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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 docu-
mentos 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 empreen-
dido 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 imple-
mentadas, 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 Execu-
tivos 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 Públi-
ca 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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O desenvolvimento de uma região passa, entre 
outras coisas, pela expansão educacional. A edu-
cação influencia diretamente a produtividade dos 
trabalhadores, contribui para o crescimento econô-
mico, aumenta os salários, atrai investimentos do 
setor produtivo, diminui a pobreza e a desigualdade.

Para além disso, a educação é um direito funda-
mental, determinado pela Constituição Federal 
de 1988, que tem impactos diretos tanto na quali-
dade 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 educa-
cional histórico. Se por um lado é necessário reme-
diar 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, esco-
laridade da população adulta, qualidade da edu-
cação e aspectos relacionados aos professores.

Cabe ressaltar que, além da educação básica, é 
importante a qualificação profissional da popu-
lação 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 produti-
vidade 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 sis-
tema eficaz. Assim, é necessário saber a cober-
tura e o acesso ao sistema de ensino, o fluxo dos 

Educação
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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 neces-
sário também conhecer os atuais níveis de anal-
fabetismo 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 uti-
lizadas 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 Edu-
cação Superior, de responsabilidade do Mistério da 
Educação (MEC), e o Sistema Mineiro de Avaliação 
e Equidade da Educação Básica (SIMAVE), coorde-
nado 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 pedagó-
gicos 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 fun-
damental 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 uni-
versalizado 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 territó-
rios 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 muni-
cípios 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 denomi-
nador 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 escolari-
zação líquida para os municípios em anos que não são censitários.
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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 dis-
poníveis 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 terri-
tório 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 ana-
lisados 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 dificul-
dades 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 atendi-
mento 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 trans-
porte 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 infraestru-
tura das estradas ampliam as dificuldades. Nesse 
sentido, a SEE, por meio do Programa 210 – Coo-
peração Estado Município na Área Educacional 
por meio da Ação 4642, aponta que o custeio 
do transporte escolar segue diretrizes do Fundo 

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 (%)

Unidade geográfica

0 a 3 anos 4 e 5 anos 15 a 17 anos

2010 2014 Variação 
(%) 2010 2014 Variação 

(%) 2010 2014 Variação 
(%)

Minas Gerais 13,1 17,4 32,4 63,9 68,9 7,8 89,9 85,0 -5,4

Alto Jequitinhonha 12,3 17,8 44,5 55,1 72,4 31,4 87,6 96,2 9,7

Capelinha 13,2 17,5 32,2 52,5 73,3 39,7 85,1 96,6 13,6

Diamantina 11,7 18,0 53,7 56,8 71,8 26,4 87,8 95,9 9,1

Médio/Baixo Jequitinhonha 10,1 13,5 33,7 55,9 63,4 13,3 85,4 87,0 1,9

Almenara 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

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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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 aumen-
taram 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, prin-
cipalmente, 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 edu-
cacionais citaram exemplos exitosos na edu-
cação infantil. Segundo eles, os municípios que 
aderiram ao Programa Nacional de Reestrutu-
ração 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 pro-
grama do Governo Federal que destina recursos 
para os municípios por meio de convênios para 
a construção de creches e pré-escolas e a aqui-
sição 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 muni-
cípio 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 Jequi-
tinhonha, 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 municí-
pios 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 atendi-
mento 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 Jequi-
tinhonha 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 esti-
mada 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 desenvol-
vimento há muitas famílias beneficiadas.
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médio. Um dos problemas é a aprendizagem 
insuficiente nos anos iniciais do ensino funda-
mental (do 1º ao 5º ano). Esse fato resulta no 
baixo domínio da leitura e das operações mate-
máticas 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, regis-
traram-se também casos de recursos materiais 
insuficientes e compartilhamento dos equipa-
mentos públicos estaduais sem a manutenção 
necessária, ou seja, baixo investimento por parte 
do poder público municipal.

Também foi apontado que a retenção dos adoles-
centes 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 popu-
lação, conforme será verificado na seção seguinte.

Gráfico 1.1: Taxa de escolarização líquida dos ensinos fundamental e médio – Alto Jequitinhonha e 
Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2014 (%)
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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 dis-
torção 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 deficiên-
cias 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 fun-
damentais 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, usual-
mente 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 microter-
ritório de Capelinha possuir maior taxa de anal-
fabetismo do que o de Diamantina, os municí-
pios 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 Cape-
linha. 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 ter-
ritório, o analfabetismo ainda é um problema a 
ser enfrentado em todos os municípios, já que, 
dos 35 municípios pertencentes a esse terri-
tório, 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 apre-
senta 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 Palmó-
polis (29,5%), Santo Antônio do Jacinto (29,4%) e 
Monte Formoso (29%).
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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 perce-
bido 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 princi-
palmente 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, des-
tacam-se negativamente os municípios de Mata 
Verde (31,2%), Novo Cruzeiro (30,4%), Águas Ver-
melhas (26,9%) e Ponto dos Volantes (26,1%).

Com base no que foi exposto, observa-se que, 
apesar de a taxa de analfabetismo ter apresen-
tado 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 habi-
lidades 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 apon-
taram 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.

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

Fonte:  IBGE. Censo Demográfico 2000/2010 (microdados da amostra). 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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que tinha como objetivo diminuir a taxa de 
analfabetismo na região. Na narrativa dos entre-
vistados, esse programa deu certo em alguns 
municípios, em função principalmente do 
empenho das administrações locais da colo-
cação de professores com perfil adequado para 
lecionar para esse grupo específico. Nas loca-
lidades 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 popu-
lação 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 entre-
vistados, 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 pes-
soas 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 popu-
lação 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.

Gráfico 1.2: Taxa de analfabetismo por grupo etário – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha 
– 2010 (%)
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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 tra-
balho. No Apêndice A, tabelas A.9 e A.10, é mos-
trado o percentual da população nessa faixa 
etária por nível de instrução para os municípios. 
Em todos os municípios, observa-se baixo per-
centual 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 popu-
lação 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 ins-
trução ou fundamental incompleto, respectiva-
mente, 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

Grupo etário 
(anos)

Nível de instrução (%)

Sem instrução 
e  fundamental 

 incompleto

Fundamental completo 
e médio incompleto

Médio  completo 
e superior 

 incompleto

Superior 
 completo

Alto Jequitinhonha

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

Médio/Baixo Jequitinhonha

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

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 Superin-
tendências 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. 

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

Em 2016, a SEE-MG aumentou o número de vagas 
para o ensino médio e EJA noturnos, com a defi-
nição do horário de início e término das aulas a 
cargo da escola, além de incluir a disciplina Diver-
sidade, 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 Fun-
dação Roberto Marinho para o uso do material 
do Telecurso na Educação de Jovens e Adultos. 
Trata-se de aulas audiovisuais, com um professor 

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, consi-
derando-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.

O ProJovem Campo – Saberes da Terra possui 
metodologia específica, com regime de alter-
nância, 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, garan-
tindo assim uma renda mínima. Para o desenvol-
vimento desse projeto, a adesão dos municípios 
foi fundamental para os resultados, em função 
dos professores municipais que aderiram à pro-
posta 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.

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 recre-
denciamento-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 contex-
tualizados no mundo da vida rural.
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Novamente se esbarra no problema da desig-
nação de professores adequados para atuar 
na EJA e em projetos específicos como o Pro-
Jovem Campo, pois muitos não conheciam a 
realidade do campo, na avaliação dos entrevis-
tados. 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 comu-
nidades 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 pos-
suem 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 uti-
lizados neste relatório os dados das avaliações 
externas, coordenadas pela SEE-MG, para as dife-
rentes 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 atin-
giram o nível recomendado de alfabetização. 
Para o Médio/Baixo Jequitinhonha, esse resul-
tado é ainda pior, com 22,5% dos alunos abaixo 

13   Para outras informações consultar: http://www.simave.cae-
dufjf.net/proalfa/o-que-e-o-proalfa/.

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 nega-
tivamente 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 acom-
panhamento, 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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percebido nas entrevistas em profundidade. O 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic) foi citado como um programa bem-suce-
dido e que teve a adesão de todos os municípios. 
As ações do Pnaic apoiam-se em quatro eixos: 
formação continuada presencial para os profes-
sores alfabetizadores, distribuição de materiais 
didáticos, avaliações sistêmicas e gestão, mobili-
zação 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 ade-
quada para trabalhar com turmas muitisseriadas, 
comum nas áreas rurais, e falta de acompanha-
mento e monitoramento nas escolas. 

As tabelas 1.5 e 1.6 mostram os resultados do 
Programa de Avaliação da Rede Pública de Edu-
cação 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 desem-
penho: 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 conheci-
mento apropriado ao que é previsto para a sua 
etapa de escolaridade.

Percebe-se que o Alto Jequitinhonha apresenta 
resultados melhores que o Médio/Baixo Jequi-
tinhonha e, em alguns casos, melhor que Minas 
Gerais. Entretanto, o Médio/Baixo Jequitinhonha 
apresentou maior variação positiva da porcen-
tagem de alunos no recomendável entre 2011 
e 2014, com exceção da 3ª série do médio em 
língua portuguesa e do 9º ano em matemática. 

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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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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

Unidade geográfica

5º ano do ensino 
 fundamental

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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

Unidade geográfica

5º ano do ensino 
 fundamental

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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 fun-
damental, em ambas as disciplinas, e diminui ao 
longo das etapas escolares. É preocupante o baixo 
percentual de alunos que possuem as habili-
dades recomendadas na 3ª série do ensino médio 
em matemática, apenas 4,1% em ambos os terri-
tórios. Merece destaque o microterritório de Ara-
çuaí, cujo resultado da avaliação de matemática 
na 3ª série do ensino médio, em 2014, apontou 
que 12,6% dos alunos estavam no padrão reco-
mendado 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 pos-
síveis motivos dessa perda de efetividade do sis-
tema educacional ao longo das etapas de ensino. 
Os entrevistados apontaram que um dos pro-
blemas 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 entre-
vistados, 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, utili-
zou-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 edu-
cação 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 por-
centagem 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 dis-
ciplinas 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 complemen-
tação 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 for-
mação 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

Educação infantil Ensino fundamental anos 
iniciais

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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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 muni-
cípios 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, descon-
siderando, inclusive, a sua licenciatura.

Além da capacitação formal, é necessária a capa-
citação 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 rece-
bessem capacitação para atuarem com metodo-
logia 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 rotativi-
dade 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 ava-
liar 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 dispo-
nível em: <http://download.inep.gov.br/informacoes_estatis-
ticas/indicadores_educacionais/2014/docente_regularidade_
vinculo/nota_tecnica_indicador_regularidade_2015.pdf>.

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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confiança, de complementaridade e de colabo-
ração 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.

Visto dessa forma, ao examinar a tabela 1.8, per-
cebe-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 Jequiti-
nhonha esse indicador aponta que mais de 56% 
de suas escolas possuem regularidade docente 
média-baixa ou baixa.

Os microterritórios Capelinha, no Alto Jequiti-
nho nha, Almenara e Pedra Azul, no Médio/Baixo 
Je qui ti nho nha, 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 territó-
rios se encontram em situação pior quanto ao Indi-
cador de Regularidade Docente, o que contribui 
para agravar as dificuldades desses territórios.

1.1.5 Ensino profissionalizante

A população jovem tem apresentado dificul-
dades crescentes no acesso à inserção no mer-
cado 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.

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

Dada a importância dessa modalidade de ensino, 
esta seção é dedicada ao levantamento geral 
da proporção de matrículas na educação pro-
fissional18 – cursos técnicos de ensino médio e 
os de Formação Inicial e Continuada (FIC) – nos 
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
segundo a dependência administrativa, modali-
dades de ensino e cursos oferecidos.

Na tabela 1.9 encontram-se as matrículas na edu-
cação profissional e a distribuição relativa entre 
os microterritórios do Alto e Médio/baixo Jequiti-
nhonha. Percebe-se o baixo número de matrículas 
no ensino profissionalizante. Somado a isso, há uma 
concentração dessas matrículas em alguns municí-
pios, conforme pode ser visto no Apêndice A, grá-
ficos 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 matrí-
culas nessa modalidade. No Médio/Baixo Jequi-
tinhonha, 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. 

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 ofere-
cidas 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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Baixo Jequitinhonha, a maior oferta é por parte da 
rede federal (61,3%), por meio dos Institutos Fede-
rais 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 profis-
sionalizantes. 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 simultanea-
mente ao ensino médio, mas em instituições dife-
rentes) 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. Normal-
mente, esses cursos possuem grande flexibili-
dade 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 Jequiti-
nhonha não houve matrículas para o curso téc-
nico integrado. Além disso, nesse território a 
oferta de educação profissional por parte do 
estado se concentra na modalidade técnica con-
comitante (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 téc-
nico subsequente ao ensino médio. Destaca-se a 
oferta, por parte da rede municipal, da modali-
dade 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.

Tabela 1.9: Proporção de matrículas na educação profissional – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo 
Jequitinhonha e seus microterritórios –2015

Unidade geográfica Absoluto %

Alto Jequitinhonha 670 100,0

Capelinha 244 36,4

Diamantina 426 63,6

Médio/Baixo Jequitinhonha 2333 100,0

Almenara 709 30,4

Araçuaí 1053 48,0

Felisburgo 136 5,8

Itaobim 299 12,8

Jacinto 0 0,0

Pedra Azul 136 5,8

Fonte: MEC/Inep. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Como as diferenças entre os municípios perten-
centes 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 muni-
cípios, as matrículas foram no curso técnico 
concomitante ao ensino médio, exceto em Tur-
malina, cujas matrículas tiveram uma concen-
tração no curso técnico subsequente. O Senac 
de Diamantina apresentou 40% das matrículas 

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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dos cursos profissionalizantes, 92% na moda-
lidade técnico concomitante ao ensino médio. 
Somente no município de Diamantina ocor-
reram 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 Apên-
dice A, tabelas A.21 e A.22.

No Médio/Baixo Jequitinhonha, há maior diver-
sificação 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 con-
comitante 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%), con-
forme 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 matrí-
culas 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 des-
taque 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 modali-
dade integrado e o restante, nas modalidades 
subsequente e concomitante. No curso de Enfer-
magem, 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 ofere-
cidos 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 Arican-
duva, 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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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 dis-
tribuídas em Diamantina (36,7%) e Turmalina 
(73,8%). Já o curso de Segurança do Trabalho foi 
ofertado somente em Diamantina (32,4%), muni-
cípio em que teve o maior número de cursos ofer-
tados (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 muni-
cípios 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 ofer-
tados 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 profissiona-
lizante 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 edu-
cacional 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 Peda-
gogia 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 pro-
cesso de ensino-aprendizagem que acon-
tece em espaços e territórios diferenciados 
e alternados. O primeiro é o espaço fami-
liar 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 (ativi-
dades 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 democra-
tizar 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 mecâ-
nica 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 capilari-
dade territorial.

O Plano de Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável do Jequitinhonha e Mucuri (PLANO-
MESO), 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 insti-
tuições de ensino da região para a realização 
de cursos do PRONATEC que atendam à capa-
citação e assistência técnica para o produtor 
rural da agricultura familiar aos moldes de uma 
agroindústria familiar; 3) Estudo junto as Univer-
sidades, Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFET), Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas 
Gerais (EMATER-MG), Associações de Produ-
tores e outras entidades relacionadas sobre a 
viabilização de estruturas compartilhadas de 
processamento, e 4) Articulação entre Emater, 
prefeituras municipais, entidades de represen-
tantes 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 Edu-
cação 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 dis-
tância embasado na diminuição das desigual-
dades 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 por-
centagem 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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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 ofe-
recidos 26 cursos de graduação23 em três insti-
tuições de ensino: a) Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), de 
categoria pública federal; b) Pontifícia Univer-
sidade Católica de Minas Gerais (PUCMG), de 
categoria privada sem fins lucrativos; e c) Uni-
versidade 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, Enfer-
magem, Engenharia Florestal, Zootecnia, Fisioterapia, Agro-
nomia, Farmácia, Nutrição, Sistemas de informação, Turismo, 
Ciências Biológicas, Educação física, Química, Ciência e tecno-
logia, 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 insti-
tuições de ensino superior passaram a atuar no 
Médio/Baixo Jequitinhonha: a Universidade de 
Itaúna (UI), de categoria privada sem fins lucra-
tivos; o Instituto Federal de Educação, Ciências 
(IFNMG), de categoria pública federal; e a Facul-
dade 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 Far-
mácia) 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.

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 (%)

Unidade geográfica
Graduação

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.
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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 con-
clusão 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 Uni-
versidade 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 Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB). Desse modo, as insti-
tuições 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, Itama-
randiba, Minas Novas, Padre Paraíso, Pedra Azul e 
Turmalina. As tabelas com informações mais deta-
lhadas estão no Apêndice A, tabelas A.27 e A.28. 
No Alto Jequitinhonha, as instituições que ofe-
recem os cursos são a Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Univer-
sidade 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 qua-
lificar os dados secundários, foi realizada uma 
pesquisa de campo com entrevistas em profun-
didade e rodas de conversa com os gestores, 
analistas e inspetores educacionais das Superin-
tendências 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 acompanha-
mento mais individualizado com os alunos com 
maiores dificuldades; alta rotatividade dos profes-
sores 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 pro-
fessores, 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 profes-
sores sem conhecimento adequado para minis-
trar 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 apon-
taram 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 manu-
tenção 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, perce-
bida 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 universi-
dades não oferecem muitos cursos de licencia-
tura – principalmente as públicas –, não possuem 
muitos projetos voltados para a região e ofe-
recem poucos cursos de capacitação continuada 
para os professores. Com relação a essa questão, 
em 2016, a SEE-MG celebrou com a UFVJM um 

acordo de cooperação técnica visando à implan-
tação 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 pro-
fessores designados realmente tenham habili-
dades para essa função, pois esse é um dos atuais 
problemas. É importante também que as ofi-
cinas sejam mais bem pensadas, com atividades 
diversificadas e aproveitando as manifestações 
e recursos culturais locais. Além disso, é neces-
sário 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 edu-
cação formal e cursos profissionalizantes, com a 
criação de uma renda mínima para os mais vulne-
ráveis. 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 tra-
balho, com projetos que são realmente aplicados 
na sala de aula, o que tornaria o aluno mais moti-
vado, diminuindo-se a evasão. 

1.1.8 Análise dos atores locais

Esta seção se dedica a um levantamento geral 
das demandas apresentadas nos Fóruns Regio-
nais na área de educação e as respostas apresen-
tadas pela Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais, tendo como base os documentos 
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enviados pela Secretaria de Estado de Planeja-
mento 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 Jequiti-
nhonha 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 ter-
ritórios de desenvolvimento. No Alto Jequiti-
nhonha, 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 refe-
rentes 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 Edu-
cação (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 profis-
sionais 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 valori-
zação dos profissionais de educação, especifica-
mente acerca do plano de carreira, não foi iden-
tificado 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 Pedagó-
gicas Inovadoras com ênfase na Educação Indí-
gena, bem como para a Educação do Campo 
e Quilombola, a SEE-MG informa que existem 
ações específicas para garantir o ensino diferen-
ciado. Na temática da Afroconsciência, todas as 
escolas estaduais terão implementação da Lei 
10.639/03. Quanto à Educação Indígena, o obje-
tivo é garantir o ensino diferenciado, conside-
rando currículos e metodologias que valorizem 
suas especificidades culturais e sociais. A SEE-MG 
pretende trabalhar as diretrizes para as educa-
ções do campo, quilombola, indígena e especial. 

No Alto Jequitinhonha, para as demandas vol-
tadas para a grade curricular como a inclusão 
das disciplinas de Filosofia, Sociologia e Música, a 
SEE-MG aponta que o currículo dos ensinos fun-
damental 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. 

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

as demandas relativas à contratação de profes-
sores para atendimento de alunos com déficit de 
aprendizagem, esclarece que já possui critérios 
para atendimento aos alunos com tais necessi-
dades. E para a necessidade de programas para 
incentivo de práticas esportivas para os alunos, 
informa que a implantação do Programa do Le-
gado 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 apresen-
tada nos dois territórios. 

Em se tratando da Educação Profissional, a popu-
lação 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 esco-
lares rurais. Também pretende ampliar a oferta de 
cursos técnicos concomitantes ao ensino médio 
nas escolas estaduais, atendendo às demandas 
regionais e municipais. 

Com relação à demanda pela Educação Inte-
gral, 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 secreta-
rias 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 aproxi-
mação com a comunidade escolar. 

Outro ponto muito mencionado foi relativo à 
Infraestrutura Escolar. Com relação à disponibili-
zação 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 qua-
dras, 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, justa-
mente 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 pri-
vada, 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 Alimen-
tação 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 Supe-
rintendência 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 vio-
lência escolar, bem como a proposição da convi-
vência democrática no ambiente escolar, articu-
lando-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 forma-
lizou 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 compe-
tência 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 sis-
tema 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 organi-
zarão, em regime de colaboração, os seus 
sistemas de ensino. 

