 05

Lapa do Filó
Lapa do Diomar
Lapa do Juracir

Datas

Serra da Garatuja

Diamantina (66)

Lapa da Sentinela
Lapa do Lajeado
Lapa da Igreja
Lapa do Rato
Abrigo dos Macacos
Abrigo Dois Corações
Abrigo Passo Preto
Abrigo Rio Batatal
Lapa da Raiz
Lapa do Quilombo do Roçado
Quilombo do Roçado
Quilombo do Sobradinho
Quilombo da Cabaça
Quilombo do Guinda
Lapa do Lagrado
Ponte de Pedra 02
Ponte de Pedra 03
Ponte da Pedra 04
Mendes 01
Mendes 02
Mendes 03
Mendes 04

Mendes 05
Lapa da Ciranda
Lapa da Escada
Lapa da Turma
Lapa da Vargem
Lapa das Varas
Lapa de Moisés Leste
Lapa do Boi
Lapa do Boi Leste
Lapa do Caboclo
Lapa do Galinheiro Abrigo
Norte
Pardo Pequeno 01
Riacho das Varas 01
Andorinha 01
Andorinha 02
Andorinha 03
Andorinha 04
Ponte de Pedra 01
Lapa do Moisés
Lapa do Pasmar
Lapa do Peixe Gordo

Lapa do Voador Abrigo Norte
Lapa do Voador Abrigo Sul
Lapa dos Veadinhos
Lapa Pé-de-Moleque
Lapa Peixe Lascado
Pedra do Boi
Voador do Abrigo Central
Lajeado
Lapa do Sentinela
Lapa dos Desenhos
Lapa do Barril
Lapa Vargem Grande
Lapa Tromba Danta
Lapa da Serra dos Escravos
Lapa da Casa de Pedra
Riacho das Varas 01
Lajeado
Abrigo São Domingos
Serra dos Índios
Campo Belo
Lapa do Galinheiro Abrigo Sul
Lapa do João Rosa

Gouveia (18)

Lapa do Camelinho
Sítio Riacho do Vento
Lapa da Sempre Viva I
Lapa da Sempre Viva II
Lapa Pintada da Fazenda
Lapa Pintada

Lapa do Moinho Velho
Lapa do Engenho
Lapa Janela de Pedra I
Lapa Santo Antônio
Lapa da Serra do Salitre

Lapa Janela de Pedra II
Lapa de Pedra III
Barro Preto
Júlio Baralho
Lapa do Quilombo ou Quilombo da Serra Luanda

Itamarandiba (21)

Itangua
Itanguá 02
Itanguá 03
Itanguá 04
Itanguá 05
Itanguá 06
Itanguá 07

Itanguá 08
Itanguá 09
Itanguá 10
Itanguá 11
Itanguá 12
Itanguá 13
Itanguá 14

Itanguá 15
Lapa Santa I
Serra da Chácara
Ambrósio I
Amaros
Ambrósio II
Natividade

Aricanduva
Berilo
Capelinha
Carbonita
Chapada do Norte
Coluna

Felício dos Santos

Jenipapo de Minas
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Quadro D.3: Sítios arqueológicos reconhecidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos

(Continua)

Alto Jequitinhonha
Municípios

Sítios arqueológicos

José Gonçalves de Minas (2)

Barra de Minas
Barra do Canoas

Leme do Prado (5)

Comunidade de Porto dos Cori / Casa de Germano Coelho1
Fazenda dos Coelho
Fazenda do Sobrado
Cemitério dos Coelho
Barra do Corrente

Materlândia
Minas Novas
Presidente Kubitschek
Rio Vermelho
Lapa do Veado I
Lapa do Veado II
Lapa do Veado III

Lapa das Piabas
Lapa do Tatu

Lapa do Tropeiro
Poço do Veado

Serro (21)

Serra do Raio I
Serra do Raio II
Mocororô I
Mocororô II
Serra das Galés
Lapa do Campo da Venda
Serra da Manga

Lapão (Quilombo)
Lapa do Isidoro
Várzea de São Gonçalo I
Várzea de São Gonçalo II
Várzea de São Gonçalo III
Várzea de São Gonçalo IV
Várzea de São Gonçalo V

Serra do Raio III
Serra do Raio IV
Serra do Raio V
Serra do Raio VI
Lapa das Lombas
Lapa do Carijó
Conjunto de abrigos do
Lageado

Turmalina (9)

Lapa do Veado
Lapa da Ponte do Funil
Peixe Cru

José do Socorro
Canabrava
Fazenda do José do Socorro

Sítio Cerâmico do Canabrava
Fazenda da Barra do Peixe
Cru

São Gonçalo do Rio Preto (7)
Senador Modestino Gonçalves
Serra Azul de Minas

Veredinha
Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Sítios arqueológicos

Águas Vermelhas (1)

Curral de Dentro

Almenara
Araçuaí
Bandeira
Cachoeira de Pajeú
Caraí
Comercinho (1)

Gruta do Salitre

Coronel Murta (1)

Sítio de Ouro Fino

Divisa Alegre
Divisópolis
Francisco Badaró

Apêndices

Quadro D.3: Sítios arqueológicos reconhecidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
Médio/Baixo Jequitinhonha
Municípios

Sítios arqueológicos

Felisburgo
Itaobim
Itinga (1)

Toca do Índio II

Jacinto
Jequitinhonha (1)

Abrigo de Porto Surubim

Joaíma
Jordânia
Mata Verde
Medina
Monte Formoso
Novo Cruzeiro
Padre Paraíso
Palmópolis
Pedra Azul

Sítio Toca dos Caboclos

Ponto dos Volantes
Rio do Prado
Rubim
Salto da Divisa

Piabanha

Santa Maria do Salto
Santo Antônio do Jacinto
Virgem da Lapa
Fonte: Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/236/
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Quadro D.4: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Alto Jequitinhonha – 2016
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Municípios