Além da Constituição Federal de 1988, cabe des-
tacar a Lei nº 9394/96 (LDBEN), que estabelece, 
entre outras coisas, as diretrizes para o funciona-
mento dos sistemas de ensino e para a política edu-
cacional 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 Municí-
pios organizarão, em regime de colaboração, os 
respectivos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996).

Ao olhar mais de perto a referida lei, ressal-
ta-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 propor-
cional das responsabilidades, de acordo com 
a população a ser atendida e os recursos finan-

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 sis-
tema 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 facul-
tado aos municípios vincular-se ao sistema esta-
dual. Evidentemente que, ao fazer isso, a admi-
nistração 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 capa-
cidade 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 Supe-
rintendências Regionais de Ensino, verificou-se 
que nenhum município dos territórios do Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha possui sistema 



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha48

municipal de ensino e que, por isso, todos eles 
poderiam estar vinculados ao sistema de ensino 
do estado de Minas Gerais. Mesmo conside-
rando 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 cons-
ciência 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 pro-
blemas educacionais existentes nos territórios 
do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, 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 necessá-
rios 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, prin-
cipalmente 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 Regio-
nais 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 Diag-
nóstico. Entre elas, destacam-se: ampliação 
do corpo técnico pedagógico das superin-
tendências 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 competên-
cias conforme o cargo; destinação da atuação 
conforme a demanda local bem como a per-
manência 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 edu-
cacional. Como apontado pelos entrevistados, 
essas ações são importantes. Por isso, reitera-se 
aqui a sua continuidade.

Ressalta-se também que outros planos elabo-
rados para a região apontaram parcialmente 
proposições semelhantes às deste estudo. Res-
salta-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 pro-
postas, 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, prá-
ticas do semiárido (cisternas, barraginha), 
práticas agroecológicas; 5. Bolsa de estágio 
para acompanhamento de agricultores no 
campo incentivando práticas agroecoló-
gicas. (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 capaci-
dade 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 PROPOSIÇÕES

Desde a sua concepção, a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha vem 
perfazendo etapas que congreguem possibili-
dades 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 desen-
volvimento não possuem sistema próprio de 
ensino e, por isso, o Governo do Estado, via SEE-
MG, possui papel central na coordenação da 
política educacional, conforme comentado na 
seção anterior. 

Dessa forma, apresentam-se as seguintes propo-
sições, 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 fun-
damental, nos anos iniciais, deverá ser consti-
tuída, nas Superintendências de Ensino de Al-
menara, 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 mes-
ma 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;

c. inventário e avaliação das condições dos pré-
dios escolares onde estão instaladas as uni-
dades escolares, segundo modelo a ser for-
necido pala SEE-MG, para elaborar um plano 
de intervenção conjunta para melhorias.

II. São ações para o suporte ao ensino funda-
mental, nos anos finais:

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

b. ações interdisciplinares nas escolas, com 
feira de ciências, feira de profissões, encon-
tros culturais, entre outras, de forma a des-
pertar 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, consideran-
do a EJA como uma alternativa.

III. São ações para o suporte ao ensino médio:

a. oferta em turnos diferenciados, principal-
mente 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, demo-
gráficas 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 

continuidade e diversidade em consonân-
cia às potencialidades econômicas da re-
gião e capilaridade territorial;

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

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

a. inclusão no currículo de disciplinas que 
contribuam para uma formação empreen-
dedora dos alunos, com habilidades e 
competências para gestão e formas de or-
ganização, visando à inclusão social;

b. oferta de programas de concessão de bol-
sas de estudos, para as populações vulne-
ráveis, principalmente da região rural;

c. funcionamento em horários e locais ade-
quados, definidos em conjunto com a 
 comunidade local, com número flexível 
de alunos por turma, de forma a permi-
tir o acesso da população que está fora  
da escola.

V. São ações para o suporte à educação em tem-
po integral:

a. realização de um diagnóstico sobre a si-
tuação 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 espe-
cial 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 do-
cente, técnico e gestores atuantes em todas 
as modalidades e níveis de ensino, deverá 
ser apoiado um programa de capacitação 
considerando:

a. capacitação dos professores alfabetizado-
res 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-aprendiza-
gem 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 estu-
do 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 fun-
damental;

d. capacitação do corpo docente de progra-
mas de alfabetização de adultos e EJA, 
com metodologia específica que conside-
re o estudante adulto e a perspectiva de 
sujeito do processo;

e. capacitação para os docentes e outros 
profissionais que trabalham nos anos fi-
nais do fundamental e no ensino médio, 
na modalidade do campo, com a meto-
dologia das Escolas Família Agrícola e 
adequação dos currículos e calendários 
escolares à demanda do meio rural dos 
municípios da região;

f. implementação das capacitações existen-
tes 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 es-
colas municipais;

g. capacitação em geral para envolver a co-
munidade escolar nos processos decisó-
rios 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.  Para a qualificação do processo formativo do 
corpo docente técnico, deverão ser fortaleci-
das e ampliadas as parceiras com as institui-
ções 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 mol-
des da Rede Nacional de Capacitação e 
Educação Permanente do SUAS;

b. a oferta de cursos presenciais de licencia-
tura, 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 rea-
lizadas a partir da formação, como possi-
bilidade 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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 ensino médio e pequenos agricultores, 
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 perma-
nência 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, prioritaria-
mente, 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 Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (PRONAF) e 
organizar empreendimentos dentro da pro-
posta de economia solidária (ECOSOL);

b. articulação com a Secretaria de Estado de 
Saúde a fim de promover ações preventi-
vas, 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 dificul-
dades para acesso à educação;

c. articulação com a Companhia de Desen-
volvimento Econômico de Minas Gerais 
com a finalidade de potencializar as inicia-
tivas locais empreendedoras, fortalecendo 
a região através de sua vocação e amplian-
do a capilaridade de produção e mercado.
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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 popu-
lação, 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 plata-
forma 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 con-
sideradas ainda informações coletadas na pes-
quisa 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 organi-
zação, 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 coor-
denar 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 habi-
tantes; (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 hospi-
tais por tipo de prestador; (g) número de leitos hos-
pitalares de internação por 1 mil habitantes.

a.  Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Estraté-
gia 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 espe-
cialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de 
outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser per-
manente 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.) 

2
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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 microter-
ritórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo 
Jequitinhonha, aumentou, além de ter sido supe-
rior 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 apre-
sentou o menor valor de UBS por 12 mil habi-
tantes (2,35), enquanto o maior valor foi obser-
vado 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 microter-
ritórios 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 relativa-
mente recente de apoio à Estratégia de Saúde 
da Família. Entre 2008 e 2014, a proporção de 
municípios no estado de Minas Gerais com a pre-
sença de equipes NASF aumentou de 11,61 para 
56,04% (tabela 2.2). No território do Alto Jequi-
tinhonha, 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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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 dimi-
nuiu 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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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

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 verifi-
cado em quase todos os microterritórios do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha no número de 
médicos, entre 2008 e 2014, o indicador número 

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 habi-
tantes 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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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

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 Mun-
dial 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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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 con-
tava apenas com 0,32 leitos por 1 mil habitantes.

d. Rede hospitalar

No Alto Jequitinhonha, o número de hospitais vin-
culados 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 dis-
ponibilizar leitos para o SUS (tabela 2.5).

27   Hospitais públicos, filantrópicos e privados com leitos SUS e 
não SUS.

Tabela 2.4: Número de leitos por 1 mil habitantes – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 
2008/2014

Ano Regiões Leitos SUS Leitos Não SUS Total

2008

Alto Jequitinhonha 2,09 0,19 2,28

Capelinha 0,60 0,05 0,65

Diamantina 1,48 0,14 1,63

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

2014

Alto Jequitinhonha 2,09 0,21 2,31

Capelinha 0,56 0,05 0,61

Diamantina 1,53 0,16 1,70

Médio/Baixo Jequitinhonha 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.
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Considerando-se o número de leitos, consta-
ta-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 micro-
territórios, Capelinha diferencia-se dos demais na 
medida em que todos os três hospitais possuíam 

mais de 51 leitos em 2014 (tabela 2.5). O micro-
território 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 hospi-
tais filantrópicos, seguidos dos hospitais públicos 
municipais (tabela 2.6). O único hospital privado 

Tabela 2.5: Número de hospitais por faixas de leitos (SUS e não SUS) – Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2008/2014

Anos Unidade geográfica

Faixas de leitos SUS e não SUS Total de 
 hospitais (1)Até 30 31 a 50 Mais de 51

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

2008

Alto Jequitinhonha 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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

2014

Alto Jequitinhonha 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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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.
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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 micro-
território de Diamantina. No Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, 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 hospi-
tais da rede SUS nos territórios, 12 participavam do 
Programa de Fortalecimento e Melhoria da Quali-
dade 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 bene-
ficiados pelo programa passou para 10 em 2014, 
sendo que a maioria (seis hospitais) estava locali-
zada no Alto Jequitinhonha (tabela B.2 do Apêndice 
B). No microterritório de Diamantina (município de 
Diamantina), estão localizados os dois únicos hospi-
tais 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 muni-
cípio 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 micro-
territórios: 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

Unidade 
 geográfica

Tipo de Prestador

2008 2014

Público 
Filantrópico Contratado Total

Público
Filantrópico Contratado Total

(Municipal) (municipal)

Alto Jequitinhonha 3 10 0 13 2 11 0 13

Capelinha 1 2 0 3 0 3 0 3

Diamantina 2 8 0 10 2 8 0 10

Médio/Baixo 
 Jequitinhonha 5 15 1 21 5 15 0 20

Almenara 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

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), 2016. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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 rela-
cionadas à veiculação hídrica; (e) proporção de 
internações por doenças relacionadas ao sanea-
mento inadequado e (f ) proporção de nascidos 
vivos com baixo peso ao nascer. No que diz res-
peito às internações, sua distribuição por causas 
reflete o perfil da demanda hospitalar atendida, 
podendo ser considerado um indicador da mor-
bidade dos indivíduos. Na análise desse indicador 
deve-se considerar, ainda, que a utilização de ser-
viços médicos depende da estrutura demográ-
fica da população além de refletir a distribuição 
da oferta de serviços médicos. O baixo peso ao 
nascer constitui fator de risco da morbimortali-
dade 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, respectiva-
mente. 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.

2014, estava associada às doenças do aparelho 
circulatório, que responderam, por cerca de 
26,36% e 28,29% das causas de morte, respec-
tivamente. 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%, respec-
tivamente, 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 apresen-
taram aumentos significativos em suas par-
ticipações 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 polí-
ticas no âmbito da segurança pública.

Considerando os microterritórios, em 2014, a 
principal causa de morte também estava asso-
ciada 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 
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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 microterritó-
rios, 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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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 muni-
cípios 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 morta-
lidade infantil até 20,15 óbitos em 2010, valor 
superior ao verificado no estado. Já no território 
do Médio/Baixo Jequitinhonha, a taxa de mortali-
dade infantil foi de até 21,60 óbitos por 1 mil nas-

29   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 nas-
cidos vivos e alta, de 50 ou mais óbitos por mil nascidos vivos.

cidos vivos também em três quartos dos muni-
cípios em 2010, valor mais alto que o observado 
no território do Alto Jequitinhonha (gráfico 2.2b). 
Tem-se, portanto, que em um quarto dos muni-
cípios 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 conside-
rados médios, segundo a OMS. Entretanto, esses 
valores estão próximos do limite superior da faixa 
considerada baixa, especialmente nos microter-
ritórios de Capelinha, Diamantina e Araçuaí (grá-
fico 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.

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).
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c. Proporção de internações por grupos de causas

A principal causa de internação em Minas Gerais 
está relacionada às doenças associadas à gra-
videz, parto e puerpério, que, em 2008, repre-
sentavam 19,89% das internações e, em 2014, 
17,35%. As doenças associadas ao aparelho circu-
latório 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 inter-
nações 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 apa-
relho 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 circu-
latório (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 mos-
trou-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 respira-
tório responderam pela segunda causa de inter-
nação 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 

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.
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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 interna-
ções 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 apa-
relho 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).

A segunda causa de internação nesses microter-
ritórios, 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, respecti-
vamente, 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 para-
sitárias mantiveram-se importantes nos microter-
ritórios 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 inter-
nações 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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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 es ta-
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 Jequiti-
nhonha (gráfico 2.5b), os valores medianos des se 
in di ca dor mostraram-se muito semelhantes en tre 
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%, res-
pectivamente, 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.

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.
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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 relacio-
nadas à veiculação hídrica

Entre 2008 e 2014, a mediana da proporção de 
internações por doenças relacionadas à veicu-
lação 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 infe-
rior a 1,65% em 2014.

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

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

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

Tomando-se os microterritórios, o valor mediano 
da proporção das internações por doenças rela-
cionadas 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 microterritó-
rios, com destaque para Jacinto e Pedra Azul, que 
mostraram também diminuição da amplitude de 
variação (gráficos 2.8a e 2.8b)35.

35   Os dados que deram origem aos gráficos 2.8a e 2.8b constam 
nas tabelas B5 a B15 do Apêndice B.

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. Elabo-
ração: Fundação João Pinheiro.
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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 relacio-
nadas 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.

Também nos territórios do Alto Jequitinhonha e 
do Médio/Baixo Jequitinhonha houve redução 
da proporção das internações por doenças rela-
tivas 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).

Entre 2008 e 2014, todos os microterritórios apre-
sentaram diminuição na mediana da proporção 
das internações por doenças relativas ao sanea-
mento 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 interna-
ções por essa causa nos dois anos.

2.3  
ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

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

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.

síveis à atenção primária; (c) Proporção de nas-
cidos vivos cujas mães realizaram sete ou mais 
consultas de pré-natal; (d) Proporção das inter-
nações 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.

a. Cobertura do Programa Saúde da Família

No Brasil, a saúde da família constitui a principal 
estratégia para implementar a atenção primária 
e é realizada por meio de equipes multiprofissio-
nais 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.

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 cober-
tura 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.

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 municí-
pios 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, por-
tanto, de expansão (gráficos 2.12a e 2.12b)39.

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.
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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 cober-
tura da consulta de pré-natal. Entre 2008 e 2014, 
houve aumento expressivo na proporção de nas-
cidos 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 Jequiti-
nhonha, 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 pas-
sando de 42,9% para 80,8%, entre 2008 e 2014. Já 
no Médio/Baixo Jequitinhonha, Felisburgo desta-
cou-se ao aumentar o valor mediano da proporção 
de nascidos vivos de mães com sete ou mais con-
sultas 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 sen-
síveis 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, espe-
cialmente 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 ter-
ritório 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, propor-
ções dessas internações superiores a 30% (grá-
ficos 2.16a e 2.16b)43.

d. Proporção das internações de média comple-
xidade de pacientes do SUS encaminhados para 
outra microrregião

De acordo com o Plano Diretor de Regionalização 
(PDR)44 do estado, a microrregião de saúde cons-
titui a base territorial de planejamento da atenção 
secundária à saúde, devendo ter capacidade para 
ofertar serviços ambulatoriais e  hospitalares 

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 equi-
pamentos 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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de média complexidade e, excepcionalmente, 
de alguns serviços de alta complexidade (AC), 
caso da Terapia Renal Substitutiva (TRS). A pro-
porção 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 resi-
dentes 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 procedi-
mentos de média complexidade sinalizam pro-
blemas 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 resi-
dente em sua própria região – micro ou macro, considerada a 
tipologia definida como referência ideal para o nível regionali-
zação/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 assis-
tenciais”. (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 enca-
minhados para outra microrregião foi inferior a 14%, 
taxa ligeiramente superior ao verificado em 2008 
(12,36%). No entanto, em um quarto dos municí-
pios, esse percentual foi superior a 25% em 2014 e 
a 23% em 2008. O gráfico 2.17a mostra que há inú-
meros 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 comple-
xidade 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 muni-
cípios 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.

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.
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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/Bai-
xo 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 inter-
nações de média complexidade de pacientes 
do SUS encaminhados para outra microrregião 
foi no máximo 14,82% em 2014, percentual pró-
ximo ao do estado e superior ao do Alto Jequi-
tinhonha (gráfico 2.17b). Em 2008, esse percen-
tual foi menor (11,07%).

Tomando-se os microterritórios, Itaobim, no 
Médio/Baixo Jequitinhonha, apresentou a me-
dia na mais elevada em 2014 (28%), de acordo com 
o gráfico 2.18b47. Em 2008, a posição coube a Ara-
çuaí (38,6%), sendo esse microterritório o único 
em que houve redução do valor mediano entre 
2008 e 2014. Em Capelinha, esse valor ficou relati-
vamente constante e nos demais houve aumento. 
Chama a atenção a elevada dispersão desse indi-
cador nos microterritórios de Araçuaí e Itaobim, 
tanto em 2008 quanto em 2014, indicando que, 
internamente a esses microterritórios, o com-
portamento dos municípios é bem diferente no 
tocante a esse indicador (gráficos 2.18a e 2.18b).

e. Proporção das internações de alta complexida-
de 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 planeja-
mento da atenção terciária à saúde que engloba 
as microrregiões de saúde em função da possi-
bilidade 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.

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

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

macrorregiões de saúde é definida como a razão 
das internações de alta complexidade de resi-
dentes encaminhados para outras macrorregiões 
de saúde sobre o total de internações de resi-
dentes 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 ter-
ritório 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 assis-
tenciais 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.

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 Jequi-
tinhonha, em 2008, encaminhava até 91,67% das 
internações de alta complexidade para a macror-
região 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 

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/Bai-
xo 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 (b) Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo 
Jequitinhonha

Fonte: Dados básicos: Datasus. Tabwin (2016). 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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 encami-
nhamento (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, tra-
ta-se de uma macro atípica, segundo o PDR/MG, 
em função de apresentar, entre outras caracterís-
ticas, base populacional abaixo da estimada para 
o nível macrorregional ( MALACHIAS et al., 2011).

2.4  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 
VACINAS E NOTIFICAÇÕES 
COMPULSÓRIAS

No que diz respeito à cobertura vacinal, contraria-
mente 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 Polio-
mielite (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 

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 obser-
vada 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 ter-
ritório do Alto Jequitinhonha. Para as infecções por 
Chikungunya não foi confirmado nenhum caso 
nos dois territórios do Jequitinhonha, até 2016.

2.5  
AS DEMANDAS DOS FÓRUNS 
REGIONAIS

As demandas relativas à saúde apresentadas nos 
Fóruns Regionais, realizados em 2015, foram agru-
padas 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”.
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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 forta-
lecimento do PSF rural e, por consequência, do 
maior número de médicos, de serviços odontoló-
gicos 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 aten-
dimento 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 melho-
rias 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 Transmissí-
veis (DST), diabetes e/ou hipertensão arterial.

No caso da atenção primária, a demanda con-
templada 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 filan-
trópicos e Santas Casas foi respondida, tendo o 
Governo do Estado disposto que essa questão 
será contemplada pela política de gestão hospi-
talar que está sendo formulada.

No tocante à Rede de Urgência e Emergência, 
especificamente, da Unidade de Pronto Aten-

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, posterior-
mente, sejam encaminhadas alternativas de des-
tinação com estudo de viabilidade ao MP.

A vigilância em saúde, no que compete à pro-
moção da saúde, teve parte das demandas 
atendidas nas devolutivas e se referem a: organi-
zação 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 munici-
pais. Contudo, permanecem necessidades que se 
referem a obras esportivas (academias, ginásios 
poliesportivos) e ações direcionadas à cultura 
(museu do Alto Jequitinhonha com vistas a for-
talecer 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 devolu-
tiva, esclareceu que não compete à SES-MG atuar 
no acolhimento de animais domésticos vítimas de 
maus tratos e/ou condições que justifiquem acolhi-
mento pelo setor saúde. Outra demanda nessa cate-
goria, 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; cre den cia-
mento de especialidades médicas; aporte finan-
ceiro 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 ter-
ritório, 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 devolu-
tivas 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 con-
vivência 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 assis-
tenciais. 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 cate-
goria, uma das devolutivas tratou da necessi-
dade 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, apre-
sentadas incluem a necessidade de manutenção 
de equipamentos ou a falta desses e a necessi-
dade de ambulâncias/micro-ônibus para trans-
porte 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 (muni-
cípio de Almenara) e de construção de aterro sani-
tário (município de Araçuaí) foram mencionadas. 
Não se observou demanda relativa à Saúde do 
Trabalhador no Médio/Baixo Jequitinhonha.

A gestão em saúde/regulação revela necessi-
dades 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 Regio-
nalização 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, implemen-
tação dos cargos e carreiras dos profissionais da 
saúde e de ampliação da participação do estado 
no gasto com saúde. A única demanda de capaci-
tação/educação para os profissionais da saúde e 
conselheiros de saúde foi considerada nas devo-
lutivas. 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, seme-
lhante ao do estado, tem nas doenças do apa-
relho circulatório, neoplasias e causas externas 
as principais causas de morte, que, juntas, res-
ponderam 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 

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, respectiva-
mente, 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 ter-
ritório, as doenças infecciosas e parasitárias cons-
tituíram 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 muni-
cípios 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 entre-
vistados, 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%, consi-
derado inaceitável pela OMS.

No que diz respeito à vigilância em saúde, con-
trariamente ao ocorrido no conjunto dos municí-
pios do estado, entre 2008 e 2014, o Alto Jequiti-
nhonha teve reduções importantes de cobertura 
das vacinas Tetravalente, Febre amarela, Polio-
mielite 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 calen-
dário 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 provi-
dências 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 municí-
pios têm buscado organizar pontos de apoio, 

nos quais a população recebe a visita de profis-
sionais de saúde, incluindo o médico, seguindo 
um cronograma previamente definido. Se essas 
iniciativas têm o mérito de buscar atenuar o pro-
blema dos “vazios assistenciais”, elas podem acar-
retar 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 habi-
tantes 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 entrevis-
tados. Acrescente-se que o aumento do número 
de médicos no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
consta entre as demandas dos Fóruns Regio-
nais. 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 profis-
sional de saúde, um dos princípios da atenção pri-
mária, 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 secretá-
rios 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 aten-
dimento da demanda espontânea, e não para o 
cumprimento de uma programação; e (c) não prio-
rização do atendimento, o que resulta num enca-
minhamento de pacientes de modo inadequado.

As deficiências da atenção primária resultam 
numa baixa resolutividade que pode ser iden-
tificada 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 Jequiti-
nhonha, e Almenara, Itaobim e Pedra Azul, no 
Médio/Baixo Jequitinhonha, apresentavam pro-
porções 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 hos-
pital próximo de sua residência. Se essa “prefe-
rência” também pode ser fruto da falta de infor-
mação, 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 orga-
nização, 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 pre-
ferencial e ordenadora do cuidado no SUS.

No que diz respeito à atenção especializada de 
média complexidade, os problemas dizem res-

pei to tanto à oferta insuficiente de procedi-
mentos quanto à fragilidade dos mecanismos 
de gestão. Entre aqueles que foram destacados 
estão: (a) as dificuldades para fixar médicos, prin-
cipalmente 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 entre-
vistados 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 complexi-
dade 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 complexi-
dade, 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 fina-
lidade 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 organi-
zado de forma regional e terá diferentes configu-
rações a depender da necessidade de saúde, da 
oferta de serviços já existente, do tempo de des-
locamento 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 pri-
mária 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 pre-
vista 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, Alme-
nara, 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 entrevis-
tados foram unânimes em afirmar que a situação 
se mostra bastante precária, na medida em que 
faltam recursos humanos especializados, equipa-
mentos e estrutura física. A análise do indicador 
“proporção das internações de residentes enca-
minhados para outra macrorregião para a assis-
tência de alta complexidade” mostrou que os 
municípios do Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo estão em grande desvantagem relativa-
mente ao conjunto dos municípios do estado. 
Em 2014, a metade dos municípios do Alto Jequi-
tinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha enca-
minhava até 74% e 73%, respectivamente, das 
internações de alta complexidade para outras 
macrorregiões de saúde. Considerando-se o con-
junto 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 consi-
derar o fato de seus municípios pertencerem a 
uma macrorregião considerada atípica (Jequiti-
nhonha), ou seja, que não possui todos os requi-
sitos, 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 sufi-
ciente 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 macrorre-
gião 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 pre-
feituras, 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 ser-
viços 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 hospi-
tais em unidades com capacidade de estabilizar o 
paciente de modo a permitir que ele seja transfe-
rido, 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 inte-
gral, 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 subsi-
diar 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 Uber-
lândia já foi inaugurado.
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no estado, sendo dois deles na macrorregião Nor-
deste, 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 hospi-
talar 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. Acrescen-
te-se que a construção de um hospital macrorre-
gional também consta das demandas dos fóruns.

Por fim, constatou-se que é urgente melhorar a 
qualificação dos profissionais da saúde, inclu-
sive dos secretários municipais de saúde. Foi 
sugerido que as vagas do curso de especiali-
zação em enfermagem obstetrícia, que será 
oferecido em Diamantina para as enfermeiras 
da rede hospitalar, fossem ampliadas e esten-
didas para as enfermeiras das UBS, dada a 
grande necessidade por profissionais com essa 
especialização. Muito destacada foi a impor-
tância do Programa de Educação Permanente 
(PEP), que objetiva qualificar os médicos da 
atenção primária por meio de ações de inte-
gração 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 aten-
dimento e da gestão, que constituem desafios 
importantes do SUS, não apenas nos territórios 
do Jequitinhonha.

2.7 
PROPOSIÇÕES 

Com base no diagnóstico realizado, foram fei-
tas propostas de intervenção que serão apre-
sentadas e discutidas nas oficinas participa-
tivas do PDVJ.

I. São ações para a melhoria do acesso e da qua-
lidade da atenção primária:

a. desenvolver estratégias para difundir e es-
timular 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 progra-
mada, 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 monitoramen-
to do trabalho das equipes de ESF asso-
ciado a um esquema de incentivos que, 
considerando as necessidades dos muni-
cípios, possa premiar aqueles cujas equi-
pes mostraram melhores desempenhos,  
com discussão periódica dos resultados 
alcançados;

e. implementar um sistema de monitora-
mento das UBS capaz de incentivar a prio-
rização do atendimento e o encaminha-
mento de pacientes de modo adequado;

f. analisar a viabilidade de garantia de cober-
tura da ESF no meio rural por meio de uni-
dades 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 Qua-
lidade da Atenção Básica (PMAQ);

h. articular junto à Secretaria de Estado da 
Educação estratégias para acompanha-
mento da saúde da criança e adolescente 
em idade escolar;

i. rever e ampliar a participação estadual no 
financiamento da atenção primária, de for-
ma a minimizar os efeitos da fragilidade fis-
cal 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 es-
pecializada de média complexidade:

a. implementar os Centro de Especialidade 
Médicas (CEM) nos territórios do Alto Je-
quitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinho-
nha, conforme estabelecido na Delibera-
ção 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 qua-
tro regiões de saúde Pedra Azul, Almena-
ra, 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 monitora-
mento 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/am-
pliação 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 Ro-
sália, 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 ar-
ticulação e cooperação entre os diversos 
atores envolvidos na assistência à saúde;

d. implementar ações com vistas a favorecer a 
integração dos hospitais de pequeno por-
te situados nos territórios do Alto Jequiti-
nhonha 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 Je-
quitinhonha à atenção hospitalar, o que in-
clui 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 am-
pliada a toda a rede e em ambos os territórios.
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3.1  
INTRODUÇÃO

Esta seção focaliza a Assistência Social nos terri-
tórios 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 Desenvolvi-
mento Humano (IDH) a partir dos censos demo-
gráficos de 2000 e 2010; e os dados do Minis-
tério 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 propo-
sições 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 caracterís-
ticas similares quanto às questões e indicadores 
sociais, mas com diferentes intensidades quando 
comparados. O Alto Jequitinhonha tem situação 
mais favorável na maioria dos indicadores anali-
sados50, 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 vul-
neráveis 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.

3
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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 regis-
trado avanços significativos no período intercen-
sitário, assim como em todos os microterritórios. 
Contudo, ambos os territórios abrigam municí-
pios com índices de pobreza e vulnerabilidade 
social acentuados.

A região caracteriza-se por intenso fluxo migra-
tório, 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 pos-
sibilidades 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 incre-
mento 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 per-
centual 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 popula-
cional. 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 Conti-
nuada (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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O Programa Bolsa Família (PBF) distribui entre 
10% e 20% do valor do salário mínimo na região, 
quase sempre para mulheres adultas e geral-
mente 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 res-
saltar 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% (micro-
território 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 extrema-
mente 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.

Tabela 3.1: Indicadores de pobreza – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 
2000/2010

Renda per  capita % Extrema  
pobreza

% 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 

Médio e Baixo Jequitinhonha  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 

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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Além das transferências de renda, as aposenta-
dorias previdenciárias são o que mais distribui 
recursos na região (ROCHA, 2011). A aposenta-
doria é associada à idade e, nos dois territórios 
focalizados, como no país, está ocorrendo um 
processo rápido de envelhecimento da popu-
lação. No Médio/Baixo Jequitinhonha o fenô-
meno 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 cober-
tura 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 comer-
cialização 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 pro-
duziram mudanças importantes, que podem ser 
percebidas nas melhorias aparentes das moradias 
(telhados novos, alvenaria recente nas paredes 
externas, por exemplo) e nos relatos sobre aqui-
sição 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 des-
tacar 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 pro-
cessos em torno das situações de pobreza, o con-
ceito de vulnerabilidade remete a várias dimen-
sões relacionadas a ciclos de vida, aos tipos de 
acessos dos indivíduos a serviços e políticas, às 
contingências sociais como o desemprego, a vio-
lência 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 apre-
sentou 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 Jequiti-
nhonha houve ligeira redução. O trabalho infantil 
ocorre devido à necessidade de ajudar financei-

52   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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ramente a família, a despeito da legislação em 
vigor, sendo até certo ponto tolerado pelas auto-
ridades, desde que não prejudique a frequência à 
escola, em face da situação de pobreza das famí-
lias, segundo relatos da visita de campo. 

A gravidez na adolescência, por sua vez, ele-
vou-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 desfa-
voráveis (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 Assis-
tência Social, os trabalhos preventivos do setor 

público, setor privado e do terceiro setor visando 
reduzir esse tipo de abuso, a gravidez não plane-
jada, a violência contra mulheres, entre outros 
aspectos da saúde sexual e reprodutiva, têm sido 
fundamentais na superação desse desafio. Con-
seguiu-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 refle-
tido 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/

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.
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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 fami-
liar. 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 depen-
dentes de idosos residentes em domicílios vul-
neráveis 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 eviden-
ciado 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 trá-
fico 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 
si tua ções 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 tra-
balham é de mulheres: 70,3%. A incidência é maior no sub-
grupo 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 consta-
tou-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 ser-
viços, baixa renda, além de problemas com a 
seca. Devido à precariedade de oportunidades 
laborais nas cidades e no campo, muitas famí-
lias 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 relacio-
nam-se aos aumentos observados no uso e trá-
fico 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 anco-
rado 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, negli-
gência 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 sobre-
carga 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 inter-
venção, até mesmo pela contribuição das ativi-
dades 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 rela-
tivos ao período 2000-2010, observa-se que a 
renda per capita do microterritório cresceu, nomi-
nalmente, 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 Dia-
mantina 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 

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, Alvo-
rada 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 dis-
tantes da média estadual (tabela 3.1). Os muni-
cípios do microterritório com as menores inci-
dências 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 entre-
vistados 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 desigual-
dade regrediu conforme atestam os decréscimos 
observados nos coeficientes de Gini em todos os 
municípios do microterritório no período em aná-
lise. Em 2010, de todos os municípios, somente 
Serro (0,65), Alvorada de Minas (0,58) e Diaman-
tina (0,57) apresentaram coeficientes acima da 
média estadual (0,56) (tabela C.1 do Apêndice C). 

Os demais vetores de vulnerabilidade em aná-
lise 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 Jequiti-
nhonha (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 Pre-
sidente Kubitschek), entre 5% e 9% a. a (tabelas 
C.3 e C.4 do Apêndice C). As maiores concentra-
ções, 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 entrevis-
tados, 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 Refe-
rência 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 percen-
tuais 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 asso-
ciado 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, Gou-
veia e Coluna apresentaram os maiores acrés-
cimos, 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, cons-
tatou-se que a gravidez na adolescência é um 
dos problemas de Diamantina e da região. Um 
dos fatores determinantes condiz com as carac-
terísticas 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 ser-
viços 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 Kubits-
chek, 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 mencio-
nado no tópico 3.2, é de difícil abordagem pela 
rede de proteção social. 

b. Microterritório de Capelinha

A renda per capita do microterritório de Cape-
linha 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 regis-
traram 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, posicio-
nando-se abaixo do Médio/Baixo Jequitinhonha, 
ainda que muito acima da média estadual e supe-
rior ao percentual observado no Alto do Jequiti-
nhonha em 2010, conforme atestam os dados da 
tabela 3.1. Os menores percentuais de indivíduos 

extremamente pobres estavam localizados nos 
municípios de Turmalina, Leme do Prado e Cape-
linha, 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 aná-
lise (tabela 3.1). O município de Turmalina regis-
trou, 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 municí-
pios de Aricanduva (41,3%) e Chapada do Norte 
(34,0%). O comportamento positivo desses indi-
cadores na década em análise impactou signifi-
cativamente 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 desi-
gualdade 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 diri-
gidos 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 Arican-
duva, 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 per-
centual 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 aprendi-
zagem 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 uni-
dades geográficas tenham evoluído no período 
(tabela 3.2). Com relação aos municípios compo-
nentes 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), comparativa-
mente a todas as unidades geográficas em aná-
lise, 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 propor-
ções, entre 2,0% e 3,0%.

 A taxa de atividade na faixa etária de 10 a 14 
anos, que afere o trabalho infantil, foi decres-
cente no microterritório, ao passar de 15,8% em 
2000 para 10,8% em 2010, embora tenha regis-
trado em 2000 o maior valor entre todos os terri-
tórios (tabela 3.2), impactada pelos municípios de 
Capelinha, Aricanduva e Veredinha, com percen-
tuais 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 sig-
nificativo 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 cresci-
mento, 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 Jequi-
tinhonha, 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 signifi-
cativa na incidência da pobreza e da extrema 
pobreza no microterritório de Araçuaí. Essa ten-
dência foi mais expressiva nos municípios de 
Itinga, Jenipapo de Minas, Coronel Murta e Ara-
çuaí, que registraram decréscimos superiores 
ao do microterritório. No Médio/Baixo Jequiti-
nhonha 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 Ara-
çuaí (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 per-
centual 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 

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 bene-
ficiários de três para cinco filhos. Essa ampliação 
passou a incluir no programa mais crianças e ado-
lescentes nessa faixa etária, cumprindo as condi-
cionalidades 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 sig-
nificativas 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 fre-
quentem 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 microterri-
tório, 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 cresci-
mento 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 indica-
dores 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 microter-
ritório. 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 aposen-
tadorias, pensões e até mesmo o BPC entre os 
seus familiares. Isso pode estar associado à difi-
culdade 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 microter-
ritório 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 Jequiti-
nhonha, em termos de renda média, concentração 
de renda e pobreza. Em 2010, a microrregião apre-
sentava 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, territó-
rios 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 muni-
cípios 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 sig-
nificativa 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 vulnerá-
veis elevaram-se significativamente entre 2000 e 
2010 (de 67,5% para cerca de 75,0%) e o percen-
tual 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 percen-
tual 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 percen-
tuais 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 microterri-
tório de Itaobim teve pior posição em todos esses 
indicadores de vulnerabilidade, com valores bem 
abaixo dos do estado e dos demais microter-
ritórios 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 Aten-
dimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI); especialmente a atuação de organiza-
ções como a Associação da Criança e do Adoles-
cente de Itaobim (ASCAI) e Associação João XXIII 
no Brasil (Casa da Juventude) tiveram papéis efe-
tivos 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 muni-
cípio, sendo comum ver crianças e pré-adoles-
centes 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 

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 cresci-
mento do Médio/Baixo Jequitinhonha, 51,4% 
em valores nominais, entre 2000 e 2010, pas-
sando de R$ 223,89 para R$ 338,95, respecti-
vamente. Isso equivale a um crescimento bem 
acima da média do Estado (36,6%). A renda per 
capita tem grande variação entre os municí-
pios do microterritório – de R$ 298,19 no muni-
cípio de Mata Verde a R$ 419,98 em Almenara.  
Os maiores crescimentos médios anuais ocor-
reram em Bandeira, Jordânia e Rubim (tabela C.2 
do Apêndice C).

No conjunto dos municípios do microterritório, o 
percentual de pessoas em extrema pobreza regis-
trou 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 microter-
ritório 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 homo-
geneidade 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 muni-
cípio 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 Desenvolvi-
mento 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 muni-
cípios 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 pla-
nejada, entre outros aspectos da saúde sexual 
e reprodutiva, têm sido fundamentais na supe-
ração 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 socie-
dade civil organizada no enfrentamento desse 
problema. Além disso, constatou-se que estão 
se desnaturalizando esses casos de violação na 
região, que historicamente não são problemati-
zados 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 ati-
vidade laboral em 2010 era de 11,8% no micro-
território 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 ado-
lescentes em atividade no Médio/Baixo Jequiti-
nhonha 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 preser-
vados para trabalhar na lavoura, casa de família, 
venda de hortaliças e picolé, em regime de explo-
ração, já que muitos não chegam a receber remu-
neração 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 vulnerá-
veis e dependentes de idosos com os quais coa-
bitam, a situação do microterritório não é posi-
tiva, tendo apresentado crescimento da ordem 
de 19,1% na primeira década de 2000, impulsio-
nado 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 extrema-
mente pobres no microterritório da ordem de 
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51,5% e de pobres (46,0%) no período intercen-
sitário. Essas reduções foram impulsionadas prin-
cipalmente 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 regis-
trados no Alto (1,9%) e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha (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 concen-
trou em 2010 o maior número de mulheres grá-
vidas 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 

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 correspon-
dência, de alguma forma, à situação anterior se 
refere ao percentual de adolescentes e jovens 
entre 15 e 24 anos que não estudam e não tra-
balham. Entre a população vulnerável nessa faixa 
etária, o microterritório obteve o quarto maior 
resultado em 2010 (30,9%) do Médio/Baixo Jequi-
tinhonha. 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 intercensi-
tário de 11,8%. Os municípios de Santo Antônio 
do Jacinto e Jacinto registraram os maiores per-
centuais em 2010, 73,2% e 71,4%, respectiva-
mente (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 prati-
cados pelos pais e tios.

O trabalho infantil também foi mencionado: 
crianças e adolescentes trabalham nas ruas ven-
dendo picolés, nas feiras ou na roça. O microterri-
tório de Jacinto tinha em 2000 o maior percentual 
de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em ati-
vidade (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 des-
favorável 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. 

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).

Alguns indicadores que revelam vetores de vul-
nerabilidade apresentam variações no microterri-
tório. 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 microterritó-
rios 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 

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. 

Os jovens fora da escola e do mercado de tra-
balho tiveram redução em todos os municípios, 
à exceção de Rio do Prado. A gravidez na ado-
lescência, por sua vez, sofre aumento significa-
tivo 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 municí-
pios, 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 indi-
cador. 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).

Um fator agravante da vulnerabilidade seria 
o perfil dos usuários dos serviços socioassis-
tenciais, os quais ainda associam a política de 
assistência social às práticas clientelistas, prin-
cipalmente 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 per-
manece 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 incre-
mento 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, Comer-
cinho 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 acen-
tuada em Águas Vermelhas (69%) e a pobreza, 
em Medina (50%).

Em relação a outros vetores de vulnerabili-
dade, 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-

tanto, a proporção de adolescentes e jovens 
que não estudam e não trabalham, os depen-
dentes 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 percen-
tualmente mais significativas do que em Minas 
Gerais e se destacam em Divisa Alegre, Medina e 
Pedra Azul, embora nesta última tenha apresen-
tado ligeira queda entre 2000 e 2010. Em Divisó-
polis, 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 depen-
dentes 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 assenta-
mentos 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 Sis-
tema 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 apro-
vação da Política de Assistência Social (PNAS) e, 
em seguida, com uma série de regulamentações 
sobre a gestão da política, dos recursos finan-
ceiros, dos recursos humanos, a oferta e a quali-
dade 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 Assis-
tência Social; tem como diretrizes básicas a des-
centralização política administrativa e o comando 
único em cada esfera, a participação da popu-
lação, 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 fede-
rativo, com definição de competências dos entes 
federados, níveis de gestão, uma nova lógica de 
organização das ações, por grau de complexi-
dade, por territorialização, considerando regiões 
e portes dos municípios, com o objetivo de via-
bilizar o funcionamento do sistema descentrali-
zado, 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 refe-
rência para as famílias e indivíduos; são consi-
derados 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 abran-
gência local ou regional, nesse último caso, aglu-
tinando uma série de municípios.

Em toda a região focalizada percebe-se que a 
PNAS alcançou um grau de institucionalidade 
bastante avançado, embora guardando dife-
renças 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 socioassisten-
ciais ofertados, mas também em aspectos quali-
tativos 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 vio-
lação 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 municí-
pios 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 refe-

54  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 referen-
ciadas. 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 deci-
sões 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 Dia-
mantina 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 desti-
nado à Assistência Social, nos territórios do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha, totalizou 7,2% 
de todo o valor transferido para Minas Gerais 

em 2015. Desses, 94,9% referem-se às transfe-
rências diretas de renda enquanto o repasse dos 
governos federal e estadual destinados a remu-
nerar a proteção social básica e especial repre-
senta 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 assis-
tência, 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 (cofinan-
ciamentos 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 Apên-
dice 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, prontuá-
rios 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, con-
forme 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 pró-
xima em apoio aos municípios.