Formas de expressão e grupos culturais

Celebrações

Bandas

Alvorada de
Minas

Congado de Nossa Senhora Rosário de
Itapanhoacanga
Guarda de Congado Marujada de
Alvorada de Minas

Festa Agropecuária, com rodeios
Festa de Nossa Senhora do Rosário de Itapanhoacanga

Sim

Angelândia

Banda de Taquara

Festas de São João, de Santo Antônio e Nossa
Senhora dos Anjos

Sim

Aricanduva

Coral Vozes de Anjos
Caboclinhos
Folia de Santos Reis
Cavalgadas
Cavalhada ou corrida das argolinhas
Queima de Judas
Folia das Almas - Fazenda Santa Cruz
Pastorinhas
Serestas

Festas de Nossa Senhora do Livramento
Festa de São Vicente
Festa do Divino Espírito Santo
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Alvorada de 1º de maio e 12 de outubro
Desfile de 7 de setembro
Fogueira de São José
Corpus Christi
Tradição de rezar o terço
Fogueiras
Festas Juninas
Aniversário do município – dezembro
Reza do terço - Festa do Campinho – Capucho
Mês de Maria
Festa do padroeiro
Festa do peão boiadeiro
Festa da Santa Cruz - de Santo Antônio Barra
do Capucho
Festa do Trabalhador
Jogo da malha

Sim

Berilo

Orquestra Filarmônica de Santo Isidoro de
jovens Quilombolas do Vale do Jequitinhonha

Festa de Nossa Senhora dos Pobres, padroeira
de Berilo

Não

Capelinha

Banda de Taquara
Caboclinhos de Capelinha
Pastorinhas
Grupo Mangangá do Galego
Boi Bumba
Folia de Santos Reis
Festa de Santo Antônio do Fanado
Festa do Divino
Fé Esperança
Coral Nossa Senhora do Rosário
Associação Musical de Capelinha

Festa do Divino Espírito Santo
Festa de Nossa Senhora da Graça
Festa de Santo Antônio
Festa do Capelinense ausente

Sim

Chapada do
Norte

Grupo Folclórico Fuliense de Santos Reis
Folia de Reis de Santa Rita do Araçuaí
Folia de Santos Reis de Cachoeira
Festa do Norte
Festa de Santa Cruz
Festa do Santo Rosário
Festa de São Sebastião da Boa Vista
Festa de Harmonia dos Anjos
Festa Congada de N. Sra. do Rosário
Congada de N. Sra. do Rosário dos Quilombolas
Tamborzeiros do Rosário
Grupo teatral Curutuba
Grupo Curiango
Grupo Caboclos do Surubim
Grupo Calunga
Corais anjos de Reis
Mastro a Cavalo

Festa de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos

Sim
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Quadro D.4: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Alto Jequitinhonha – 2016

(Continua)

Municípios

Formas de expressão e grupos culturais

Celebrações

Bandas

Carbonita

Folia do Divino
Grupo de Teatro Estrela do Amanhã
Dança do Vilão
Cavalgada
Cantiga de Roça
Roda de Transpassar
Folia de Reis Caboclo
Festa de Santo Antônio

Festa do Sagrado Coração de Jesus
Festa de Nossa Senhora de Santana
Festa de Nossa Senhora da Abadia
Festa de Santo Antônio
Festa de São Sebastião

Não

Coluna

Caboclinhos e Pastorinhas

Festa de São Sebastião
Festa de Santo Antônio e de São Vicente

Sim

Couto Magalhães

Grupo de Marujada e Grupo de Pastorinhas
Folia de Santos Reis

Festa do Divino Espírito Santo
Festa de Nossa Senhora do Rosário e de Bom
Jesus do Matozinhos

Sim

Datas

Não tem informação

Festa do divino
Festa de Santa Luzia
Festa Nossa Senhora Auxiliadora
Festa da Nossa Senhora da Conceição
Festa do Sagrado Coração de Jesus
Festa de Santo Antônio

Não

Diamantina

Grupo Folia de Reis e Chula
Folia Cristo Rei da Paz
Folia de Santa Rita
Caboclada
Catopés
Catopés de Milho Verde e Marujada
Grupo de teatro
Orquestra Jovem
Coral “Regina Pacis” do Conservatório Lobo
Mesquita
Grupos de Seresta: Madrigal Seresteiro Lícia
Pádua
Grupo José Lopes
Grupo Juscelino Kubistchek
Grupo “Regina Pacis”
Grupo Peixe Vivo
Grupo Renascer

Festa do Divino Espírito Santo
Festa de Nossa Senhora do Rosário
Comemorações da Semana Santa
Vesperata
Corpus Christi
Festas Juninas
Festa de Santo Antônio
Festa do Sagrado Coração de Jesus
Festa de Nossa Senhora do Carmo
Festa de Nosso Senhor do Bonfim
Festa de Nossa Senhora das Mercês
Festa da Assunção de Nossa Senhora
Festa de São Francisco de Assis
Festa de Nossa Senhora da Aparecida
Festa da Imaculada Conceição
Festa de São Vicente
Festival de Inverno UFMG

Sim

Felício dos Santos

Grupo de Marujada
Grupo Nossa Senhora do Rosário
Grupos de Pastorinhas
Grupo de Congada
Grupo da Folia de Reis
Cavalgada do Clube dos Cavalheiros do Vale
encantado

Festa de Nossa Senhora do Rosário
Festa do Sagrado Coração de Jesus
Festa do Divino Espírito Santo
Festa Nossa Senhora Aparecida

Sim

Gouvea

Grupo de Serestas
Grupo de Marujada
Grupo de Pastorinhas

Festa do Divino Espírito Santo
Santo Antônio
Nossa Senhora das Dores
Festival de Kobu – “Kobufest” (Quitandas
locais)

Sim

Itamarandiba

Grupo de Marujada
Corais
Grupo de Teatro
Grupo de Folias de Reis
Dança do lenço
Trança de fitas
Pastorinhas
Folia do Divino
Folia de Santa Luzia
Grupos de Marujada

Festa São Sebastião
Festa do Divino Espírito Santo
Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
Festa de Santa Luzia
Festa de São Geraldo
Festa de São João Batista
Festa de Santo Antônio
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Corpus Christi

Sim
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Municípios

Formas de expressão e grupos culturais

Celebrações

Bandas

Leme do Prado

Folia de Reis

Festa do Divino
Festas Juninas: Arraial de São Vicente
Festa do Sagrado Coração de Jesus.