Um traço comum que chama a atenção é a rede 
de organizações não governamentais (ONGs) 
presentes em vários municípios que desen-
volvem projetos de impacto nas cidades e espe-
cialmente nas comunidades rurais. Ações inova-
doras 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 pro-
dução sustentável, geração de trabalho, emprego 
e renda. Também iniciativas públicas como o Pro-
grama Território da Cidadania têm tido presença 
efetiva nos territórios.

O CAV, com sede em Turmalina, mas de abran-
gência regional, destaca-se pelos programas 
que desenvolve com vistas à fixação dos jovens 
no campo, por meio da Escola Família Agroin-
dustrial 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 cons-
titui uma das melhores alternativas de escolari-
zação e geração de renda para os jovens agricul-
tores. 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 atendi-
mento a alunos de municípios como Medina, 
Itinga, Ponto dos Volantes, Pedra Azul, Palmó-
polis, 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 pos-
sibilidades: 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 con-
firmar 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 microterri-
tórios que compõem o Alto e Médio/Baixo Jequi-
tinhonha, embora com variações. Percebe-se que 
o PBF e o BPC trouxeram melhorias no nível da 
renda, com impacto na economia local e na qua-
lidade de vida da população da região. 

 No conjunto dos municípios visitados foram rela-
tados 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 

com os beneficiários, a respeito do caráter resi-
dual do recurso, que se configura como um com-
plemento 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 clien-
telismo assistencialista. Por outro lado, foi unâ-
nime 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 Jequi-
tinhonha, o microterritório de Diamantina apre-
senta 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 cober-
turas 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 quali-
dade na gestão dos recursos do PBF apresentam 
percentuais superiores de cobertura. Em Dia-
mantina, a gestão do PBF é realizada na Secre-
taria Municipal de Assistência Social, pelo gestor 
do programa, que conta com a ajuda de um fun-
cionário. Eles respondem pelos registros, monito-
ramento e atualização do sistema. O CADÚNICO 
é alimentado no CRAS, onde se realizam o cadas-
tramento, 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 bene-
ficiários 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, respec-
tivamente, 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 alimen-
tícios. 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 Cadas-
tros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs). Nos 
relatórios atuais de informações do MDS, existe a 
ação indicada de que o município necessita con-
centrar 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 sig-
nifica 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 Jequiti-
nhonha, a cobertura do PBF no microterritório 
está acima das observadas no Alto Jequiti-
nhonha e no estado. Com relação aos municípios 
do microterritório, em 2014, as maiores cober-
turas 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 Secre-
taria de Assistência Social, Habitação e Trabalho 
também é o gestor do PBF no município, mas 
o acompanhamento dos beneficiários em des-
cumprimento das condicionalidades, o cadastra-
mento e a atualização do cadastro, entre outras 
ações, são realizados pelos profissionais do CRAS.

O número de favorecidos pelo BPC no microter-
ritório é crescente, passando de 70 beneficiários 
por 1 mil habitantes em 2007 para 109 beneficiá-
rios 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 Cape-
linha 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 famí-
lias 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% encon-
tram-se concentradas nos municípios de Araçuaí, 
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Itinga e Virgem da Lapa. O número de beneficiá-
rios do BPC por 1 mil habitantes soma 128, dis-
tribuídos entre idosos e pessoas com deficiência. 
Os beneficiários do BPC representam 0,12% da 
população do microterritório, com maior inci-
dência 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 res-
ponsável nos CRAS. Segundo os gestores, é res-
ponsabilidade dos CRAS, além do atendimento e 
do cadastramento, a filtragem do cadastro sele-
cionando 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 indica-
dores 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 espe-
cial. 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 per-
centual do estado –, o que é consistente com os 
seus indicadores de vulnerabilidade. Os municí-
pios 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 desti-
nado às famílias pobres e extremamente pobres, que tenham 
em sua composição gestantes, nutrizes (mães que ama-
mentam), crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos.

90,0% de cobertura do PBF, enquanto Monte For-
moso 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 muni-
cípios, 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 empodera-
mento dos seus beneficiários, tendo sido regis-
trado que diminuiu o número de famílias depen-
dendo 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 aposenta-
doria, BPC, Auxílio Doença, que ganharam capi-
laridade a partir do CADÚNICO. Entretanto, como 
ocorre em outros microterritórios, foram rela-
tados 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 Con-
selho 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 desa-
celerando. No período 2007/2010, a cobertura 
apresentou crescimento médio anual de 4,2%, 
enquanto no período 2010/2014 esse percen-
tual caiu para 0,31% ao ano. As maiores cober-
turas encontram-se em Bandeira, Rubim e Jor-
dânia, 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 cresci-
mento. Em 2014, os beneficiários somavam 166 
pessoas por 1 mil habitantes, distribuídos entre 
idosos e pessoas com deficiência. Esses benefí-
cios atingem 0,22% da população do microter-
ritório, com maior presença dos destinados aos 
deficientes (tabela C.13 do Apêndice C).   

As entrevistas revelaram que em Almenara o 
cadastramento, o acompanhamento das condi-
cionalidades e atualização dos dados das famílias 
beneficiárias dos programas sociais são de res-
ponsabilidade do CRAS, que dispõe de um coor-
denador 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 pes-
soas entrevistadas, há uma precariedade na fis-
calização 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 retroa-
limentados, 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 socioas-
sistenciais, 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 famí-
lias 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%, tor-
nando-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 Jequiti-
nhonha (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 Secre-
taria Municipal de Assistência Social de Jacinto, o 
BPC e o PBF representam para muitas dessas famí-
lias 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 beneficiá-
rias aos serviços e políticas públicas do território.

g. Microterritório de Felisburgo

O microterritório de Felisburgo conta com os pro-
gramas de transferência de renda e com os ser-
viços 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, represen-
tando, 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 vulnerá-
veis 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 signifi-
cativa 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 

prática de retenção dos cartões dos beneficiários 
por parte dos donos dos “mercadinhos” e super-
mercados 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

Os programas de transferência de renda têm pre-
sença 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 cober-
tura 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%, res-
pectivamente). 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 micro-
território, com a maior taxa de beneficiários por 
1 mil habitantes na comparação com os demais 
microterritórios (182), e uma taxa média de cresci-
mento 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 acompa-
nhar as condicionalidades do benefício. 

Também foi relatada a ocorrência de beneficiá-
rios fora do perfil, o que foi atribuído aos proce-
dimentos 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 ade-
quadas para esse tipo de checagem.

3.4.2 Institucionalidade e gestão do SUAS

Neste tópico são apresentados dados e informa-
ções sobre a estruturação do SUAS nos microter-
ritórios quanto a equipamentos, serviços socioas-
sistenciais, 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 indispensá-
veis 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 Ado-
lescente (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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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 micro-
território 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, Carbo-
nita, 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 adoles-
centes. 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 desenvolvi-
mento e o estágio 6 ao maior grau de desenvolvimento.

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 Dia-
mantina 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 defi-
ciência, ora não incluindo, além do acesso, a rota 
interna ou salas com capacidade para 30 ou mais 
pessoas. Todos possuem equipe mínima de refe-
rência, 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 assis-
tência social, incluindo os conselheiros, participam 
de capacitações, principalmente as relacionadas 
ao UAITEC. Dois CRAS possuem equipes básicas e 
volantes, mas todos são responsáveis pelo aten-
dimento 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 espe-
ciais. Serviço de proteção social básica, ofertado necessaria-
mente pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
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os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos, por grupo geracional. O CREAS de Diaman-
tina oferece todos os serviços de média complexi-
dade, com exceção do serviço especializado para 
pessoas em situação de rua e de proteção social a 
adolescentes em cumprimento de medida socioe-
ducativa de liberdade assistida (LA). O CREAS, na 
execução de alguns serviços, trabalha em parceria 
com a APAE, secretarias municipais de saúde, edu-
cação, 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 cres-
cente em quase todos os municípios do microter-
ritório, 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 acompanha-
mento 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, Diaman-
tina, 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 micro-
território 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 esta-

60   IGD-M: Indicador que avalia a qualidade da gestão municipal 
do Programa Bolsa Família; calculado Ministério de Desenvol-
vimento 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 desem-
penho dos seus municípios nas ações de cadastramento, atua-
lização 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 populacio-
nais. 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 desenvol-
vimento de potencialidades e aquisições. Por isso tem que se 
responsabilizar pela oferta de programas, projetos e serviços 
socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares e comu-
nitários; que promovam os beneficiários do Benefício de Pres-
tação 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 satis-
fatórias, 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 microter-
ritório (tabela C.16 do Apêndice C). As unidades 
de abrigamento estão localizadas nos municí-
pios de Capelinha (cinco), Minas Novas (duas) e 
Turmalina (duas).  

Na pesquisa de campo, foi relatado que o CRAS 
Maria Baiana e o Vista Alegre, ambos de Cape-
linha, 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 deter-
mina o período de 20 horas semanais.  

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 exe-
cutados nas áreas de abrangência dos CRAS e 
nas comunidades rurais64. O CREAS de Capelinha 

oferta todos os serviços de média complexidade e, 

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 tra-
dicionais.

o Conselho Tutelar, CRAS e Ministério Público. Foi 

mencionado que o CREAS vem enfrentando difi-

culdades na adesão de adolescentes às medidas 

socioeducativas. Na visão dos entrevistados, as 

medidas socioeducativas precisam ser reestrutu-

radas e as famílias devem ser também acompa-

nhadas 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. 

Um ponto positivo é que a Secretaria de Assis-

tência Social, Habitação e Trabalho dispõe de 

um sistema operacional que realiza a vigilância 

social, um software para Gestão Integrada do Sis-

tema Único de Assistência Social (GESUAS) 65 do 

município, elaborado pela Universidade Federal 

de Viçosa, bem como uma consultoria especia-

lizada 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.

Com relação ao índice de gestão descentralizada 

municipal do PBF (IGD-M), no período 2009-2012-

2014, 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 

sua ascensão no período 2010/2012, ao passar 

65   Trata-se de um sistema que permite ao técnico e/ ou coorde-
nador cadastrar informações, tais como: composição familiar, 
vulnerabilidades, potencialidades, acesso a serviços e polí-
ticas, tipos de intervenções; emitir relatórios e, por conse-
guinte, 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 micro-
território, 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 micro-
território 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 distri-
buição desses equipamentos socioassistenciais, 
verifica-se forte relação com a distribuição da 
população e com maiores índices de vulnerabi-
lidade 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 apresen-
tando uma ligeira queda em 2014 em relação a 

2012, todos os municípios, com exceção de Ara-
çuaí, 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 con-
dicionalidades 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, influen-
ciada 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 ativi-
dades realizadas, a infraestrutura física implan-
tada, 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 micro-
território, guardando as especificidades de cada 
um, podemos inferir que a política socioassis-
tencial está institucionalizada e bem estruturada  
no microterritório.

O município possui Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, órgão exclusivo com autonomia 
administrativa e financeira, dispõe de Plano 
Municipal de Assistência Social, fundo estrutu-
rado em unidade orçamentária e vários conse-
lhos (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 fortale-
cendo 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 reu-
niões 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 pari-
tária, 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 enti-
dades religiosas (Caritas).

O Fundo é gerenciado pela secretária e constitui 
unidade orçamentária; todas as propostas e pres-
tações de conta passam pelo conselho. 

Com relação à existência e disponibilidade de 
equipamentos, como dito anteriormente, o 
município possui dois CRAS, um CREAS muni-
cipal e quatro unidades de acolhimento ativas. 
As equipes estão completas, e todos têm for-
mação adequada. No entanto, o dimensio-
namento da força de trabalho fica aquém da 
demanda. Por outro lado, a metade de seus 
membros é contratada; apenas no CREAS a 

maioria é efetiva. A não efetivação das equipes 
pode vir a prejudicar a continuidade e efetivi-
dade dos programas e serviços ofertados prin-
cipalmente 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 capacita-
ções 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 trei-
namentos e capacitações.

Foi identificado nas entrevistas que a implemen-
tação e execução da política de assistência no 
município são feitas em uma lógica intersetorial, 
por meio de uma ação em rede, desenvolven-
do-se um processo constante de articulação e 
integração de ações com diversos setores. Con-
tribui também para isso, na opinião dos ges-
tores, 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 regio-
nais, 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 Vín-
culos, que atendem todas as faixas etárias através 
de oficinas de esportes, arte, valorização da cul-
tura 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 socioassisten-
ciais é o reduzido cofinanciamento federal e as 
interrupções dos repasses. Segundo os entrevis-
tados, devido à falta de recursos estaduais e fede-
rais, não foi possível implantar no município as 
medidas socioeducativas.  

Entre os projetos de geração de renda, desta-
caram-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 cons-
trução de caixa de captação de água nas escolas 
para produção de hortaliças para merenda 
escolar; o programa de reciclagem, com financia-
mento 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 institu-
cionais e da sociedade civil, os mais apontados 
foram: a Associação Comunitária Infantil de Ara-
çuaí (ASSOCIA), que conta com recurso interna-
cional, voltada para crianças e adolescentes das 
comunidades rurais; Caritas, parceiro em projetos 
direcionados às comunidades rurais tradicionais 
– ações de formação para construção de barragi-
nhas, técnicas de cultivo, coleta seletiva etc.; Pas-
toral 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 clas-
sificação 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, conside-
rando que todos os municípios são habilitados 
na gestão básica. Essa concentração é consis-
tente com os indicadores de vulnerabilidade do 
microterritório de Itaobim. As unidades de aco-
lhimento 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 regis-
trou incremento na série, atingindo 0,90, bem 
como a agenda saúde com comportamento aná-
logo 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 estru-
tura 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 ana-
lisado, 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 posi-
tivo 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 implan-
tação 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 orça-
mentária, 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, equipa-
mentos 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 socioas-
sistencial, 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 partici-
pação nos cursos, mas há o entendimento de que 
monitores também deveriam ser capacitados, e 
não apenas a equipe técnica.

Com relação às condicionalidades, as informa-
ções 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 tra-
balham 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 Minis-
tério Público por meio de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC). O município é respon-
sável por sua manutenção e conta com recurso 
gerido dentro do PAEFI.

e. Microterritório de Almenara

O microterritório de Almenara, em 2014, concen-
trava uma população estimada de 75,6 mil habi-
tantes (estimativa da FJP), distribuídos em cinco 
municípios. Com exceção do município de Alme-
nara (41.085 habitantes), todos foram categori-
zados como de pequeno porte I, com população 
variando entre 5.000 e 10.000 habitantes. Desta-
ca-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 assis-
tência 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 cons-
tatar 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 vulne-
rabilizadas, 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 uni-
dades ativas de abrigamento, que oferecem 
serviços especializados e continuados às famí-
lias e indivíduos em situação de ameaça ou vio-
lação de direitos. 

Tomando por base a pesquisa de campo, e como 
referência o município de Almenara, consta-
tou-se o que os dados secundários já indicavam: 
a Política de Assistência Social está institucio-
nalizada 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 fun-
cionando regularmente.  

Para dar melhor suporte à participação da socie-
dade 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 democrá-
tica 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 acom-
panhamento familiar, tais como: atendimento 
individualizado às famílias, visitas domiciliares; 
defesa de direitos; atividades coletivas e comuni-
tárias, tais como reuniões, palestras e campanhas; 
ações e encaminhamentos para a rede de bene-
fícios, serviços socioassistenciais; concessão de 
benefícios eventuais, entre outros constantes no 
PAIF, além dos Serviços de Convivência e Fortale-
cimento 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 – Monse-
nhor Soares, que trabalha com crianças e adoles-
centes, e a Associação 8 de Maio, que atua com 

70   O BPC Escola tem como objetivo monitorar o acesso e perma-
nência 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 edu-
cação, assistência social, direitos humanos e saúde.

71  O BPC Trabalho foi criado para atender prioritariamente bene-
ficiários entre 16 e 45 anos que querem trabalhar, mas encon-
tram dificuldades para obter formação profissional e qualifi-
cação 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 muni-
cipal do PBF, tanto em ações de cadastramento 
das famílias como no acompanhamento das con-
dicionalidades, na articulação de ações comple-
mentares 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 muni-
cípios que compõem o microterritório apre-
sentam equipamentos, atividades desenvolvidas 
e recursos humanos adequados para o atendi-
mento da população, em torno de 0, 83 (tabela 
C.17 do Apêndice C).

f. Microterritório de Jacinto

Todos os municípios que integram o microterri-
tório 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, acom-
panhamentos familiares, defesa de direitos, 
ações e encaminhamentos para a rede de ser-

72  Serviço Social do Comércio. 

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, por-
tanto, distante das áreas socialmente vulneráveis, 
dificultando, dessa maneira, o acesso dos desti-
natários aos serviços socioassistenciais.

O IDCRAS Médio de Jacinto teve o pior resul-
tado em relação aos municípios que compõem 
o microterritório, passando de 0,83 em 2013 
para 0,50 em 2014. Em contrapartida, no inter-
valo 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 microter-
ritório 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 cres-
cimento 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 Apên-
dice 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 Assis-
tência 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 rela-
cionados a crianças e adolescentes são encami-
nhados para o Conselho Tutelar e/ou diretamente 
para o promotor ou juiz da comarca.  

g. Microterritório de Felisburgo

Entre os equipamentos da Assistência Social dis-
poníveis 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, respon-
sável pela proteção especial, localizado no muni-
cípio de Jequitinhonha, que conta com a maior 
população. Os equipamentos de alta complexi-
dade como abrigos estão presentes em Jequiti-
nhonha, 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 muni-
cípios 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 Apên-
dice 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 Jequiti-
nhonha que ter uma gestora específica na con-
dução 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 conscienti-
zação da população em relação aos objetivos e às 
diretrizes do programa. 

Em termos de gestão, o cumprimento da con-
dicionalidade da educação (frequência escolar) 
é uma preocupação, tendo em vista as dificul-
dades 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 domi-
cílio com muita frequência e não possuem o 
hábito de atualizar os dados cadastrais.

h. Microterritório de Pedra Azul

Segundo a classificação do MDS, o microter-
ritório 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, equi-
pamentos da proteção especial, estão presentes 
em quatro municípios (Pedra Azul, Medina, Divi-
sópólis 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 signifi-
cativas entre os municípios: Divisa Alegre (0,50) e 
Pedra Azul (0,67) registraram índices insatisfató-
rios, sendo esse último resultado pior do que em 
2013; os demais estavam acima de 0,80, desta-
cando-se Águas Vermelhas, com o índice máximo 
(1,00). Também a série histórica apresenta oscila-
ções para cima e para baixo nos diferentes muni-
cípios (tabela C.17 do Apêndice C).

Em Pedra Azul, a estrutura de gestão está concen-
trada no centro da cidade, em prédio comum ao 
CRAS e CREAS, embora com entradas separadas. 
O CMAS está constituído, conta com a represen-
tação 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 guar-
dada uma cópia para acompanhamento das 
famílias atendidas.

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 vulne-
ráveis 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, lei-
tura 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 encami-
nhamentos do Conselho Tutelar sobre o abri-
gamento, 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 socioassis-
tenciais 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 muni-
cípio, e foram consolidadas pelo Governo Esta-
dual 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, pro-
teção social especial, direitos humanos e cidadania, 
trabalho e renda e gestão. A perspectiva deste Plano, 
dada a sua natureza, é a de apontar eixos estraté-
gicos de médio e longo prazos, partindo do diag-
nóstico. Desse modo, muitas das questões especí-
ficas 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 sur-
gidas 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 pro-
posta de criação da função de agente comuni-
tário 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 exis-
tentes nos territórios, potencializando o seu 
capital social, o que não consta nas demandas 
dos Fóruns nesse formato, como também a inten-
sificação da atuação da SEDESE junto aos muni-
cípios 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 estrutu-
ração do SUAS nos municípios também apresenta 
progressos importantes com a implantação dos 
CRAS, adequados em muitos casos às especifica-
ções normativas da política nacional. A proteção 
especial foi reforçada nas áreas mais vulneráveis, 
com um número maior de CREAS (caso dos micro-
territórios 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, adap-
tação das atividades de modo a se tornarem atra-
tivas para esse público. Importante demanda dos 
Fóruns Regionais relacionada ao incremento do 
alcance dos serviços foi incorporada às ações pro-
postas 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 silvi-
cultura 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 expres-
sivo, desenvolvido a partir mesmo das adversi-
dades enfrentadas. Afetas a quase todas as temá-
ticas 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 enfrenta-
mento à pobreza e seus agravos – problemas mul-
tifacetados que têm origem tanto nos aspectos 
materiais como baixa renda, falta de acesso a ser-
viços 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 desenvolvi-
mento é antes de tudo descobrir potencialidades 
e torná-las realidade, para a Assistência Social essa 
questão está associada, nos territórios do Jequiti-
nhonha, à rede de organizações que atua nos terri-
tórios, que são várias, com foco na infância e juven-
tude, 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 organi-
zações sociais, bem como promover a integração 
com os demais setores da ação governamental.  