Sim

Minas Novas

Banda de Taquara Bem Posta
Grupo de Congado
Tamborzeiros
Marujada
Santiago do Quilombo

Festa de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos
Festa do Divino Espírito Santo e de São Pedro
Festa de Nossa Senhora da Aparecida de
Baixa Quente

Sim

Presidente Kubistcheck

Grupo de Caboclinhos

Comemorações da Semana Santa
Festa de Nossa Senhora das Mercês
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Festa de Nossa Senhora das Dores

Sim

Rio Vermelho

XXXIII Festa do Fazendeiro com queima de
fogos
Toque de berrante
Cavalgada
Bênção dos Cavaleiros

Festa de Nossa Senhora da Penha

Sim

São Gonçalo do
Rio Preto

Grupo de Marujada, Pastorinhas
Folia de Reis – Comunidade Barrinha
Terço da Santa Cruz
Terço de Natal
Terço de Nossa Senhora da Conceição
Terço de Santo Antônio
Terço de São Pedro
Pastorinhas

Festa de Nossa Senhora do Rosário, de São
Gonçalo. Festa da Mandioca, de Nossa Senhora da Conceição, de Nosso Senhor do Bonfim
Festa de Santo Antônio
Festa de São João Batista
Festa de São Sebastião
Festa de São Vicente de Paula
Festa do Abacaxi
Festa do Produtor Rural

Não

Senador Modestino Gonçalves

Cavalgada Nossa Senhora das Mercês
Grupo de Teatro Cúspide
Grupo de Marujada
Folia do Divino
Folia de Reis da Charneca
Folia de Reis de Lagoa Bonita
Pastorinhas Dança da Peneira
Terço dos Homens
Festa do Senhor Bom Jesus
Festa de Dona Maria do Espírito Santo Pereira
Folia do Divino Espírito Santo

Festa de Nossa Senhora das Mercês
Festa de Nossa Senhora do Rosário
Festas Juninas
Festa de São Sebastião

Não

Serra Azul

Caboclinhos
Marujada
Grupo de Dança da Fita
Pastorinhas
Boi Bumba
Folia de Reis

Festa de Nossa Senhora do Amparo do Divino
Espírito Santo
Festa de Santa Cruz

Não

Serro

Grupo de Congados
Grupo de Catopés
Grupo Caboclos
Grupo de Marujada
Boi da Manta
Caixa de assovios
Folia de São Gonçalo
Pastorinhas
Coral o Rouxinol
Coral Imaculada Conceição
Grupo de Teatro Marte
Grupo de Flautas

Festa de Nossa Senhora do Rosário
Festa do Divino Espírito Santo
Festa de São Sebastião, Benção das gargantas
(São Brás), Nossa Senhora Conceição, Comemorações Semana Santa, queima de Judas,
Festa do cavalo, Coroação de Nª Sª, Festa da
Santa Cruz e Santa Rita, Festa Juninas, do Sagrado Coração de Jesus, Feira Cultural, Festa
de Nª Sª do Carmo, Jubileu de Nª Sª das Dores,
de São Cristóvão, Benção de Carros, Festa do
Queijo, Jubileu de Bom Jesus de Matosinhos,
Festa de Santa Cecília, de Nª Sª da Aparecida,
Bailão do Serro frio, Festa da Imaculada Conceição, Festa de Nossa Senhora dos Prazeres

Não
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Quadro D.4: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Alto Jequitinhonha – 2016

(Conclusão)

Municípios

Formas de expressão e grupos culturais

Celebrações

Bandas

Turmalina

Grupo de Folias São João Batista
Festa da Região do Funil
Festa de Poço D'Antes
Festa de Terço Cantado
Grupo do Divino Espírito Santo
Caboclinhos
Coral das Lavadeiras
Grupo UNE
Dança de Fitas
Pau de Sebo
Queima do Judas
Brincadeira de Rodas
Pouso do Divino
Giro da Bandeira
Caboclinhos
Dança do Nove
Dança do Vilão
Dialeto Cantado
Cantiga de Roda (Buriti)
Marujada
Cavalgada
Folieiros/Pousos/Giros do Divino
Manganga (Dança Típica de Poço D'água e José
Silva)
Pastorinhas
Tambozeiros

Festa do Divino Espírito Santo
Festa de Nossa Senhora do Rosário,
Festa do Bom Jesus de Peixe Cru
Festa de Santo Antônio (comunidade do
Bairro Lamparina)
Festa de São Domingos
Festa de São João - Comunidade São João
Batista
Festa de São João Evangelista
Festa de São Lucas
Festa de São Miguel
Festa de São Pedro - Comunidade do Banco
Campo
Festa de São Sebastião
Semana Santa
Festa do Trabalho
Festival da Canção de Turmalina

Sim

Veredinha

Grupo de Marujada
Grupo de Folia de Reis (mulheres)
Coral Vozes das Veredas
Pastorinhas

Festa do Divino Espírito Santo
Festa de São Vicente
Festa de Nossa Senhora do Patrocínio

Sim

Fonte: IEPHA - Mapeamento do Patrimônio Imaterial de Minas Gerais – ICMS e Cadastramento de Grupos de Folias, IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2011. Pesquisa de Campo, publicações diversas. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Municípios

Formas de expressão grupos culturais

Celebrações

Bandas

Jacinto

Dança de Reis
Boi de Janeiro
Folia de Reis
Banda Raízes do Vale
Canto dos Canoeiros
Carroceiros de Jacinto
Roda de conversa e cantoria

Festas Juninas
Festa de Santo Antônio
Celebração em Memória de Dona Etelvina
Soares

Sim

Salto da Divisa

Banda de Tambores e Pífanos
Folia de Reis Dona Lindaura
Boi Duro – Salto da Divisa
Coral das Lavadeiras de Salto da Divisa

Festa do santo padroeiro
Cavalgada
São Sebastião
São João
Carnaval

Sim

Santa Maria do
Salto

Folia de Reis
Cavalgada

Festa Junina
Festa de São João
Festa de São Pedro
Festa de São Sebastião
Festejos de Cosme e Damião
Dia do Evangelho
Festa da Padroeira Imaculada Conceição
Micareta

Não

Santo Antônio do
Jacinto

Cavalgada da Amizade

Festas Religiosas

Não

Bandeira

Festa de Folia de Reis
Roda de Conversa e Cantoria

Festa de São João
Festa de São Pedro
Festa das Viúvas

Não

Almenara

Folia de Reis
Foliões de Santo Reis
Roda de conversa e cantoria

Festa da Mandioca
Festa do padroeiro São João
Exposição Agropecuária de São Sebastião
Micareta

Sim

Boi de Janeiro
Artistas de Voz e Violão
Roda de Conversa e Cantoria

Festival de Folclore e Cultura Popular das
Escolas
Festa de São João
Festa da Vaquejada
Festa da Padroeira de Nossa Senhora do
Desterro
Festa de Reisado
Semana do Agricultor

Não

Folia de Reis
Companhia Café com Teatro
Encontro Mata Verdense de Teatro

Cavalgada Forrozeira
Festa de São João
Congresso da Juventude Batista do Vale do
Jequitinhonha
Vaquejada
Festa de São João
Comparte – Festival de Poesia com Poetas
do Vale

Sim

Rubim

Folia de Reis
Boi de Janeiro
Grupo "Os Coquis”
Roda de Conversa e Cantoria

Festa de Santos Reis
Festa de Bom Jesus
Festa de São Sebastião
Cavalgada
Fanfarra
Os Meninos e o Boi
Palhaços

Sim

Berilo

Congada
"Folia de Deus Menino"
"Folia de Nossa Senhora da Aparecida"

Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Pobres
Festa de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos

Sim

Jordânia

Mata Verde
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Municípios

Formas de expressão grupos culturais

Celebrações

Bandas

Itinga

Coral Água Branca
Grupo Teatral "Gruti"
Cinco grupos de Folia de Reis
Congado
Coral Flor de Lis

Festa de Nossa Senhora D'Ajuda
Festa do padroeiro da cidade Santo Antônio
Festa de São Pedro
Festa de São João
Festa da Escrava Feliciana
Romaria das Águas e da Terra
Noite Cultural Associação de Moradores de Itinga
Festa do Vaqueiro de Itinga

Sim

Virgem da Lapa

Coral Bem-te-vi

Festa de Nossa Senhora da Lapa
Festa com romeiros
Outras Festas Religiosas

Sim

Coronel Murta

Cavalgada
Coral Nós de Minas

Festas Juninas
Grande Forró
Festa da Cultura Evangélica
Festa de Nossa Senhora Auxiliadora
Festa de São Sebastião
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Festival Cultural de Itaporé/Coronel Murta

Não

José Gonçalves
de Minas

Não tem informação

Festa da padroeira
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Festa de Aniversário da cidade

Não

Francisco Badaró

Grupo de Folia de Reis
Coral Flor da Terra
Encontro de Folias

Festas Juninas
Festa do Divino
Festa de Nossa Senhora da Conceição
Festa de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos de Sucuriú
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Corpus Christi

Não

Jenipapo de
Minas

Grupo Folia de Reis Fé e Resgate
Coral Ribeirão da Areia

Festa de Nossa Senhora da Conceição
Festa de São Sebastião
Encontro de Bandas de Música

Sim

Araçuaí

Coral trovadores do Vale
Coral Araras
Coral Meninos Araçuaí
Coral Nossa Senhora Rosário
Tambozeiros do Rosário
Folia de Reis Arraial
Ícaros do Vale Cia. de Teatro
Grupo Jequitisamba

Micareta Arafolia
Festa do Rosário
Festa da Cultura Evangélica de Araçuaí

Não

Joaíma

Orquestra Filarmônica Municipal Licínio de
Castro
Grupo Teatral “É Isso, é?!”
Grupo Folia de Reis

Festa de Santo Antônio
Festa de São João
Festa de São Pedro
Vaquejada de Joaíma
Romaria a Bom Jesus da Lapa
Fanfarra Municipal e do Centro Integrado de Arte
Festa de Aniversário da Cidade
Festa do Joaimense Ausente
Folclore na Praça

Sim

Palmópolis

Não tem informação

Cavalgada

Não

Rio do Prado

Não tem informação

Grande Cavalgada de Rio do Prado

Não
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Quadro D.5: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2016
Municípios

(Continua)

Formas de expressão grupos culturais

Celebrações

Bandas

Felisburgo

Grupo Batuque da Prata
Grupo Folias de Reis
Grupo Paraguai
Coral João Paulo Segundo
Coroação de Nossa Senhora
Grupos teatrais: Fênix e Cisne Portal Andantes

Festa da Semana Santa
Festa de Corpus Christi
Cavalgadas
Festa de São Pedro
Festa de São João
Festa de Reisado
Festa do padroeiro São Sebastião
Festa de Bom Jesus da Vitória
Semana Santa
Festa de São Sebastião