3.7  
PROPOSIÇÕES

Partindo dos pressupostos mencionados ante-
riormente, foram feitas propostas de intervenção 
na área de Assistência Social, a partir de estraté-
gias e ações correspondentes.

Estratégia 1: Fortalecimento da atenção a 
crianças, adolescentes, jovens e idosos

Justificativa: As intervenções que visam pre-
venir, 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 fai-
xas 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 comuni-
dades rurais;

3. Criar formas de envolvimento de adolescen-
tes e jovens no planejamento das ações dos 
serviços socioassistenciais;

4. Ampliar a oferta de oportunidades de traba-
lho 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;

6. Implementar oficinas, seminários e campa-
nhas de proteção e de valorização dos direitos 
da criança e do adolescente, com prioridade 
para temas relacionados à violência sexual 
contra crianças e adolescentes, discrimina-
ção 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;

7. Intensificar a busca ativa focalizada no seg-
mento infância e adolescência, visando identi-
ficar 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 co-
legiadas 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 in-
formar a sociedade sobre os direitos do idoso 
e maior controle social dos processos de in-
termediação de benefícios e outros tipos de 
violação de direitos dos idosos;

3. Elaborar e disponibilizar materiais (cartilhas) e in-
formações de qualidade aos idosos sobre os seus 
direitos e serviços socioassistenciais ofertados;

4. Criar programas educativos voltados para a ga-
rantia da qualidade de vida no envelhecimento.

Estratégia 2: Articulação com as entidades 
socioassistenciais existentes nos territórios 

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 As-
sistência Social e as equipes das entidades 
que desenvolvem projetos nos territórios 
contemplando as metodologias de inter-
venção e aspectos da política da Assistência 
Social; 

2. Aperfeiçoar a articulação entre entidades e 
serviços socioassistenciais, por meio do de-
senvolvimento de propostas e ações conjun-
tas, 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 socioas-
sistenciais e organizações não governamen-
tais existentes nos territórios, identificando o 
público-alvo e as ações desenvolvidas; 

5. Qualificar o cadastro das entidades socioassis-
tenciais junto à SEDESE.
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6. Incentivar o cadastro das organizações so-
cioassistenciais ainda não cadastradas; 

7. Prover suporte para a regularização das en-
tidades 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 inter-
setorialmente. Tendo em vista o cunho multide-
terminado da pobreza e da problemática alvo da 
Assistência Social, é necessário promover a inte-
gração de ações intersetoriais para maior efetivi-
dade dos programas e serviços socioassistenciais. 

A composição e atuação dos conselhos costumam 
ser muito vinculadas à gestão municipal, e seus con-
selheiros 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 insufi-
ciente em todos os territórios, especialmente nas 
zonas rurais, bem como nas comunidades quilom-
bolas e outras, que necessitam de projetos especí-
ficos 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 acom-
panhar os casos de famílias e indivíduos encami-
nhados e atendidos na proteção especial.

É bastante generalizada a prática de indicações 
po lí ticas para composição das equipes da Assis-
tên cia Social, com quadros de pessoal não efe ti-
vos, acarretando a precarização do trabalho e a 

descontinuidade de programas e projetos a ca-
da mudança de gestão. Além disso, é essencial na 
realização dos serviços socioassistenciais a per ma-
nên cia dos técnicos de referência para a pre ser va-
ção de vínculos entre os profissionais e famílias e 
in di ví duos 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 assis-
tência 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 es-
tadual, 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 plane-
jamento 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 fiscali-
zação e de acompanhamento da política da 
assistência social;

2. Ampliar a participação dos usuários e traba-
lhadores sociais por meio de comissões comu-
nitárias 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 avalia-
ção 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 gesto-
res 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 lança-
mento das informações no Sistema de Infor-
mação para a Infância e Adolescência – SIPIA, 
quanto às demandas e deficiências na estru-
tura de atendimento a esse público;

4. Definir padrões de qualidade dos serviços so-
cioassistenciais 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 específi-
cos para a população quilombola, indígena e 
demais comunidades tradicionais;

8. Criar a função de agente comunitário social 
para atuação nas comunidades mais vulne-
ráveis.

3.4 Ações que visam melhorias na gestão do 
trabalho das equipes de Assistência Social:

1. Criar incentivos que possam induzir as admi-
nistrações municipais a realizar concursos pú-
blicos para efetivação das equipes;

2. Garantir os direitos trabalhistas dos profissionais 
de assistência social como prioridade dos órgãos 
gestores da assistência social, segundo preconi-
za 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 in-
cluindo 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 assistên-
cia social;

5. Promover capacitação de monitores e educa-
dores sociais dos serviços socioassistenciais;

6. Promover as capacitações previstas no Capa-
cita Suas, em consonância com a Política Na-
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cional de Educação Permanente do SUAS, na 
modalidade presencial, em locais mais próxi-
mos 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,  valendo-se 
de instrumentos de monitoramento e avalia-
ção da execução da política de Assistência 
Social.

2. Criar equipes regionais compostas por soció-
logos, estatísticos e demais profissionais liga-
dos 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 me-
lhor responder às demandas dos municípios

4. assegurar condições adequadas para o cum-
primento das ações e metas pactuadas nos 
instrumentos de planejamento e nas Confe-
rências da Assistência Social em nível estadual.
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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 tea-
trais e musicais, coletivos de poetas e outros) e fede-
rações 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 ins-
titucional organizado em âmbito municipal e a 
infraestrutura de apoio à produção e ao consumo 
cultural como os equipamentos públicos de cul-
tura 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 institui-
ções está disponível no Apêndice D5.

A terceira subseção (4.3) contém uma análise da 
gestão, promoção e defesa do patrimônio cul-
tural – material e imaterial – e da situação das 
comunidades tradicionais: remanescentes qui-
lombolas e povos indígenas na região.

A quarta subseção (4.4) apresenta a dinâmica cul-
tural dos territórios do Jequitinhonha conside-
rando sua pluralidade e diversidade em termos 
das manifestações, celebrações, expressões, prá-
ticas e lugares culturais, bem como sua impor-
tância como movimento de resistência política, 
social e cultural da região. 

A subseção 4.5 aponta a importância do artesa-
nato regional, caracterizando as principais tipolo-
gias, seus mestres e conferindo destaque ao arte-
sanato 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.

4
Cultura
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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 patri-
mônio nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequi-
tinhonha 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 cul-
tura e a instituição de pontos de cultura. 

A análise teve por base dados da Pesquisa de Infor-
mações Básicas Municipais do IBGE74 e da plataforma 
do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, dis-
ponível 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 muni-
cípios selecionados dos dois territórios: Serro, Dia-
mantina, 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 estru-
tura 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 patri-
mônio. Esses aspectos foram analisados por terri-
tórios 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 diversi-
dade cultural e na realidade política e socioeconô-
mica dos municípios. Cabe a essa estrutura esta-
belecer as diretrizes e as metas a serem alcançadas 
pela gestão cultural local e ainda implementar, ou 
adequar à localidade, as políticas de âmbito esta-
dual 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 dis-
ponibilidade 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 caracte-
rística predominante em cerca de 60% dos muni-
cípios. 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 ocor-
rência de municípios sem estrutura institucional 
para a gestão do setor (de 0 para 2). Por outro lado, 
houve um pequeno aumento do número das secre-
tarias de cultura exclusivas (de 3 para 7 municípios) 
de forma igualitária nos dois territórios (tabela 4.1).

A fragilidade da gestão cultural das municipa-
lidades 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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influência sobre as decisões relacionadas às ações 
culturais, negligenciando espaços participativos 
criados para partilhar com a sociedade as deci-
sões relacionadas ao setor. Nesse sentido, as defi-
ciências 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 Alme-
nara 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 institu-
cional observou-se com a ocorrência de muni-
cípios que se caracterizaram, em 2014, pela ine-
xistência 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 Jequi-
tinhonha (tabela D.1, Apêndice D) 

De forma geral, a estrutura institucional da cul-
tura 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 equi-
pamentos públicos de cultura e desarticulação 
com relação à política estadual, incluindo os 
mecanismos de fomento à cultura: lei de incen-
tivo, 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 encon-
trados 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 necessi-
dades da área, particularmente dos distritos e comu-
nidades rurais, o que, associado ao mau estado das 
estradas, acaba por gerar um quadro de isolamento 
de muitas comunidades, impactando de forma nega-
tiva a diversidade de expressões culturais que carac-
terizam a região: as manifestações populares, como 
as festas religiosas, rezas antigas, danças, músicas, 
folguedos, tamborzeiros, festivais, artesanato, maru-
jada, catopés, caboclinhos, folia de reis, entre outras.

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
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Observou-se ainda uma tendência de apoio finan-
ceiro orientado para os eventos culturais como 
festas religiosas ou comemorativas das cidades, 
carnaval, festivais, entre outros, descuidando-se 
de ações que tenham características mais dura-
douras e que apoiem o planejamento de políticas 
focadas nas especificidades regionais e nas carên-
cias da realidade local. Entre as atuações estrutu-
rais a serem priorizadas, poderiam ser citadas o 
inventário e mapeamento das diversas manifes-
tações 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 pró-
pria 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 cul-
tura 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. (Entre-
vista n. 2)

Esta visão é compartilhada também por estu-
diosos 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 comparti-
lhamento das decisões teria sido desarticulado 
com uma tendência de alienação dos grupos cul-
turais locais do processo (Entrevista n. 3).

4.2.1.1 Os conselhos municipais de cultura

No que tange aos conselhos municipais de cul-
tura, instância participativa considerada impor-
tante 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 insti-
tucional 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 Cul-
tura e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Cultu-
rais, 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 acompa-
nhou 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 Jequi-
tinhonha 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.

A efetividade dos conselhos municipais depende 
de aspectos organizacionais como composição, 
número de representantes governamentais e não 
governamentais, formas de escolha dos represen-
tantes da sociedade civil, definição regimental 
de atribuições (normativas, deliberativas ou fis-
calizatórias), 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 quali-
tativas focadas na dinâmica participativa e deli-
berativa dos conselhos que não se encaixavam 
no prazo para realização deste diagnóstico.

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 Jequiti-
nhonha, 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 Jequi-
tinhonha, a realização de reuniões se deu em 
88,9% dos conselhos municipais criados em 
2014. Contudo, deve-se observar que essa infor-

mação tem origem no testemunho de gestores 
locais que se responsabilizam por preencher os 
formulários enviados pelo órgão nacional de pes-
quisa. Para esses gestores, a comprovação de reu-
nião 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.

De acordo com agentes culturais da cidade de 
Turmalina:

Aqui na cidade não tem um Conselho Muni-
cipal de Cultura ainda. Ele está se estrutu-
rando. Turmalina fica de fora do Plano Esta-
dual de Cultura, de oficinas de treinamento, 
perde projetos, fica de fora de audiências 
públicas. As conferências municipais acon-
tecem 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 bata-
lhando também para ser criado o Plano do 
Livro e da Leitura, que também é uma exi-
gência agora do Sistema Nacional de Cul-
tura. (Entrevista n. 4)

4.2.2 Os conselhos municipais  
de patrimônio cultural

A criação de conselhos municipais de patrimônio 
cultural em Minas Gerais reflete a implemen-
tação 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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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 compa-
rado 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 cul-
tural 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 Jequiti-
nhonha, apenas o microterritório de Diamantina 
ainda não alcançou a totalidade dos municípios 
com conselho de patrimônio cultural. Os municí-
pios 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 obser-
va-se a totalidade de municípios com conselhos 
municipais de patrimônio. Nos demais microter-
ritórios, 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).

Tabela 4.2: Existência e atuação dos conselhos municipais de cultura – Minas Gerais, Alto 
Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014

Unidade 
geográfica

Existência de Conselho Municipal de Cultura Conselho de Cultura em Atividade

2010 2014 2010 2014

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

Alto Jequitinhonha 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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

Minas Gerais 492 361 486 367 429 63 424 429

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro
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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 partici-
pativos 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 engaja-
mento 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 segu-
rança nas igrejas que são visitadas; con-
seguimos 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 ten-
tando adquirir materiais para restauração.  
(Entrevista n. 2)

Tabela 4.3: Existência e atuação de conselho municipal de patrimônio cultural – Minas Gerais, Alto 
Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios – 2010/2014 

Unidade  
geográfica

Existência de conselho de patrimônio cultural Conselho de patrimônio cultural em atividade

2010 2014 2010 2014

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

Fonte: Dados Básicos: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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 muni-
cípio 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 conse-
lhos 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 cul-
tural é um instrumento de política prioritário 
para a atuação municipal no campo do patri-
mônio 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 instru-
mento 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 tom-
bados nas esferas federal e estadual. Além desses, 
os municípios pertencentes à bacia do Rio Jequiti-
nhonha 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

Unidade geográfica

Lei de proteção do patrimônio cultural

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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 muni-
cípio 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 impor-
tantes para estimular a produção e a fruição cul-
tural da sociedade. Constituem-se por edifica-
ções 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 socio-
culturais da população.  

A sua presença, pluralidade e disponibilidade são 
consideradas variáveis relevantes para a caracte-

76  Os municípios da bacia do Jequitinhonha recebiam dois pontos 
até o exercício de 2001, sem a necessidade de apresentar qual-
quer documentação. A partir do exercício de 2002 passaram a 
receber cinco pontos. Segundo técnicos do IEPHA-MG o tom-
bamento 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.

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 con-
fiável do tema de forma a dar subsídios à formu-
lação de um plano de intervenção para o setor. 
Os dados estatísticos disponíveis em âmbito 
municipal são oriundos da Pesquisa de Informa-
ções 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 Esta-
dual, 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 pesqui-
sado – arquivo, museu, centro cultural – utili-
zado 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 equi-
pamentos culturais. É flagrante a falta de estru-
tura 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 Jequiti-
nhonha e quatro no Médio/Baixo.
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Os museus, espaços que guardam significativa 
capacidade de estabelecer relações de iden-
tidade e pertencimento com as comunidades 
locais, ainda não se encontram satisfatoriamente 
representados nos dois territórios, tendo sido 
registrado, de acordo com a Pesquisa de Infor-
mações 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 Dia-
mante, 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 cul-
turais, 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 ins-
tituições, 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 pos-
suem bibliotecas públicas desde o ano de 2010. 
No Médio/Baixo Jequitinhonha, a presença de 
bibliotecas públicas municipais passou a contem-
plar 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 cul-
turais permitiram a construção de um indicador 
agregado denominado Pluralidade de Equipa-
mentos Culturais, que identifica aqueles municí-
pios 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 disponibi-
lidade 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 

Unidade geográfica 

Biblioteca

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

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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 

Unidade geográfica 

Pluralidade de equipamentos culturais exceto biblioteca

2010 2014

Sim Não Sim Não

Minas Gerais 180 673 272 581

Alto Jequitinhonha 3 21 5 19

Capelinha 1 6 1 6

Diamantina 2 15 4 13

Médio/Baixo Jequitinhonha 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

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 Jequiti-
nhonha e três no Médio/Baixo. Em 2014, os muni-
cípios com pluralidade de equipamentos cultu-
rais eram: Carbonita, Diamantina, Itamarandiba, 
Presidente Kubitschek e Veredinha, no Alto Jequi-
tinhonha, 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 manifes-
tações populares, de cunho religioso e não reli-
gioso, 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 expres-
sões culturais, como cantos de trabalho, rezas 
e inúmeras danças. Contudo, a criação de equi-
pamentos culturais também poderia potencia-
lizar 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 Cul-
tura, desde 2004, e tinham como principal meta 
apoiar e fomentar projetos, programas e ações 
culturais que se vinculam a grupos ou comu-
nidades 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 comuni-
dades onde se inserem.  

A partir da constituição desses espaços, os pontos 
de cultura em todo o país formaram uma rede vir-
tual que tem permitido a troca de informações e 
experiências entre os diferentes grupos e territó-
rios e favorecido as políticas e práticas transver-
sais. Considera-se que essa tenha sido uma polí-
tica 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 capa-
cidade 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 inter-
rompidos, 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 Jequiti-
nhonha (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 ter-
ritórios (12 pontos de cultura). Dois microterritó-
rios se destacam em número de pontos de cul-
tura instituídos: Capelinha, com oito, e Araçuaí, 
com cinco. Por sua vez, o município de Veredinha, 
no Alto Jequitinhonha, destaca-se por ter consti-
tuído seis pontos de cultura.
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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 Histó-
rico 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 prote-
gidos 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 con-
dição 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, origi-
nados 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 

Tabela 4.7: Pontos de cultura – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e seus 
microterritórios – 2014 

Unidade geográfica 

Municípios com ponto 
de cultura Quantidade de 

 pontos de cultura

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

Sim Não Sim Não

Minas Gerais 150 703 306 120 30

Alto Jequitinhonha 5 19 12 4 1

Capelinha 2 5 8 1 1

Diamantina 3 14 4 3 -

Médio/Baixo Jequitinhonha 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 -

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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território do Alto Jequitinhonha, quais sejam, 
Minas Novas (1959 e 1963), Berilo (1963) e Itapa-
nhoacanga (1971).77 

Com o tombamento dos dois grandes conjuntos 
urbanísticos de origem colonial na região dia-
mantina, 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 edifi-
cado de origem colonial e proteção pelo meca-
nismo 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 edi-
ficado, após essas primeiras medidas, assim como 
ocorreu com o Iphan, o Iepha promoveu o tom-
bamento 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 Jequiti-
nhonha, resultado do projeto Atlas dos Monu-
mentos 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 essen-
cialmente 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, retá-
bulos 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 con-
ceito de patrimônio imaterial. Essas considerações são reto-
madas 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 pro-
cesso 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” (FUN-
DAÇÃO JOÃO PINHEIRO, [1995], p. 474). Tombada 
pelo IPHAN em 1974, no mesmo ano (e presumi-
velmente 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 impor-
tante 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 descara-
terização geral da paisagem urbana e ao cresci-
mento 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 har-

81   Informações disponíveis em <http://www.oocities.org/lago-
paiva/rosario.htm>.

moniosa na qual se mesclavam bens de tipologia 
colonial, edificações de diferentes épocas, quintais, 
jardins e vazios urbanos. Houve assim um compro-
metimento generalizado do que vem sendo cha-
mado de patrimônio ambiental urbano, impac-
tando todos os núcleos urbanos, sem exceção para 
os conjuntos tombados. 

Em meados dos anos 1990, o governo mineiro 
implementa uma política fiscal destinada à descen-
tralização 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 muni-
cípios, entre os quais figurou o critério patrimônio 
cultural. Esse mecanismo foi responsável pela sen-
sível transformação no quadro das iniciativas de 
proteção, promoção e salvaguarda do patrimônio, 
agora protagonizadas em parte pelas administra-
ções municipais e coordenadas pelo IEPHA-MG. Se 
até então não se tinham efetivamente criado meca-
nismos 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 aná-
lise do conjunto dos bens formalmente prote-
gidos ao longo desses 22 anos de implementação 
da lei do ICMS Cultural. Observa-se o investi-
mento acentuado no patrimônio material, com o 
tombamento municipal de edificações religiosas 
e mais acentuadamente da arquitetura civil (edi-
fícios públicos, residências), em alguns casos 
buscando a proteção de pequenos conjuntos 
urbanos, nomeados como históricos. O mapa 4.1 
localiza os municípios com tombamentos muni-
cipais resultantes da implementação do ICMS 
Patrimônio Cultural.
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É de se estranhar a ausência de proteção legal 
para sedes de fazendas e outras estruturas pró-
prias das atividades rurais, como casas de enge-
nhos, de farinhas e alambiques, especialmente 
naquelas áreas sabidamente marcadas pelas 
atividades agropecuárias (Médio/Baixo Jequiti-
nhonha). Ainda em torno da proteção do patri-
mônio 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 exclusi-
vamente no patrimônio material. Mas, de forma 
mais acentuada do que no território do Alto Jequi-
tinhonha, os bens culturais protegidos formal-
mente pelo tombamento car re gam, 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 loca-
lizados nos núcleos satélites dos centros monumen-
tais 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. 

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.
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Segundo críticas oriundas da atual direção do 
IEPHA-MG, que vem adotando uma nova orien-
tação com relação ao ICMS Patrimônio Cultural, o 
órgão não tem como avaliar, do ponto de vista esta-
dual 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 preser-
vação. 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 meca-
nismo do ICMS Patrimônio Cultural voltaram-se 
também para a implementação de inventários, 
promovendo uma identificação de bens culturais, 
materiais e imateriais, rurais e urbanos. Impres-
cindíveis 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 legitimi-
dade social: expor e debater os seus limites e poten-
ciais como forma legal de acautelamento e garantir 
a sua capacidade de eleger junto às comunidades 
os bens culturais, ou seja, sua capacidade de pro-
mover 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 terri-
torial 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 necessaria-
mente compartilhada com as comunidades que produzem, 
consumem ou conferem significado a esse patrimônio.

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 terri-
tórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha foram 
classificados como segunda prioridade para a ela-
boração do inventário, previsto para 2018.84 

Essa estratégia de ação, ainda segundo a direção 
do IEPHA-MG, foi aprovada pelo Conselho Esta-
dual 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 enten-
dido como forma de acautelamento, tem-se hoje 
instalado um debate conceitual sobre sua força 
como proteção legal do patrimônio. É incontes-
tável a importância do inventário, seja como fer-
ramenta 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 cul-
turais aos quais conferem o significado de patri-
mônio 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 sig-
nificados 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 edifi-
cado pelo mecanismo de tombamento, há 
uma significativa diferença entre os territó-
rios 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 edifi-
cados 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 cultu-
rais, 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 tomba-
mento, ainda que restritos aos bens culturais materiais. Esta pro-
posta, 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 concei-
tuais para o tombamento foi o reconhecimento 
do assentamento de origem colonial como uma 
paisagem cultural88:

A cidade de Diamantina e a Serra dos Cris-
tais constituem elementos chave para a 
definição de paisagem cultural, dentro do 
contexto da Unesco. Uma paisagem cons-
truída ao longo da odisseia moderna da 
colonização das Américas, caracterizada 
por uma situação única dentro das Amé-
ricas: 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 res-
tringiu-se ao núcleo histórico, numa delimitação 
ainda menor do que aquela definida pelo IPHAN, 
deixando desprotegido seu entorno monta-
nhoso e mais especialmente a Serra dos Cristais, 
elemento paisagístico fundamental na caracteri-
zação 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. Orienta-
tions 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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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 tom-
bamento 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, esta-
dual 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 locali-
zação tem impulsionado o crescimento urbano 
em direção à Serra dos Cristais e hoje tem-se 
ocupações e parcelamento de áreas que esta-
riam 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 par-
ceria com o IPHAN para a realização de estudos que visa-
riam à criação de um parque municipal na Serra dos Cris-
tais. Sua implantação está prevista entre as obras do PAC/
Cidades Históricas.

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.
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dentro do perímetro do Parque Estadual do Biri-
biri, igualmente desprovido de regulamentação.

Outro bem tombado pelo IEPHA-MG em Dia-
mantina, 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.

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 fis-
calização 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 con-
templadas com o programa durante a década de 
2000, o que possibilitou a renovação de algumas 
dezenas de residências particulares. O pro-
grama sofreu críticas por não estar conjugado 
com outras políticas urbanas de forma a evitar 
a supervalorização dos imóveis, especulação 

urbana e a fruição meramente estética dos con-
juntos tombados.

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. Diaman-
tina e Serro foram dois dos núcleos selecionados. 
Esse programa federal estaria sofrendo ameaças 
de descontinuidade devido às mudanças polí-
ticas recentes e à crise econômica.

A interação com a Unesco não existe e não houve 
outra missão do organismo à cidade de Diaman-
tina desde o tombamento. Segundo informa-
ções, não teria havido desdobramentos do tom-
bamento mundial.

O crescimento acentuado da cidade nos últimos 
anos, devido à presença da UFVJM, foi aumen-
tando a pressão da sociedade pela liberação de 
obras que buscam uma renovação, demandando 
o abandono das técnicas construtivas tradicio-
nais, o uso de materiais novos e o respeito formal 
restrito apenas às fachadas dos imóveis. Não 
existe uma normativa para balizamento e licen-
ciamento 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 per-
tencimento que se traduz na fragmentação das 
identidades da sociedade diamantinense.

Não existe coordenação entre as atuações do 
órgão federal e do IEPHA, embora algumas par-
cerias 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 capa-
citação 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 capaci-
tação 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 espe-
cífica 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 

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 pon-
tual 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 fiscali-
zador, 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 mine-
radora, 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 alte-
ração 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 aná-
lise, além da perspectiva de implementação dos 
grandes projetos previstos e/ou já iniciados pelo 
PAC-Cidades Históricas.

O acervo edificado de Minas Novas desta-
cou-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 res-
tauração 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 dispo-
nibilizados. As igrejas de São Gonçalo e Nossa 
Senhora do Amparo também foram restau-
radas pelo IEPHA, ambas com recursos do 
estado. Contudo, cabe destacar a situação de 
ruína do Sobradão da Vila do Fanado, ou sim-
plesmente 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-mu-
sical Euterpe Conceição e uma loja de arte-
sanato. 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 desmorona-
mento. 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 dis-
tância 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 deslegi-
timar 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 Jequiti-
nhonha, também quanto aos patrimônios 
documental e museológico, inexistem inventá-
rios ou mapeamentos que permitam uma ava-
liação consistente da questão. Essa carência 
de informações tecnicamente consistentes 
e socialmente reconhecidas assim como a 
ausência de políticas públicas que se sus-
tentem no tempo não impedem, no entanto, 
o surgimento de atores estratégicos e de 
algumas ações substantivas, ainda que pon-
tuais e desarticuladas. Quanto ao patrimônio 
documental e bibliográfico, poucas são as ini-
ciativas. Em Diamantina, tanto a Câmara Muni-
cipal como a Prefeitura têm arquivos, mas ine-
xiste uma política pública de arquivos. Também 
as irmandades guardam documentação histó-
rica, e parte da documentação eclesiástica está 
centralizada na Casa do Bispo, a Mitra Dioce-
sana, 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 desen-
volvidos 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 Cha-
pada do Norte, em 9/8/2016.
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Em Minas Novas, havia um arquivo público ins-
talado, hoje desativado96. A representação do 
IPHAN no Serro exerce também a função de ins-
tituição de guarda de acervos, abertos para con-
sulta. Sob sua guarda, estão preservados a docu-
mentação 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 terri-
tórios configuram uma rede mais densa do que 
os arquivos, embora muito concentrada no ter-
ritório do Alto Jequitinhonha e mais especifica-
mente 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 perma-
nente 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. 

projeção é o Museu do Diamante100, muito visi-
tado por turistas e especialistas estrangeiros. 
Segundo sua equipe técnica, a principal preo-
cupação 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 ati-
vidades de extensão da universidade e abre-se 
para as atividades desenvolvidas por grupos 
culturais da cidade, nas mais variadas áreas (bor-
dado, capoeira, teatro). O público prioritário e 
mais constante são as escolas, mas a necessi-
dade 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 inicia-
tiva da Associação Pão de Santo Antônio, que 
formulou o projeto Memória do Pão de Santo 
Antônio, do qual resultaram ações de preser-
vação do “acervo museológico e documental que 
testemunha a prática jornalística, editorial e tipo-
gráfica 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 simbó-
lico 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 prá-
tica no campo do patrimônio cultural. 

100   Órgão federal que compõe a rede museal do Instituto Brasi-
leiro 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.].



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha156

O Museu Regional Casa dos Otoni103 é uma ins-
tituição importante na cidade do Serro, com 
exposições que buscam interação com a comu-
nidade, além de ter uma visitação turística signi-
ficativa. 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 Secre-
taria 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 AngloAme-
rican.104 Inaugurado em dezembro de 2015, o 
museu é um espaço digital criado para receber 
e armazenar informações sobre as práticas cul-
turais do município.105 Ele contempla aspectos 
da cultura imaterial do Serro, como as celebra-
ções religiosas, a Festa do Rosário e outras tradi-
ções. Apresenta-se como um lugar de memória 
em permanente construção e tem como obje-
tivos 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 valori-
zação 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 idea-
lizado 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 pro-
jeto 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 desenvol-
veram 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 cul-
tural que permitisse a preservação e a celebração 
da diversidade cultural do Vale, numa perspec-
tiva 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 popu-
lações 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 via-
gens para dentro do universo sociocultural e his-
tórico do Jequitinhonha. 

Para sua concepção e elaboração foram então 
realizadas muitas pesquisas e atividades de 
campo. Segundo Letícia Julião, então superin-
tendente 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.recla-
medacidade.com.br/turismo-em-jequitinhonha/museu-de-
-percursos-do-vale-do-jequitinhonha/>. 
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antropológica, nos moldes do inventário partici-
pativo preconizado pelo IEPHA-MG para as polí-
ticas de patrimônio na gestão atual. 

Entretanto, ao cabo de um período de mais de 
dois anos de trabalho, o projeto foi sendo aban-
donado sob a alegação de falta de recursos, o que 
pode ser entendido como uma mudança de prio-
ridade da Secretaria de Estado de Cultura. Ainda 
restaram sementes desse projeto nos territórios, 
o que pode ser atestado pela fala de alguns ges-
tores municipais que acreditam na possibilidade 
de sua retomada, ou pelas reivindicações formali-
zadas em fóruns populares108.

4.3.1.3 Patrimônio arqueológico  
e paisagens culturais

Nas disposições transitórias da Constituição Esta-
dual de 1989, alguns marcos físicos e sítios natu-
rais 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 desdobra-
mento efetivo em termos da proteção da bacia, 
embora tenha favorecido os municípios na pon-
tuação do ICMS-Patrimônio Cultural. 

Em composição com o Rio Jequitinhonha e seus 
afluentes, as paisagens naturais dos territórios do 
Vale, em sua diversidade, são elementos indisso-
ciáveis da cultura regional. Muitos parques com-
põem 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 Paisa-
gístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, no 

108   Como no I Encontro do Fórum Permanente das Microrre-
giões, resultado do programa da Secretaria de Estado de Cul-
tura denominado Minas Território da Cultura, 2014.

109   À exceção de Águas Vermelhas, Divisa Alegre e Palmópolis.

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 sub-
mersas 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 paisa-
gística, composta por formações rochosas conhe-
cidas como pães-de-açúcar. Esse conjunto de 
“pedras” foi protegido por seu valor paisagístico, 
arqueológico e simbólico para a população.

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 pro-
teção 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 arqueoló-
gicos no território brasileiro devido a sua desa-
tualização, pode ser considerado um possível 
parâmetro de avaliação, não da dimensão real 
da existência dos sítios nos territórios aqui anali-
sados, mas sobre a capacidade de se obter o reco-
nhecimento 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 

110  DIRETORIA DE PROMOÇÃO DO IEPHA/MG - Gerência de Coo-
peração 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 capaci-
dade 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 empreendi-
mentos de forte impacto.111

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 colabo-
rações técnicas têm sido realizadas entre o IPHAN 
e a UFVJM, contando com a participação do pro-
fessor 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).

Para o pesquisador, embora se registrem alguns 
episódios de vandalismo, a maior ameaça aos 
sítios arqueológicos atualmente são os empreen-
dimentos 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. 

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 arqueo-
lógicos cadastrados no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueo-
lógicos.

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 arqueo-
lógicas (ver item 4.3.2.1).

4.3.2 O patrimônio imaterial

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 expres-
sões das identidades sociais e os vestígios imate-
riais 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 revi-
talização dos bens imateriais. Nos territórios do 
Jequitinhonha, esse mecanismo de reconheci-
mento e de difusão vem ao encontro da natureza 
e da diversidade das suas manifestações culturais. 

4.3.2.1 Diversidade dos saberes e fazeres 

Muitas são as maestrias e as práticas tradicionais 
e cotidianas que coexistem nos territórios do 
Jequitinhonha: sineiros, ceramistas, tecedeiras, 
bordadeiras, trovadores, rezadeiras, benze-
deiras, parteiras, doceiras e quituteiras, raizeiros, 
canoeiros. Também as populações tradicionais 
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são muitas e fortes, como os quilombolas, indí-
genas, garimpeiros e os apanhadores de sempre-
-vivas. Já outras têm sua presença e sua memória 
cada vez mais apagadas, como os tropeiros. Iden-
tificar, diagnosticar e propor medidas de pro-
teção 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 amea-
çavam a continuidade da produção. À luta pela 
sobrevivência dos produtores somou-se o reco-
nhecimento 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 ter-
ritório 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 Ver-
melho, Serra Azul de Minas, Serro. 

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 parâ-
metros 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 orga-
nização e no fortalecimento dos produtores 
devido a muitas disputas internas e rivalidades 
individuais. A ausência de um verdadeiro espí-
rito associativista estaria prejudicando o movi-
mento.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 inte-
rinstitucional que passa necessariamente pelo 
regime de produção do produto:

Então para ter uma política de salvaguarda 
mais articulada, teríamos que fazer uma arti-
culação maior com a Emater, com as prefei-
turas 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 rea-
lizado 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 sub-
sidiar o registro, o ofício de sineiro encontra-
va-se em declínio na cidade do Serro, mas em 
dois distritos – São Gonçalo do Rio das Pedras e 
Milho Verde – a atividade permanecia viva, espe-
cialmente 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 ascen-
dente, 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 laici-
zação 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.

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, fes-
tiva 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 lingua-
gens 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 sub-
sídios orçamentários oriundos do ICMS Patri-
mônio Cultural, têm gradativamente ampliado 

115  INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL. O toque dos sinos em Minas Gerais; dossiê descri-
tivo. Brasília, 2009. 

116  Idem, p. 76. No trabalho de campo realizado em agosto de 
2016, essa vitalidade não pode ser comprovada. 

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 ter-
ritório 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 ima-
teriais 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.

4.3.2.2 Comunidades tradicionais, 
 remanescentes quilombolas, povos indígenas 

Desde as últimas décadas do século XX, a diversi-
dade cultural vem sendo gradativamente reconhe-
cida como patrimônio cultural em todo mundo e 
no Brasil. Como apontado em recente estudo,

[...] alguns acontecimentos convergiram 
para o reconhecimento da existência dos 
direitos dos chamados povos e comu-
nidades tradicionais: a emergência da 
questão ambiental em nível global; a reno-
vação do conceito de patrimônio cultural, 
que passou a incorporar bens e expres-
sões de natureza intangível, produzidos 
por segmentos socioculturais não hege-
mônicos nos contextos nacionais; e, no 
âmbito do Brasil, a redemocratização da 
sociedade brasileira, a partir da promul-
gação 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)

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 
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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 organi-
zação social, das práticas cotidianas de produção 
e reprodução material e simbólica dessas comu-
nidades” (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 Tradicio-
nais.117 Em Minas Gerais, o poder público promoveu 
legislação semelhante, instituída em 2014118, reco-
nhecendo a necessidade de promoção do desen-
volvimento 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 quilom-
bolas119, povos indígenas, geraizeiros, ceramistas, 
congadeiros, canoeiros, apanhadores de sempre-
-vivas, artesãos, tecedeiras, bordadeiras, faisca-
dores e garimpeiros, entre outros.

No entanto, apontam Costa Filho e Vieira, a invisi-
bilidade ainda é a marca desses povos e comuni-
dades, e recomendam:

Saber quem são, quantos são, onde estão e 
conhecer os conjuntos de saberes e práticas 
tradicionais dos Povos e Comunidades Tradi-
cionais 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 ade-

quadamente para remanescentes de quilombos ou quilom-
bolas como entendido atualmente. Estamos tratando aqui 
das comunidades negras tradicionais, rurais ou urbanas, que 
se autorreconhecem como remanescentes de quilombos. 

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 ela-
borar um inventário sistemático e consistente 
dessas comunidades alcança sua dimensão social 
e política quando esse inventário é construído a 
partir do processo de autorreconhecimento. Ini-
ciativas 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 tra-
balho mais importante realizado no país é prota-
gonizado pela Fundação Cultural Palmares, que 
tem emitido certificados de reconhecimento das 
comunidades. Como mostra o quadro D.2 (apên-
dice D), até o ano de 2016, o território do Médio/
Baixo Jequitinhonha teve 26 comunidades reco-
nhecidas, 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 mine-
rários, silvicultura, além de conflitos relacionados à 
criação de parques naturais e reservas biológicas.

Para a direção do IEPHA-MG, as ações até hoje rea-
lizadas 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 inte-
resse nesse autorreconhecimento proposto pela 
Fundação Palmares, que implica que as comuni-
dades se organizem formalmente. Outras ainda 
não teriam como motivação a questão do patri-
mônio 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 apre-
sentar um quadro qualificado da situação, 
segundo a presidente do IEPHA, Michelle Arroyo.

Buscando ampliar o trabalho não só de identifi-
cação e mapeamento das comunidades, como 
também de sua mobilização política, uma outra 
entidade importante é o Centro de Documen-
tação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), organi-
zação 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 reconhe-
cidas nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequi-
tinhonha (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, difi-
cultando sua sobrevivência e comprometendo irremediavelmente 
sua herança cultural. CENTRO de Documentação Eloy Ferreira da 
Silva. Comunidades Quilombolas de Minas Gerais no século XXI; his-
tória 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 Jequi-
tinhonha, 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 comu-
nidades 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 concen-
tram grande parte das comunidades quilom-
bolas dos territórios em estudo, como Araçuaí, 
Minas Novas, Chapada do Norte e Berilo, em par-
ceria com entidades como o CEDEFES, a Coqui-
vale122, a N’Golo, têm feito um trabalho para a 
obtenção das certificações quilombolas, etapa 
de autorreconhecimento junto à Fundação Pal-
mares. Já a etapa de regularização fundiária pelo 
INCRA sofreu um revés importante muito recen-
temente. Medida provisória do governo Michel 
Temer transferindo para o Ministério da Educação 
a responsabilidade pela regularização fundiária 
das terras quilombolas já acarretou o recrudes-
cimento do conflito na comunidade de Marobá 
dos Teixeiras, em Almenara, pelo impasse gerado 
na reintegração de posse da fazenda tradicional-
mente 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 cul-
tural 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 Jequi-
tinhonha.  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://aconteceuno-
vale.com.br/portal/?p=94201>.

124   Entrevista com servidoras da Secretaria de Educação, Cul-
tura, 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 Qui-
lombolas e Tradicionais, formado em 2005 por 
professores e alunos de Antropologia da UFMG 
e outras universidades.125 Interessados nas pes-
quisas sobre as comunidades quilombolas e tra-
dicionais, 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 popula-
ções. No ambiente acadêmico outros programas e 
projetos também convergem seus interesses teó-
ricos e extensionistas para as comunidades tradi-
cionais, 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 Tradi-
cionais de Minas Gerais, que tem atuado com 
as populações do chamado semiárido mineiro, 
dado o seu grau de vulnerabilidade. Esse pro-
grama, presente em municípios como Diaman-
tina, Araçuaí, Itaobim, Almenara, Chapada do 
Norte e Serro, entre outros, realizando reuniões e 
oficinas, vem atuando ainda em um campo parti-
cularmente 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 uni-
dades de conservação são feitas sob bases exclu-
sivamente ambientais e de modo arbitrário, limi-
tando 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/>.

e impedindo a utilização dos recursos naturais 
presentes no ambiente (COSTA FILHO, 2015, p. 81).

O conflito instaurado pela criação da reserva bio-
lógica Mata Escura, cujo território incide em 75% 
das terras da comunidade quilombola de Mum-
buca, 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 reconheci-
mento 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 comu-
nidades têm sua atividade tradicional e sua pró-
pria sobrevivência ameaçadas com a criação 
de unidades como o Parque Nacional das Sem-
pre-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 tra-
dicionais e a defesa do meio ambiente alcança seu 
ponto agudo no embate atual contra os garim-
peiros, embate cujas raízes históricas alcançam 
a clandestinidade que cercou o garimpo desde 
os tempos coloniais, quando a exploração dia-
mantífera foi delimitada e cerceada na chamada 
Demarcação Diamantina. Na longa trajetória 
da atividade do garimpo, prevaleceu sua con-
dição de atividade informal e por vezes violenta, 
regendo por seus próprios códigos uma popu-
lação significativa do ponto de vista econômico, 

127   No enfrentamento desses conflitos a mobilização das popu-
lações 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. 
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social e cultural, embora quase sempre margina-
lizada e ignorada pelas políticas públicas, que pri-
vilegiaram ao longo do tempo a grande empresa 
mineradora, pública ou privada. 

É evidente que tais conflitos e questões extra-
polam os limites de uma discussão sobre a pre-
servação dessas comunidades tradicionais como 
patrimônio imaterial, mas a questão da afir-
mação 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 pre-
sença 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 ter-
ritórios, 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 milê-
nios 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 mili-
tares, como Jequitinhonha, e hoje não se reco-
nhecem 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 tra-
tados, 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 popu-
lação 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 Alaga-
diço, 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 reco-
nhecimento da existência e da autonomia dos 
povos indígenas. Em seu art. 231 da Constituição 
Federal, são reconhecidos “aos índios sua organi-
zação social, costumes, línguas, crenças e tradi-
ções 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 histó-
ricos 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 iden-
tificados, tornam-se bens da União e podem ser protegidos 
contra destruição e descaracterização. 
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Em 2002, o governo brasileiro ratificou a Con-
venção n. 169 da Organização Internacional do 
Trabalho, pela qual se buscou “garantir aos povos 
indígenas e tribais os direitos mínimos de salva-
guardar 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 movi-
mento 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 pro-
cesso de valorização cultural do território, divul-
gando-o como uma espécie de celeiro da riqueza 
cultural do estado de Minas Gerais. 