Não

Jequitinhonha

Grupo Folia dos Santos Reis
Folia de Reis Guaranilândia
Folia de Reis do Distrito de São Pedro
Reisado Fazenda Nova Projeto Crauno
Boi Janeiro: Nega Maluca e Mulinha
Coral Vozes do Jequitinhonha
Roda de Conversa e Cantoria
Banda de Metais
Grupo Teatral Só Riso

Festa da Independência do Brasil
Carnaval do Sol
Semana Santa
Festa de São Miguel

Itaobim

Boi de Janeiro Maria Trovão
Coral Ouro de Minas
Folia de Reis e Pastorinhas

Festa da Manga

Não

Caraí

Folias Reis do Maranhão

Não tem informação

Não

Ponto dos Volantes

Cavalgada da Amizade

Forró Volantes “Arraiá de São Pedro”

Sim

Monte Formoso

Cavalgada da Amizade
Boi de Janeiro
Coral Infantil da igreja

Festival de Artesanato e Culinária Regional
Festa junina
Festa de São Pedro

Não

Padre Paraíso

Grupo Folia Filhos de Izone
Terno do Menino Jesus
Grupo de Teatro Murion

Festa dos Gesseiros e Amigos da Gameleira
Cavalgada
Vaquejada

Não

Catuji

Rodeio

Não tem informação

Não

Novo Cruzeiro

Grupo Folia de Reis da Paróquia São Bento

Festival da Cachaça
Festa do padroeiro São Bento

Não

Grupo Cultural Mocoró de São Sebastião
Grupo Folia de Santos Reis
Boi de Janeiro
Cavalgada

Festival de Inverno
Festa do padroeiro São Sebastião
Aniversário da Cidade
Comemorações da Quaresma
Dia das Mães
Dia de Reis
Festa da Criança
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Festas Juninas
Festival de Inverno
Semana da Pátria
Semana Santa
Natal

Não

Grupo de Fanfarra
Procissões para pedir chuva

Festa de aniversário da cidade
Folia de Reis
Festa de Nossa Senhora da Conceição
Festa de São João
Festa de Natal

Sim

Águas Vermelhas

Cachoeira de
Pajeú

Sim
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Quadro D.5: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2016

(Conclusão)

Municípios

Formas de expressão grupos culturais

Celebrações

Bandas

Berizal

Cavalgada

Festas Juninas Festa de São Sebastião padroeiro, Festa Tradicional de Junho, Festa de
Corpus Christi, Festa da Escola João Estadual
Álvaro Bahia, Festa de Aniversário da cidade

Não

Vaquejada

Festa Junina
Festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo
Festa de aniversário da cidade
Cavalgada Ação Entre Amigos Alvorada da
Comunidade

Não

Divisópolis

Grupo Esporão de Capoeira
Grupo Teatral de Divisópolis

Festa de São João
Festival de Teatro do Vale do Jequitinhonha
Festival de Poesia
Aniversário da cidade
Dia e Semana do Evangélico
Festa da padroeira

Não

Pedra Azul

Pastorinhas Raízes da Vida
Boi de Janeiro: JJ e Boneca Elenita
Boi de Janeiro: Satan e Boneca Patativa
Folia de Preto Guarda: Boi Bafafá e Boneca
Joana
Folia do Senhor Íris: Boi Nerolin e Boneca
Rainha da Noite
Boi Trovão e Boneca Carla
Boi Guerreiro e Boneca Xuxa

Festa do Morango
Festival de Cultura
Festa de São João
Corrida de Mountain Bike
Festa do Vaqueiro
Vaquejadas
Cavalgada Rural

Não

Medina

Gruo Folia de Medina
Folias dos Reis: das Mulheres de Medina
Folia de Reis de General Dutra
Folia de Reis de São Sebastião
Folia de Reis do Aredó
Folia de Reis do Bidó e Tombo
Folia de Reis do Lameiro
Folia de Reis de Lagoa Velha e Pedra
Folia de Reis de Palmira
Folia de Reis de Manoel
Capoeira

Festa da Cabeça da Leitoa
Aniversário da cidade
Leilão da Padroeira Santa Rita de Cássia
Cavalgada de General Dutra
Festas Juninas
Arraiá do Sepultura
Bandeira do Sô Miro
Dia de São Sebastião
Festa do 7 de Setembro
Festival de Teatro do Vale do Jequitinhonha
Forró da Dona Xepa
Forró do Bairro Saudade
Forró do Bode
Forró do Pezão

Não

Comercinho

Folia de São Sebastião

Festa de Nossa Senhora da Conceição
Festa de São João
Cavalgada

Não

Divisa Alegre

Fonte: IEPHA - Mapeamento do Patrimônio Imaterial de Minas Gerais – ICMS e Cadastramento de Grupos de Folias, IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2011. Pesquisa de Campo, publicações diversas. Elaboração: Fundação João Pinheiro
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APÊNDICE D.6

Decorativo:

Imagens de tecelagem e bordados dos
territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Fotografia
Vasos decorados, Associação de Lavradores e
Artesãos de Campo Alegre, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes

Fotografia
Tecelagem na Comunidade de Tocoiós, Berilo
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
Fotografia
Tecelagem, Associação de Artesãos Guarani Ari
Ari, Distrito de Guaranilândia, Jequitinhonha
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
Fotografia
Quadro sem moldura de Adelícia Amorin da
Rocha, Almenara
Fonte: Descubra Minas (descubraminas.com.br)
Fotografia
Toalha de mesa Adelícia Amorin da Rocha, Almenara
Fonte: Exposição Centro de Arte PopularImagens
do Artesanato em cerâmica dos territórios Alto e
Médio/ Baixo Jequitinhonha
Estilo Utilitário- figurativo:
Fotografia
Moringa com três cabeças, Associação de Artesãos de Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
Fotografia
Potes em forma de mulher, Associação de Artesãos de Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
Estilo Decorativo:
Fotografia
Bonecas siamesas, Associação de Artesãos de
Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
Fotografia
Peças decorativas, Associação de Artesãos de
Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes.