A visão que associou o vale à miséria diagnosticou o 
ter ri tório como uma região vazia de possibilidades 
que pudessem viabilizar um processo de desenvol-
vi mento endógeno. Essa negação dos potenciais e 
va lo res internos à região, com o passar dos anos, é 
que deu impulso, na visão de Servilha (2012), ao movi-
mento de afirmação do Vale do Jequitinhonha130,  

129  Convenção n° 169 sobre povos indígenas e tribais e Reso-
lução 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 Jequiti-
nhonha pode ser visto na tese de doutorado de Mateus de 
Moraes Servilha (2012).

em um sentido oposto ao estigma da pobreza. 
Nesta perspectiva a região é divulgada como 
um locus especial de riqueza cultural, o que cul-
minaria, ainda de acordo com o autor, no desen-
volvimento 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 arti-
culação com outros movimentos sociais e enti-
dades religiosas.

Em novembro de 1979, o jornal Geraes pro-
moveu o 1º Encontro de Compositores do Jequi-
tinhonha, no qual estiveram presentes 22 com-
positores 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 mani-
festações 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 Pau-
linho 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 tra-
balhadores rurais, oficinas culturais diversas, 
apresentação da literatura da região com con-
curso 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. 

Destacam-se no movimento personalidades e 
grupos organizados, como frei Chico e suas pes-
quisas dos cantos de domínio público no Vale 
do Jequitinhonha, realizadas em parceria com a 
artesã Lira Marques, e a criação do coral Trova-
dores do Vale. A música regional foi um impor-
tante 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. 

Novos fatos, ideias e imagens são acionados 
por novos sujeitos sociais para fins de autorre-
conhecimento e legitimação de diferentes qua-
lificações 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-

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

As artes foram o principal instrumento de sensi-
bilização da população regional para a necessi-
dade 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 tradi-
cionais rurais (SERVILHA, 2012).

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; jor-
nalistas fomentadores de jornais locais/regio-
nais; professores nascidos e residentes na região 
(muitos dos quais já viveram em outras locali-
dades 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 vivên-
cias e diversão que participam de eventos cultu-
rais, 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 loca-
lidades rurais, que encontram nos eventos cul-
turais, 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 dispo-
níveis no texto D1 do apêndice D.
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voluntária, dos eventos realizados na região por 
afinidades com o movimento cultural; simpati-
zantes do movimento, não nascidos no Jequiti-
nhonha, que encontram na sua organicidade e 
unidade a possibilidade de vivenciar e construir 
novas sociabilidades diferentes das experimen-
tadas 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 dese-
jado (grifos nossos). Nesse sentido, não há como 
pensar propostas de desenvolvimento cultural 
para os territórios do Alto e Médio/Baixo Jequi-
tinhonha desconsiderando o movimento cultural 
já existente, que tem muito a contribuir para uma 
proposta de desenvolvimento inclusivo que res-
peite 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

A cultura dos territórios do Jequitinhonha tem 
sua origem nas formas de ocupação histórica 
da região e é resultado essencialmente do pro-
cesso 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).

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

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 religiosi-
dade popular (SERVILHA, 2012).

Outro aspecto formador das manifestações musi-
cais da região refere-se ainda às características 
rurais do Vale do Jequitinhonha. São músicas 
criadas e cantadas durante algum trabalho espe-
cífico, tais como as cantadas pelos canoeiros, lava-
deiras, 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 cole-
tânea das músicas do Vale com 300 músicas de 
40 artistas, no âmbito do projeto Nosso Canto 
Vale Mais Jequitinhonha, coordenado pelo artista 
Neilton Lima133. 

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 

133   Produção do Vale Mais – Instituto Sociocultural do Jequiti-
nhonha – 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 Con-
ceição 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 pas-
torais sociais da Igreja Católica, sob a liderança 
da Comissão Pastoral da Terra, com o apoio da 
Caritas, da Pastoral dos Migrantes, das Comuni-
dades 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 inven-
tário 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 cul-
turais 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 entre-
vistas diretas junto a diversos atores locais com-
plementado 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, espe-
cialmente 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 regio-
nais 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, desta-
cando-se o grande número de festas em home-
nagem a Nossa Senhora do Rosário, santa prote-
tora 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 valori-
zadas, 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 orques-
tras e têm sua origem integrada às celebrações 
da Igreja Católica: como as missas, procissões, 
bênçãos, orações e comemorações de datas fes-
tivas do calendário religioso.

Como se pode ver no quadro D.4, no apêndice, 
as formas de expressão e celebrações são mar-
cadamente 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 Evan-
gélica e outras origens religiosas, em pratica-
mente 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 remé-
dios 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 men-
cionados nesse estudo os saberes tradicionais 
ligados à fabricação doméstica de produtos 
para uso próprio ou o comércio local, saberes 
que podem ser entendidos como conheci-
mentos e modos de fazer enraizados no coti-
diano das comunidades. Embora não se encon-
trem congelados no tempo, esses saberes e 
práticas incorporaram modificações e adapta-
ções e hoje se caracterizam como manifesta-
ções 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 polí-
ticas de proteção, preservação e salvaguarda do 
patrimônio imaterial.

O estudo sobre os impactos da barragem de 
Irapé, já mencionado, faz menção à necessidade 
de inventariar e registrar especificamente as téc-
nicas 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 cons-
trutivas 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 dia-
mantinense configuram-se como uma exceção. A 
Universidade Federal de Minas Gerais tem reali-
zado 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 Diaman-
tina, coordenado pelo doutor em Organologia 
da Universidade Sorbonne Marco Brescia, desta-
ca-se por sua importância para a cidade. A restau-
ração 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 organológi-
co-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 Jequiti-
nhonha. O projeto, sob a coordenação do pesqui-
sador 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 con-
gado em Minas, desde o século XVIII. No âmbito 
desse mesmo projeto foram realizadas gravações 
de performances musicais, entrevistas e fotogra-
fias 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 ima-
terial, 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 Cul-
tura, em fevereiro de 2007, e aprovado nas comissões espe-
cializadas 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 perma-
nentes.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 rea-
lização de apresentações todos os meses. Outros 
eventos que também se destacam por sua fre-
quência 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 Diaman-
tina Gourmet, a Maratona Sertão Diamante, 
entre outros.

As festas religiosas mais importantes do muni-
cípio 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 choca-
lhos, 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 Conserva-
tório 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 muni-
cípio 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 secre-
tário da Cultura de Diamantina, foi mencionada 
a preocupação com o processo de mudança cul-
tural da cidade nos últimos 10 anos como resul-
tado da implantação das universidades, institutos 
federais e escolas estaduais.

No tocante à cidade do Serro, destaca-se a ini-
ciativa de organização do registro de seu patri-
mônio 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 

 mandioca, a goiabada, a linguiça caseira, o 
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 muni-
cipal 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 Santís-
simo Sacramento e dois corais, o Rouxinol e Ima-
culada Conceição. Há também o grupo de teatro 
Marte, fundado há mais de 28 anos, que é res-
ponsável 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 partici-
pação também nos encontros de bandas regio-
nais e nas festas populares.

Em Turmalina, há diversos grupos culturais 
atuantes, destacando-se o papel do grupo UNE 
(Unidos Nós Estaremos), uma associação legal-
mente 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 cultu-
rais 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 predomi-
nantemente 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, destacan-
do-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 instru-
mentos como a viola, a arabeca, o violão, a san-
fona, 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 consi-
derada 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-
ze res, expressões e celebrações culturais dos muni-
cípios 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 tra-
dição 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 predomi-
nantes em toda a região, com a presença de folias 
de reis e do boi de janeiro em diversos municí-
pios. Em Pedra Azul, o boi de janeiro é acom-
panhado 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 pro-
cissão para chamar chuva. Entre os ofícios identi-
ficados 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 man-
dioca, 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, 

pedreiros, donas de casa, sapateiros, comerciá-
rios, canoeiros, boiadeiros, machadeiros, tro-
peiros. As músicas são acompanhadas de san-
fona, 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, desta-
ca-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 jeni-
papo 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 Jequiti-
nhonha podem ser visualizadas no quadro D.5 do 
apêndice D. 



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha174

4.4.1.3 Os lugares de trocas socioculturais

Os mercados e as feiras livres nos territórios Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha têm papel funda-
mental na dinâmica cultural da região por cons-
tituírem 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 cam-
pesinato 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 dis-
tantes das rotas de distribuição de alimentos, de 
escoar a produção dos lavradores dos municípios 
e de aquecer o comércio urbano. 

As ofertas em feiras variam ao longo das esta-
ções 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. 

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

no espaço por excelência de afirmação de iden-
tidades 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). 

Do ponto de vista cultural, os mercados e as 
feiras livres são portadores de saberes e de iden-
tidades 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 Ser-
vilha (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. 

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 mer-
cado de Araçuaí realizado por Servilha (2008) 
relações sociais e afetivas entre as famílias de fei-
rantes 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 Artesa-
nato, na Conferência de Jacarta sobre o Artesa-
nato 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 ati-
vidade responsável pela produção de objetos e 
artefatos feitos manualmente ou com a utilização 
de meios tradicionais ou rudimentares, com habi-
lidade, 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 cultu-
rais, distinguindo-se por aspectos de tradiciona-
lismo 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-

textos como forma de subsistência e de resis-
tência cultural das populações.

Para o Sebrae, órgão do sistema S responsável 
por um programa abrangente de apoio ao artesa-
nato em todo o país, é possível identificar várias 
categorias de artesanato em função da matéria-
-prima utilizada, instrumentos e técnicas empre-
gadas, 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 refe-
rência cultural (MASCÊNE, 2010). 

Esta subseção tem por objeto discutir as carac-
terísticas 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 polí-
ticas 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 dis-
puta entre duas principais orientações: aquela 
que tinha por foco a profissionalização do setor 
e a discussão de sua inserção sociocultural e eco-
nômica; e uma segunda, que valorizava a abor-
dagem 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 Arte-
sanato (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 organi-
zação e criação de sistemas de produção e comer-
cialização do artesanato; c) propiciar ao artesão con-
dições de desenvolvimento e subsistência por meio 
da atividade artesanal; d) instituir mecanismos fis-
cais 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 Desen-
volvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale), 
criada em outubro de 1964, que se orientava por 
ações assistencialistas voltadas para possibilitar con-
dições 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 ten-
dência de criação de organizações de artesãos 
em todo o país, surgindo associações, coopera-
tivas e grupos informais representativos desse 
grupo social. Nesse período iniciaram-se os pro-
gramas de qualificação do artesão e de apoio 
à comercialização do produto artesanal, viabi-
lizado por várias instituições, governamentais  
e não governamentais. Um dos destaques dessa 
orientação, segundo Naddeo (2012), foi uma valori-
zação dos aspectos culturais da produção artesanal.

Durante o governo Collor, instituiu-se uma nova 
orientação de política pública de artesanato, revo-
gando o PNDA e criando o Programa de Artesa-
nato Brasileiro (PAB), no âmbito do extinto Minis-
tério 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 vincu-
lação do Programa de Artesanato Brasileiro ao 
Ministério da Indústria e Comércio, posterior-
mente, Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria 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 par-
cela 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 compar-
tilhamento das ações entre o projeto Artesa-
nato Solidário e o PAB/ MDCI, o que gerou uma 
sobreposição de projetos e programas desenvol-
vidos 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 propo-
sição 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, estabele-
cendo os parâmetros de eficiência e eficácia para 
o desenvolvimento das atividades artesanais e 
dos territórios nos quais se localizam. Multiplica-
ram-se as ações nesse campo, de forma mais orga-
nizada e vinculadas a uma abordagem empresa-
rial 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 reali-
zação 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 significa-
tivas sobre o Programa de Artesanato Brasileiro, 
apesar de este ter se transformado em programa 
orçamentário – Programa 1016 Artesanato Brasi-
leiro. Prevalece o enfoque empresarial do artesa-
nato, bem como tem continuidade a discussão 
sobre qual segmento do setor público – Desen-
volvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Cul-
tura ou Micro e Pequena Empresa – deveria con-
templar 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 uni-
formidade das estruturas administrativas e geren-
ciais 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 utili-
zadas, além de distintas formas de organização da 
produção e de reconhecimento do produto pelo 
mercado. Apesar dessa diversidade, pode-se con-
ceituar 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 téc-
nicas naturais de pigmentação e coloração dos 
materiais e dos artefatos criados. Destacam-se 
a inspiração e a motivação para a criação arte-
sanal alinhada com cenas do cotidiano familiar, 
da vida em comunidades, especialmente rurais, 

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 pro-
duzir uma identidade, sua e daquele que o pro-
duziu, seja um indivíduo ou uma coletividade” 
(LIMA, 2005).

A família tem desempenhado um papel impor-
tante na transmissão desses ofícios e saberes 
entre as gerações. A dinâmica familiar ou de 
pequenos grupos de vizinhos possibilita e favo-
rece a transferência de conhecimentos sobre téc-
nicas, 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 deter-
minado 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, obser-
vou-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 cate-
gorias de artesãos.

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais, do IBGE, de 2014, o Vale do Jequiti-
nhonha destaca-se pela presença do artesanato 
popular que se manifesta nas seguintes modali-
dades: 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 modali-
dades encontram-se em uma tendência decres-
cente 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 ter-
ritórios, entre os anos de 2010 e 2014. A tabela 
D.3, no apêndice, evidencia essas tendências.

É notável, em qualquer visita à região, a impor-
tância do artesanato em cerâmica, pela sua diver-
sidade 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 aplau-
dida 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 artesa-
nais 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 comu-
nidade de Guaranilândia, município de Jequiti-
nhonha, 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”, exe-
cutados com recursos de editais públicos ou de 
mecanismos de incentivo à cultura, com patro-
cínios 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 ter-
reno 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 minis-
trados 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 espí-
rito 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 produ-
tores locais, impactando a produção artesanal. As 
artesãs mantiveram o propósito da ação coletiva, 
mesmo sem acompanhamento para seus pro-
cessos 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 ati-
vidade, escolhendo muitas vezes o trabalho de 
doméstica na cidade. 

Em 2015, foi realizado o projeto Cultura Susten-
tável 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.

O trabalho envolveu o desenvolvimento com 
o grupo de artesãos de um plano estratégico 
contemplando ações como: aquisição de maté-
ria-prima para a tecelagem (fios de algodão), 
manejo da fibra de bananeira, capacitações para 
melhorias dos processos de governança da asso-
ciação e elaboração de um plano de desenvol-
vimento 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 “remune-
ração” às artesãs mais jovens que estão se ini-
ciando 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 Adal-
gisa e Maria Amélia (mãe e filha), no município 
de Jequitinhonha, que herdaram de várias gera-
ções a arte do bordado; e D. Adelícia Amorin, em 
Almenara. Na arte do richelieu podem ser citadas 
D. Angélica, do Jequitinhonha; Maria de Vere-
dinha 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  Capelinha. 
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Muitas outras poderiam ainda ser citadas, evi-
denciando 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 bor-
dados encontrados no Vale. 

4.5.2.1 O artesanato em cerâmica

De acordo com vários estudiosos do tema (DAL-
GLISH, 2008; MASCELANI, 2008; MINAS GERAIS, 
Secretaria de Estado de Cultura, s.d.), os territórios 
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha consti-
tuem 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 fami-
liares na lavoura, as relações socioculturais nas 
quais estão inseridas e a influência do mercado 
sobre sua obra. Apesar de possuírem caracte-
rísticas identitárias semelhantes, as produções 
artesanais dos vários polos de produção diferen-
ciam-se em relação às comunidades nas quais se 
inserem, ao nível de aprimoramento das peças, 
aos benefícios auferidos pela atuação gover-
namental e de outras instituições e, particular-
mente, pela estabilidade financeira auferida pela 
comercialização das peças. Os principais polos de 
produção artesanal na região são: Campo Alegre 
(Turmalina), Coqueiro Campo (Minas Novas), Cór-
rego 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. Tra-
ta-se ainda de uma atividade predominante-
mente feminina. Nas comunidades de Campo 

Alegre e Coqueiro Campo, segundo várias entre-
vistadas, o artesanato em cerâmica está asso-
ciado 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 pro-
dução das mulheres, quer como artesãos. Neste 
caso, é comum encontrar artesãos que dão conti-
nuidade à tradição da família ou que criam peças 
esteticamente diferenciadas, em alguns casos, de 
indiscutível valor artístico. O trabalho está pro-
fundamente relacionado ao mundo rural e traduz 
uma forma de diálogo com a realidade.

É nítida a influência indígena no artesanato pra-
ticado na região, que se revela quer na estética 
das peças, quer nas técnicas utilizadas para o tra-
balho: queima das peças em fornos de barro e uti-
lização de pigmentos naturais oriundos da pró-
pria terra: taguá (vermelho) e tabatinga (branco). 
Essa tradição se traduz, particularmente, na pro-
dução 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 individual-
mente e com decoração diferenciada. Não se tem 
referência sobre a utilização do torno para a mode-
lagem 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 encon-
trados 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 lenta-
mente. 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 arredon-
dada, para assar bolos e biscoitos de goma. Nor-
malmente, 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 reaprovei-
tavam 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 popu-
lação 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 

 sustentar 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 Jequiti-
nhonha (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 reor-
ganização 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 mer-
cado 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 signi-
ficado em relação a sua realidade cultural e social. 
Nessa linha, pode-se destacar a ceramista Noe-
misa Batista, da comunidade de Ribeirão do Capi-
vara, município de Caraí. Noemisa é um exemplo 
de ceramista que manteve as tradições da família, 
tanto na temática dos trabalhos como nas téc-
nicas utilizadas. Na obra de Noemisa, por exemplo, 
a figura masculina, retratada frequentemente 
apenas como noivo na obra das demais cera-
mistas, é representada como boiadeiro, caçador e 
profissionais como médicos, dentistas etc. 

140   De acordo com Ana Carolina Gonçalves Leite, (s.d.): “A inter-
venção da Codevale buscava garantir o surgimento de uma 
nova estrutura econômica, atraindo para a “região” investi-
mentos 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, finan-
ciar 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 deco-
ração de suas peças, que passaram a apresentar 
textura acetinada, cores variadas e novas temáticas. 

É importante ressaltar, por essa época, o sur-
gimento 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 utilitá-
rios, as obras dos artesãos regionais passaram 
a abranger também peças decorativas e escul-
turas. 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 antro-
pomorfas que simbolizam humanos em situa-
ções do cotidiano – mulheres amamentando, 
fiando, modelando etc., representações do serta-
nejo –, 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 des-

141   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 perspec-
tiva, 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 faci-
litou 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 finan-
ceiro resultante promoveu um aumento do 
número de ceramistas atuantes na região e con-
tribuiu para a fixação de parte da população na 
zona rural. Muitas pessoas ou lavradores que 
não tinham experiência com artesanato procu-
raram 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 com-
prar então, minha avó trocava por man-
timentos. 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)

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. 

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 associa-
ções 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 pro-
cessos de diferenciação de suas condições sociais 
e econômicas e do próprio artesanato de cerâ-
mica da região. 

A cerâmica do Jequitinhonha caracterizou-se por 
três principais formas de comercialização, ainda 
hoje existentes. A primeira é realizada por inter-
médio 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.

extenso, pela falta de oportunidades de comer-
cialização, os artesãos acabam cedendo seus pro-
dutos por preços muito baixos.

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 moda-
lidade 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 anual-
mente, Feira de Artesanato da Expominas, Feiras 
de Brasília, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.

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 minori-
tária nos territórios Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha 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 cerâ-
mica, 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 colo-
cadas em caixas de eletrodomésticos adqui-
ridas 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, vigi-
lância, 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, entre-
tanto, não abrangeu todas as comunidades cera-
mistas. Outras artesãs ainda não se dispõem a 
pagar a taxa e continuam a utilizar jornal e emba-
lagens 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 pro-
cesso de divulgação e comercialização dos pro-
dutos apoiado pela CODEVALE. Pode-se dizer 
que os mercados, nacional e internacional, já se 
encontram, em princípio, mapeados, distinguin-
do-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 organi-
zados em associações. Normalmente dependem 
dessas associações para participar em feiras e 
comercializar seu produto; c) Artesãos dispersos, 
muitos deles caracterizados por condições precá-
rias 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 reconhe-
cimento 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 Jequi-
tinhonha; 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 exa-
tamente 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 aju-
dantes para a produção da cerâmica, garantindo 
a subsistência da família e melhorando as condi-
ções de sua moradia.