Estilo Escultórico:
Fotografia
Peças de Noemisa Batista dos Santos, Ribeirão do
Capivara, Caraí, década de 1970
Acervo Centro de Arte Popular Cemig, Minas
Gerais
Estilo Escultórico:
Fotografia
Noiva e Noivo. Maria José Gomes da Silva, Campo
Alegre
Acervo: Centro de Arte Popular, Cemig
Fotografia
Peça de João Alves, Taiobeiras
Estilo Escultórico:
Fotografia
Boia-fria. Ulisses Mendes, Itinga
Acervo do Centro de Arte Popular, Cemig
Fotografia
Máscaras. Lira Marques. Araçuaí.
Fonte: UFMG, Saberes Plurais
Estilo Escultórico:
Fotografia
Peças de Leonardo Batista dos Anjos, município
de Jequitinhonha
Fonte: UFMG, Saberes Plurais
Fotografia
Peça antropomorfa de Ulisses Pereira Chaves,
Caraí

Apêndices

Imagens de tecelagem e bordados dos territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Tecelagem na Comunidade de Tocoiós, Berilo
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes

Tecelagem, Associação de Artesãos Guarani Ari Ari, Distrito de Guaranilândia, Jequitinhonha
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
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Quadro sem moldura de Adelícia Amorin da Rocha, Almenara
Fonte: Descubra Minas (descubraminas.com.br)

Toalha de mesa Adelícia Amorin da Rocha, Almenara
Fonte: Exposição Centro de Arte Popular

Apêndices

Estilo Utilitário- figurativo:

Moringa com três cabeças, Associação de Artesãos de Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes

Potes em forma de Mulher, Associação de Artesãos de Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes
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Estilo Decorativo:

Bonecas siamesas, Associação de Artesãos de Coqueiro Campo, 2016.
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes

Peças decorativas, Associação de Artesãos de Coqueiro Campo, 2016;
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes.
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Estilo Decorativo:

Vasos decorados, Associação de Lavradores e Artesãos de Campo Alegre, 2016;
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes

Estilo Escultórico:

Peças de Noemisa Batista dos Santos, Ribeirão do Capivara, Caraí, década de 70.
Acervo Centro de Arte Popular Cemig, Minas Gerais.
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Estilo Escultórico:

Noiva e Noivo. Maria José Gomes da Silva, Campo Alegre
Acervo: Centro de Arte Popular, Cemig

Peça de João Alves, Taiobeiras
Estilo Escultórico:

Apêndices

Bóia fria. Ulisses Mendes, Itinga
Acervo do Centro de Arte Popular, Cemig

Máscaras. Lira Marques. Araçuaí.
Fonte: : UFMG, Saberes Plurais
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Estilo Escultórico:

Peças de Leonardo Batista dos Anjos, município de Jequitinhonha
Fonte: UFMG, Saberes Plurais

Peça antropomorfa de Ulisses Pereira Chaves, Caraí
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Estilo Escultórico:

Noiva segurando pássaro, Isabel Mendes da Cunha, Santana do Araçuaí

Mãe amamentando filho, Isabel Mendes da Cunha, Santana do Araçuaí
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Texto D.1: Projetos e programas de cultura e
desenvolvimento local realizados no Vale do
Jequitinhonha
Entre os estudos sobre o tema da cultura nos territórios do Jequitinhonha, cabe destacar os trabalhos da Universidade Federal de Minas Gerais,
que, desde 2000, realiza um programa de desenvolvimento regional, articulado de forma interdisciplinar, o Polo de Integração da UFMG no Vale do
Jequitinhonha. Trata-se de um conjunto de ações,
em seis áreas de atuação: desenvolvimento
regional e geração de ocupação e renda; cultura;
comunicação; meio ambiente; educação e saúde.
O programa busca contribuir para a autonomia
dos municípios e promover a qualificação dos
recursos humanos locais. Adota uma metodologia de intervenção na qual a população é convidada a participar como promotora e indutora do
desenvolvimento econômico, social e humano.
Na área de cultura e comunicação, o programa
trabalha articulado ao “movimento cultural do
vale”, qualificando jovens na área das mídias e
os artesãos na organização e gestão de seus
processos criativos e comercialização de seus
objetos de arte. Atua também no suporte aos
grupos culturais e às organizações não governamentais, na organização e realização de eventos,
nas questões ligadas ao patrimônio material e
imaterial e na proposição e discussão de políticas
públicas (NOGUEIRA, 2012).
Publicações sobre a cultura encontram-se disponibilizadas no site do programaI. Ressalta-se

grande parte dos textos homogeneizadores
sobre a região surgido entre os anos 1970 e
1980. A publicação identifica ainda o surgimento
de uma nova narrativa do território como “Vale
da Riqueza”, que resultou de um movimento
regional de reação e oposição, organizado por
atores e grupos da área de cultura.
O seminário Visões do Vale, outra ação do programa, tem sido realizado desde 2004, com a
proposta de conhecer a diversidade cultural
e buscar perspectivas de desenvolvimento
para a região. A cada edição há um tema central que orienta as discussões, sendo o evento
um importante espaço de encontros e debates
sobre a cultura e o desenvolvimento local, bem
como de disseminação dos saberes e fazeres
dos “mestres” da região, por meio da realização
de oficinas, apresentações musicais e outras atividades, divulgando e valorizando os grupos de
cultura do território.
Ainda no âmbito do programa Polo do Jequitinhonha, destaca-se o projeto Saberes Plurais
– Museu Virtual, uma parceria com a Diretoria
de Governança Informacional da Pró-reitoria
de Extensão da UFMG com a Diretoria de Ação
Cultural da UFMG. O projeto tem o “objetivo
de ampliar os espaços de produção, difusão e
compartilhamento de dispositivos multimodais
dedicados ao imaginário, à memória e às oralidades populares, com o propósito de ampliar a
memória social brasileira, a partir das histórias de
vida e da perspectiva dos cidadãos comuns”.II
2

1

a publicação Vale do Jequitinhonha: cultura e
desenvolvimento, de 2012. A publicação tem
como uma de suas contribuições a problematização da questão do desenvolvimento local e
da emergência da narrativa do Vale do Jequitinhonha como “Vale da Pobreza”, presente em

I Portal Polo Jequitinhonha: <www.ufmg.br/polojequitinhonha>.

Até o ano de 2016, foram trabalhadas histórias
orais de 27 mestres de várias áreas de atuação,
tendo sido produzido para cada um deles um
livreto contando sua história de vida e de sua arte
ou maestria, juntamente com um DVD, por meio
II Mais informações no site: <https://www.ufmg.br/proex/cpinfo/
saberesplurais/objetivos/>. Acesso em: 7 out. 2016
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do qual se apresentam o artista em seu cotidiano
e sua produção artística. Esse material pode ser
visto também no museu virtual, em siteIII próprio
criado pelo projeto. Por meio desse trabalho os
artistas locais passam a ser mais conhecidos e
divulgados e, em consequência, mais valorizados,
permitindo também disseminar seu conhecimento e arte às novas gerações. Uma ação do
programa muito importante para a divulgação e
venda do artesanato tem sido a feira de artesanato da UFMG, um espaço de comercialização da
produção artesanal do território, que foi mencionado em todas as entrevistas com artesãos realizadas neste trabalho. Outra ação do programa
também importante para o conhecimento do
artesanato é o espaço de divulgação dos produtos no site do programa Polo do Jequitinhonha.
3

Outro trabalho que se destaca na região é o
projeto Araçuaí Sustentável. Iniciativa importante de intervenção para o desenvolvimento
da região, consiste em um conjunto de atividades/ações coordenadas pela ONG Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD),
que atua em Araçuaí desde 1998. Por meio
desse projeto são realizados trabalhos educativos, culturais e ambientais visando tornar a
cidade um modelo de cidade educativa e de
desenvolvimento sustentável.

Cultura e desenvolvimento sustentável: Projeto
Araçuaí Sustentável
O Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
(CPCD) é uma organização não governamental
criada em 1984 pelo antropólogo e educador
Tião Rocha, que desenvolve projetos nas áreas
de educação popular e desenvolvimento comunitário, com foco no aprimoramento de agentes
de transformação social que possam multiplicar

III http://www.museudastradicoes.com.br/
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suas ações. Atua desde 1998 na cidade de Araçuaí
e tem na cultura a matéria-prima e o instrumento
dos trabalhos que realiza. Atualmente o CPCD
desenvolve um conjunto de projetos com múltiplas ações coordenadas e complementares em
Araçuaí e em outros municípios mineiros (Curvelo e Raposos), em São Paulo, no Maranhão e
outros países como a África e o Peru, nas áreas de
educação, cultura e meio ambiente.
O primeiro projeto desenvolvido em Araçuaí,
denominado Ser Criança, é uma iniciativa educacional voltada para crianças de 7 a 14 anos,
que tem como premissa a educação por meio do
brincar, e visa vencer o fracasso escolar do ensino
fundamental.IV Dando continuidade ao projeto
Ser Criança, foi criada a Cooperativa Dedo de
Gente, como um espaço de formação técnica
e humana, na perspectiva de criar alternativas
de trabalho e renda na cidade, evitando assim
que os adolescentes migrem para trabalhar em
outros lugares.
4

Outro projeto da escola que merece ser mencionado é a Fábrica de árvores, que tem por objetivo plantar 200 mil mudas para reflorestar a
beira do rio:
A cooperativa Dedo de Gente, criada em 1996 em
Curvelo, onde funciona a sua sede, atua também
em Araçuaí e Raposos e é formada por diversos
grupos de produção, as Fabriquetas. A cooperativa é dirigida por jovens que unem esforços para
o desenvolvimento coletivo. A cooperativa busca
resgatar saberes e fazeres populares, reforçando a
utilização de materiais alternativos, estimulando
a valorização sociocultural, a prática do trabalho
comunitário e a coletivização dos processos de
IV O projeto Ser Criança ganhou em 1995 o primeiro lugar no
concurso nacional do prêmio Itaú/UNICEF Educação & Participação, tendo sido mencionado também como projeto modelo
nas revistas Amae Educando (1994, nº 248) e Nova Escola,
novembro de 1993. (ARAÚJO, 2009, p. 42)
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produção.V Quando o jovem entra na cooperativa
Dedo de Gente, ele tem a oportunidade de se
aproximar e conhecer suas identidades, resgatar,
aproximar-se da realidade e da cultura local,
sendo estimulado a representar esse conhecimento nas peças artesanais, nos vídeos etc.
5

As fabriquetas dividem as funções da cooperativa e têm como princípio de trabalho o compromisso ambiental no sentido de reaproveitar, reutilizar, produzir com alternativas de baixo custo e
buscar novas soluções para os problemas a serem
administrados. Um grupo dedica-se ao artesanato
(marcenaria, serralheria, tinta de terra etc.), outro
ao software (prestam serviços na área de criação
de sites, logomarcas, material gráfico, etc.) e outro
ao cinema, que realiza sessões de filmes abertas ao
público e presta serviço na área de audiovisual (filmagem, edição, cinegrafia), produzindo anúncios,
vídeos institucionais. Este grupo está produzindo
para a TV Araçuaí e pretende ter um canal próprio.
A comercialização dos produtos é feita em lojas
física e virtual, ambas administradas pela fabriqueta de software, bem como em algumas feiras
de artesanato.

Contribuir concretamente para a transformação social do Vale do Jequitinhonha,
fazendo de Araçuaí, cidade polo da região,
uma Cidade Sustentável. A Transformação
Social como Causa – Um Brasil Sustentável
como Meta, é o lema deste projeto. Com
atuação em diversas regiões brasileiras,
as instituições se organizam em uma plataforma, convergindo suas “expertises” de
gestão em tecnologias sociais de comprovado sucesso.VII
7

A estratégia de ação escolhida foi a de convergir diferentes tecnologias ligadas a água,
habitação, cultura, trabalho, alimento, energia,
saúde e educação, a partir de alianças em torno
da mesma causa.
Para a criação e definição das estratégias de ação
do projeto, foram realizados encontros e teleconferências até que fosse definido seu objetivo
geral – a transformação social – e os objetivos
específicos: o empoderamento comunitário, o
compromisso ambiental, a satisfação econômica
e os valores éticos, humanos e culturais.

desafio comum:

Para atingir tais objetivos, foram definidas as
seguintes premissas ou estratégias metodológicas: o território como ponto de partida, as
alianças interinstitucionais e as tecnologias
conectadas de forma sistêmica. Todas as atividades realizadas no projeto estão conectadas

V A cooperativa Dedo de Gente foi mencionada como projeto
de destaque e modelo em diversas revistas nacionais, tendo
ganhado diversos prêmios, entre eles o TOP 100 de Artesanato
do Sebrae que levou em conta critérios como eficiência produtiva e práticas de comercialização, gestão estratégica, qualidade
estética e de valor cultural, embalagem, inovação em produtos,
adequação econômica e ambiental e responsabilidade social.
Disponível em: <www.cpcd.com.br>. Acesso em: 20 set. 2016.
VI A Fundação Avina foi fundada em 1994 pelo empresário suíço
Stephan Schmidheiny. A Avina promove o desenvolvimento
sustentável por meio de alianças entre a empresa privada e organizações filantrópicas que fomentam a liderança e a inovação.

VII Em 2009, o projeto “Arassussa - Araçuaí Sustentável”, recebeu
o Prêmio Destaque no Marketing 2009, junto a Petrobras –, na
Categoria Responsabilidade Social. Em 2011, figurou entre os
cinco finalistas no prêmio Globe Sustainable City Award, na
categoria “Prêmio Cidade Sustentável”. É uma das iniciativas
reconhecidas pela Rede de Cidades Sustentáveis e frequentemente é pauta de reportagens. Em 2009, o Globo Rural
dedicou um programa à iniciativa. A reportagem “À Sombra
das Mangueiras” deu à jornalista Helen Martins e ao repórter
cinematográfico Jorge dos Santos o Prêmio Embratel de
Jornalismo na categoria responsabilidade socioambiental.
(portal Arasempre, consulta em 21/09/2016).

Em 2005 teve início o projeto Araçuaí Sustentável,
criado por meio da integração e articulação entre
13 organizações brasileiras ligadas à Fundação
AvinaVI, que se uniram em torno de um objetivo/
6
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de modo a trabalhar com as principais questões
a serem desenvolvidas: água, energia, alimento,
habitação, trabalho, educação e cultura.
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para as práticas de permacultura, ou cultura permanente, onde se praticam os princípios da Carta
da TerraX.
10

A partir de 2007, o projeto se intensificou, passando a contar com o apoio da Petrobras e a
mobilização para implantar tecnologias socioambientais integradas na cidade e hoje se constitui em modelo de projeto no enfrentamento
da questão da sustentabilidade em cidades de
pequeno porte.
Outro braço do projeto Araçuaí Sustentável é
a permaculturaVIII, denominado Sítio Maravilha,
que pertence à Ação Social Santo Antônio, uma
organização local que cedeu o sítio ao CPCD
em regime de comodato, para a implantação
do Centro de Permacultura do Vale do Jequitinhonha em parceria com a Petrobras, Petrobras
Ambiental e Governo Federal. O sítio foi transformado tendo a permacultura como modelo
de intervenção. O solo, que no início do projeto
era pouco fértil e arenoso, tornou-se fértilIX.
Para melhorar sua qualidade biológica, foram
plantadas mais de 3.800 mudas, entre 2006 e
2011, e o resultado foi a produção de 48 toneladas de alimentos, que abastecem mais de
300 crianças dos projetos SER CRIANÇA e Ação
Social Santo Antônio.
8

9

Desde 2005, o sítio funciona como um laboratório de tecnologias alternativas e uma referência
VIII O conceito de permacultura refere-se ao desenvolvimento
de um sistema integrado de espécies animais e vegetais
perenes ou que se perpetuam naturalmente e são úteis aos
seres humanos. Desenvolvimento de paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem padrões e relações
encontradas na natureza e que, ao mesmo tempo, produzem
alimentos, fibras e energia em abundância e suficientes para
prover as necessidades locais. Definição encontrada em
MOLLISON; HOLMGREN. Permaculture One Corgi, 1978.
IX O CPCD acumula um acervo de cerca de 1.500 tecnologias
catalogadas, de baixo custo, de fácil construção, adaptadas e
adequadas às necessidades locais familiares e comunitárias,
em meios rurais e periféricos urbanos.

X As tecnologias usadas no Sítio Maravilha podem ser conhecidas detalhadamente por meio da publicação Tecnologias do
Sítio Maravilha, do projeto Araçuaí Sustentável, CPCD, 2013.
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Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e Transmissão
S. A. (Cemig GT) e Fundação João Pinheiro, em 13.04.2016, tendo como objeto a cooperação
técnica entre os Partícipes para o desenvolvimento de projeto de p
 esquisa que c ontenha
as diretrizes, as estratégias e as propostas de alcance territorial para e struturação do Plano
de Desenvolvimento para o Vale do J equitinhonha (PDVJ), no intuito de subsidiar a
atuação da Cemig GT na Usina Hidrelétrica de Irapé junto aos agentes sociais, privados e
públicos nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.
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