Ressalta-se a situação diferenciada vivida por 
Noemisa Batista no tocante à produção e comer-
cialização 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 compra-
dores regulares. A principal forma de comercia-
lização 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 imagi-
nados. Constituem exemplos as noivas de Isabel 
Mendes da Cunha e Zezinha, as cenas do coti-
diano 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 prepa-
ração e manuseio, a modelagem, o acabamento, 
a pintura e a queima. As cores utilizadas para 
pintar as peças também eram oriundas da pró-
pria 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. Estabe-
leceu, 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 apren-
deram a arte de modelar, sendo que seu genro, 

144   Imagens dos trabalhos desses artesãos estão disponíveis no 
apêndice D6.

João Pereira de Andrade, seu assistente por 
muitos anos, tornou-se um dos maiores conti-
nuadores 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 repre-
sentou uma forma de ampliar as oportunidades 
de comercialização da produção, uma vez que o 
escoamento dos produtos, como citado, consti-
tuiu um dos principais problemas do artesanato 
regional em cerâmica. Nesse sentido, é a presi-
dente 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 comuni-
dades, 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 cons-
tituída, 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 gover-
namentais. Destacam-se as parcerias estabele-

145   Recentemente, em setembro de 2016, Dona Isabel foi home-
nageada 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 capaci-
tado em gestão, comercialização e design pelo 
Programa Sebrae de Artesanato. Com o pro-
grama, 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 exe-
cutados por organizações da sociedade civil em 
parceria com órgãos públicos, instituições acadê-
micas, organizações da sociedade civil. Entre os 
projetos realizados podem ser citados:

1. “Cultura Sustentável no Jequitinhonha”, rea-
lizado nas comunidades de Santana do Ara-
çuaí (Associação de Artesãos de Santana do 
Araçuaí) e Guaranilândia (Associação do Gua-
rani 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 viabi-
lizado pelo Ministério Público, Instituto Brasi-
leiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade 
(IABS), com apoio do IEPHA-MG e do Governo 
do Estado de Minas Gerais. A execução este-
ve a cargo da Artesol e do Raízes Desenvolvi-
mento Sustentável. 

2. Projeto “Caminhos da Terra”, realizado na As-
sociação 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 capaci-
tação e inclusão da juventude no trabalho de 
cerâmica tradicional da comunidade. O patro-
cínio foi da Caixa Econômica Federal.

3. Projeto de pesquisa de novo design de produ-
to baseado em identidade local, com apoio de 
designer. Foi realizado na comunidade de Co-
queiro Campo (Associação dos Artesãos de Co-
queiro 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; manuten-
ção das habilidades artesanais e resgate dos 
saberes e fazeres. Realizado em parceria entre 
o Governo Estadual e a Prefeitura de Guarani-
lândia, foi financiado pelo Fundo Estadual de 
Cultura e realizado ao longo do ano de 2011.

5. Projetos “Resgate Cultural do Vale do Jequiti-
nhonha e São Francisco/2005”, realizado pela 
Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e Se-
brae/MG; e “Resgate Cultural do Jequitinho-
nha em 2007 e 2012”, realizado pela FAOP e 
Secretaria de Estado da Cultura de Minas Ge-
rais, nas cidades de Chapada do Norte, Minas 
Novas, Araçuaí, Berilo, Itinga, Itaobim e Jequi-
tinhonha. Os dois projetos tiveram como ob-
jetivos o resgate e a preservação de saberes e 
fazeres das comunidades, por meio da valori-
zação 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 descontinui-
dade 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 maté-
rias-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 coor-
denação central. Essa forma de atuação e des-
coordenação acabaram por gerar resultados 
insatisfatórios para os beneficiários (NADDEO, 
2012, p. 93).

A atuação estatal, segundo Naddeo, vem se carac-
terizando por ações apenas parcialmente inclu-
sivas, ao “negar ao artesão a oportunidade de 
desenvolver habilidades, procurar soluções pró-
prias 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 uni-
formização 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 eco-
nômica e social para a maioria dos artesãos.

O estudo realizado do artesanato tradicional 
em cerâmica nos territórios Alto e Médio/Baixo 

Jequitinhonha apontou para algumas tendên-
cias da atividade, entre elas a quebra da tradição 
e da transmissão dos saberes e ofícios, especial-
mente pela falta de interesse dos mais jovens 
e pela baixa rentabilidade da atividade que 
não têm atraído continuadores. Alguns arte-
sãos 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, desig-
ners 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 mer-
cado. Esta é uma das hipóteses a ser considerada 
para o estímulo da atividade artesanal no Jequi-
tinhonha. As opções de mudanças deverão viabi-
lizar 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 arte-
sanato 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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 pluralidade de manifestações muito além do que 
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 ini-
ciativas culturais e artísticas.

Os vários cenários e dinâmicas culturais anali-
sadas 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, inclu-
sive, a sua importância como foco de resistência 
e mobilização para as ações que visam apoiar o 
desenvolvimento e a busca por soluções susten-
táveis 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 con-
texto 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 mun-
dial globalizado, digital e competitivo; 

• A precariedade e por vezes a ausência de 
 conectividade das populações, desde a sim-
ples questão do transporte físico até o anal-
fabetismo digital e a inexistência de rede di-
gital disponível;

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

• A separação das comunidades de seus terri-
tórios originais e dos recursos naturais a que 
tinham acesso irrestrito, implicando abandono 
ou desequilíbrio de modos tradicionais de vi-
ver e de fazer compatíveis com práticas culiná-
rias, de artesanato, de técnicas de construção, 
entre outros; 

• As soluções descontinuadas que marcam as 
políticas públicas de sustentação e promo-
ção da cultura – mudanças de governo que 
abandonam e/ou alteram drasticamente 
programas em curso por motivos políticos, 
falta de sustentabilidade em termos de re-
cursos 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 reco-
nhecem 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 muni-
cipal 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 legitimi-
dade dos conselhos de políticas públicas 
de cultura e patrimônio cultural e de de-
mais espaços de participação na gestão 
das políticas públicas, como audiências 
públicas, fóruns e conferências municipais;

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

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;

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

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

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 financia-
mento da cultura, como previsto no pro-
jeto de lei de reformulação do mecanismo 
de incentivo fiscal;

i. Promover a abertura de editais pelo Fun-
do Estadual de Cultura de acordo com as 
prioridades e especificidades da região 
como promoção do artesanato, estímulo à 
manutenção das festas e celebrações tra-
dicionais;

j. Criar e implementar editais públicos a 
exemplo dos prêmios orientados para pes-
soa física sem necessidade de prestação de 
contas;

k. Dotar a região de espaços e infraestrutura 
cultural por meio de um plano de inves-
timento e de parcerias com atores da so-
ciedade civil com tradição de atuação na 
região;

l. Estimular a construção de parcerias sus-
tentadas no tempo entre prefeituras, or-
ganizações da sociedade e os diferentes 
órgãos públicos, de diferentes níveis de 
governo, atuantes na proteção ao patrimô-
nio cultural;

m. Estimular a participação municipal no in-
ventário participativo do patrimônio cultu-
ral nos territórios, coordenado pelo IEPHA;

n. Estimular a vinculação entre as contrapar-
tidas dos empreendimentos que impac-
tam os territórios e os programas públicos 
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e sustentáveis, definidos com a participa-
ção dos atingidos por esses empreendi-
mentos;

o. Elaborar propostas de turismo cultural ar-
ticuladas a uma estratégia de preservação 
e valoração da cultura tradicional;

p. Estimular e reforçar os vínculos e práti-
cas 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 transpor-
te 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 ba-
nheiros;

b. Valorizar os mercados municipais e feiras 
livres do Alto e do Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, 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 sen-
timentos 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 diver-
sas 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 territó-
rios, microterritórios ou nas escalas locais 
possíveis, como forma de incentivar a co-
nectividade das comunidades e a dinâmi-
ca de seu reconhecimento como espaço e 
cultura compartilhados;

c. Estimular a criação e manutenção de um 
circuito de eventos que possibilite as visi-
tações dos turistas e das próprias comuni-
dades.

IV. São ações para o apoio e fomento ao artesa-
nato:

a. Valorizar a produção do artesanato tradi-
cional de forma a garantir que o produto 
reflita as referências culturais que o carac-
terizam e a sua condição de produto co-
mercializável;

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 infor-
mações para fomentar a sua participação 
em processos decisórios de políticas públi-
cas 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 ne-
cessidades fiscais e estimule-os para uma 
prática mais colaborativa.

V. São ações para o apoio e fomento ao patrimô-
nio 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 pro-
cessos 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 senti-
do de definir o perímetro de tombamento 
federal no município do Serro, no Alto Je-
quitinhonha;

d. Promover ações junto ao IPHAN no sen-
tido de elaborar uma normativa para o 
licenciamento de obras e projetos que im-
pactem edificações e paisagens culturais 
 protegidas;

e. Promover o reconhecimento formal e efe-
tivo das identidades culturais das comuni-
dades quilombolas, das etnias indígenas e 
demais comunidades tradicionais no Alto 
e no Médio/Baixo Jequitinhonha, com pro-
cesso de titularização das terras;

f. Conferir prioridades aos municípios Cha-
pada do Norte, no Alto Jequitinhonha, 
 Berilo e Araçuaí, no Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, pelo conjunto do seu patrimônio 
e a situação atual de risco e degradação;

g. Promover ações para que as áreas destina-
das a parques naturais ou reservas bioló-
gicas incorporem as questões fundiárias e 
sociais que envolvem as populações tradi-
cionais que nelas habitam.
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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 manu-
tenção. No entanto, a percepção de que a inse-
gurança atinge a todos, independentemente de 
características demográficas ou regionais, pode 
ocultar a complexidade do problema.

Os números oficiais de registros criminais mos-
tram, 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 dimen-
sionam 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 impor-
tante 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 legí-
timos 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 ava-
liações internacionais de que as políticas públicas 
de segurança devem se basear em evidências, 
e não em ideologias. As políticas públicas pre-
cisam 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.

5
Segurança Pública
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Nesse contexto, os gestores das organizações 
do sistema de justiça criminal precisam realizar 
revisões significativas de suas estratégias e inter-
venções 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 experiên-
cias 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 pro-
blemas 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 con-
ferir 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 ins-
tituições 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 crimi-
nalidade, 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 desa-
gregados 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 ocorrên-
cias 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 acompa-
nharam 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 com-
posto 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 bas-
tante mais intenso, com 130% de crescimento no 
período. Há de se observar, no entanto, as dife-
renças 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 cresci-
mento 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-

sais, crescimento bruto de 86,4% no período. 
Por extensão, o agravamento dos índices de vio-
lência também ocorreu nos territórios do Jequi-
tinhonha: 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 indi-
cador 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 ter-
ritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha. 
Nos últimos anos, as sedes de microterritórios se 
destacaram por terem os maiores indicadores de 
crimes violentos.

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

2011
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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG

2012

2013

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 crimina-
lidade nos microterritórios que formam os ter-
ritórios 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 Diaman-
tina 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 crimina-
lidade 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 cres-
cimento de suas taxas de crimes violentos ao 
longo dos últimos anos. Uma análise mais deta-
lhada da trajetória desse indicador nos micro-
territórios, no entanto, permite constatar que 
boa parte desse aumento foi capitaneada pelo 
recrudescimento da violência nos microter-
ritórios de Pedra Azul, Itaobim e Araçuaí (jus-
tamente os mais populosos do Médio/Baixo 
Jequitinhonha, concentrando aproximada-
mente 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 abran-
gente do fenômeno dos homicídios nos terri-
tórios 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 municí-
pios de Jequitinhonha, Joaíma, Palmópolis e Rio do Prado) contri-
buiu 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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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS)

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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Fonte: Minas em Números: disponível em http://www.numeros.mg.gov.br / Registros de Eventos de Defesa Social (REDS)
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Figura 5.2: Taxas de homicídio nos municípios dos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2011-2014

2011
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metade dos anos 2000. Enquanto Minas Gerais 
como um todo já vinha vivenciando um con-
sistente 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 homi-
cídio, 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 Jequiti-
nhonha, com um crescimento de pouco mais de 
214% do índice de mortes violentas. No Médio/

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG

2014

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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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS)  
Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Baixo Jequitinhonha, por sua vez, a taxa de homi-
cídios 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 grá-
fico 5.5 apresentam a evolução das taxas de homi-
cídios 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 fenô-
meno 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 Jequiti-
nhonha, por exemplo, a tendência de cresci-
mento dos homicídios começou a se manifestar 
em 2000, com um forte incremento da mortali-
dade 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 ilus-
tram 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 seg-
mento da população) começam a subir vigorosa-
mente 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 ten-
dência 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 Jequi-
tinhonha 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: 



203Segurança pública

Gráfico 5.6: Evolução do número de vítimas de homicídio doloso no Alto Jequitinhonha, por sexo das 
vítimas – 1997-2014 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).  
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

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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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).  
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).  
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

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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a violência letal atinge, sobretudo, pessoas clas-
sificadas 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 permane-
ceram relativamente estáveis (replicando um 
padrão verificado, em maior ou menor medida, 
em todo o Brasil). Os gráficos 5.10 e 5.11 apre-
sentam esse padrão. 

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 

melhores níveis de renda, na mesma proporção 
em que baixos níveis de escolaridade se associam 
a menores níveis de renda. 

Nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha 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 popula-
cional 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). 

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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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).  
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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 con-
sideração 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 Jequiti-
nhonha, grande parte da violência letal é exer-
cida 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 des-
tacada é a evolução recente dos meios uti-
lizados para o cometimento dos homicídios 
nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequi-
tinhonha. Entre 1996 e 2014, o forte cresci-
mento dos homicídios em Minas Gerais foi 
conduzido pela proliferação do uso de armas 
de fogo. A partir do final dos anos 1990, a des-
peito do consistente aumento do número de 
assassinatos cometidos com armas brancas e 
outros meios, as mortes praticadas com armas 
de fogo registraram um aumento exponen-
cial em Minas Gerais, consolidando-se como 
o principal vetor da violência letal no estado.  
O gráfico 5.16 ilustra com clareza essa dinâmica.

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.
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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.

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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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 sufi-
cientes para a construção de uma análise mais 
consistente a respeito de eventuais motivações 

dos crimes, o uso de armas brancas para o come-
timento 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 territó-
rios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.

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.

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.
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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.

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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5.4  
CRIMES CONTRA  
O PATRIMÔNIO

5.4.1 Furtos

O estabelecimento de uma compreensão mais 
aprofundada sobre o fenômeno da crimina-
lidade 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 popu-
lações 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 indi-
cador durante o período.

Nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, 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 moda-
lidade 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 

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.
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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 aumen-
taram 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 consi-
deravelmente mais baixos do que a média esta-
dual, 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, con-
figurando 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 

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.
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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 ocorrên-
cias 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 micro-
território de Almenara ao longo dos últimos anos. 
Entre 2012 e 2015, os municípios do microterri-
tório 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 pró-
prio 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 regis-
trou 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 percen-
tual 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.

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.
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Gráfico 5.21: Evolução das taxas anuais de furtos em Minas Gerais e nos microterritórios do Alto Jequi-
tinhonha – 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 5.22: Evolução das taxas anuais de furtos 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.
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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 ten-
dência de forte recrudescimento das taxas 
de roubo. Enquanto no Alto Jequitinhonha os 
crimes apresentaram um aumento de aproxi-
madamente 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 indi-
cador 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 ter-
ritórios 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 impossibili-
dade 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 ter-
ritórios 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 cres-
cimento 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 estabili-
dade (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 microterritó-
rios 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 regis-
trado 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 pos-
suíam o maior indicador de roubos do Médio/
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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.

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.
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Baixo Jequitinhonha, com quase 290 casos para 
cada grupo de 100 mil habitantes (ainda assim 
abaixo de Minas Gerais, que, naquele ano, apre-
sentou 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 crimi-
nalidade 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 polí-
ticas públicas de segurança, especificamente, 
são mais efetivas quando melhor se apoiam em 
estratégias cooperativas de atores oriundos de 
dimensões tão distintas quanto aquelas de natu-
reza 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 significa-
tivo de instituições direta ou indiretamente 
vinculadas ao processo produtivo [...] de 

maneira geral, são considerados atores ins-
titucionais de um determinado território, 
os seguintes representantes: administração 
pública municipal, representantes de ações 
locais da administração pública estadual 
ou federal, ligadas ao setor produtivo, asso-
ciações comerciais, industriais e de serviços, 
sindicatos patronais e de trabalhadores, 
institutos ou fundações técnicas, escolas téc-
nicas, universidades, principalmente. (DAL-
LABRIDA, 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 Jequi-
tinhonha, 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 segu-
rança pública, ou seja, a apresentação da estru-
tura 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, propor-
cionalmente, 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 habi-
tantes 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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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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 com-
paração a 2009, na região. Cabe destacar a necessi-
dade 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.

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 

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 habi-
tantes por Policial Civil), no entanto, a média das 
regiões do Alto e Médio/Baixo reduziram considera-
velmente (2.164 e 3.152, respectivamente), conforme 
demonstrado no gráfico 5.29. 

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 

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
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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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entanto, o território de Capelinha apresentou cres-
cimento, 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 habi-
tantes, 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. 

Entre os microterritórios do Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, é possível observar que os microterritó-
rios 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 micro-
territórios de Almenara e Pedra Azul são próximas 
às estaduais. Observa-se que em 2007 o microter-
ritório de Jacinto apresentou um elevado cresci-
mento do número de habitantes por Policial Civil, 
passando para 18.168 habitantes por Policial Civil. 
No entanto, ao final do período observado, 2011, 

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). 

Em uma análise da evolução do número de habi-
tantes 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 Poli-
cial 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 

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

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



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha222

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 (grá-
fico 5.33). Entre 2000 e 2011, o número de habi-
tantes 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 microter-
ritório 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, Ara-
çuaí 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, Felis-
burgo e Jacinto, no início do período observado, 
apresentavam números próximos de habitantes 
por Policial Militar (937, 938, 922 e 902, respecti-
vamente). 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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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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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 habi-
tantes por Policial Militar. Assim como Jacinto e 
Felisburgo, que também diminuíram o número de 
habitantes por Policial Militar (823 e 821, respec-
tivamente). Por outro lado, Itaobim apresentou o 
número de 1.031 habitantes por Policial Militar e 
Pedra Azul, 971, valores maiores que os de 2000.

Outros elementos podem compor a descrição dos 
processos de densidade institucional nos territórios 
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, como a exis-
tência de guardas municipais, de Conselho Comu-
nitário 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. 

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/

Baixo Jequitinhonha não existiam municípios 
com guardas municipais. 

Em 2014, a proporção de municípios que tinham 
CONSEPs no estado era de 52%. Já nos territó-
rios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha esse 
percentual correspondia quase à metade, sendo 
25% no Alto Jequitinhonha e 25,7% no Médio/
Baixo Jequitinhonha. 

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 Vere-
dinha apresentavam CONSEPs; no microterritório 
de Diamantina, Couto de Magalhães de Minas, Rio 
Vermelho e Serro apresentavam CONSEPs. A exis-
tência 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 Jequi-
tinhonha, dos 24 municípios, em 2014, em apenas 
seis foi verificada a existência dos Conselhos.

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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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – FJP/MG. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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No Médio/Baixo Jequitinhonha, os municípios de 
Bandeira, Rubim e Almenara contavam com CON-
SEPs nos anos 2012 e 2013, extintos, no entanto, 
em 2014. No microterritório de Araçuaí, os muni-
cípios de Araçuaí, Coronel Murta, Francisco 
Badaró, Jenipapo de Minas e Berilo (este último 
desde 2012) contavam com Conselhos de Segu-
rança. No microterritório de Felisburgo, Jequiti-
nhonha, Joaíma e Felisburgo tinham CONSEPs de 
2009 a 2013, sendo extintos em 2014. No micro-
território de Jacinto, Salto da Divida contava com 
Conselho apenas nos anos de 2012 e 2013. Por 
fim, no microterrítório de Pedra Azul, os municí-
pios 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 Jequiti-
nhonha. 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 exis-
tência. No território do Médio/Baixo Jequitinhonha, 
o único município que contava com o Fundo Muni-
cipal de Segurança Pública era Caraí, a partir de 
2012. Dessa forma, apenas um município em cada 
território (Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha) con-
tava com o Fundo Municipal de Segurança Pública.

No que diz respeito à presença de unidades de inter-
nação do sistema socioeducativo e de unidades pri-
sionais, algumas observações são pertinentes:

• Nenhum dos municípios do Alto Jequitinho-
nha e do Médio/Baixo Jequitinhonha contava 
com Unidades de Internação do Sistema So-
cioeducativo no ano de 2010, segundo infor-
mações do IMRS.

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

As políticas públicas voltadas para a prevenção 
da criminalidade demandam práticas descen-
tralizadas de políticas como mecanismos impor-
tantes de ação, na medida em que a pluralidade 
de causas dos fenômenos que vulnerabilizam 
populações implica medidas de natureza interse-
torial, 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 perma-
nente e no qual as dinâmicas territoriais, sociais 
e as contingências passam a fazer parte dos pro-
cessos 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:

• CEDEDICA-Vale: Centro de Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente dos territó-
rios 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.
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• Objetivos: Denunciar omissões e trans-
gressões lesivas aos direitos das crianças e 
adolescentes, especialmente aqueles que 
vivem em condições sociais desfavoráveis, 
no aspecto social e econômico como segui-
mento 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 pes-
soas menos favorecidas; oferecer oportuni-
dades, 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.

• 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, princi-
palmente no que diz respeito às políticas 
públicas. Algumas atividades: Oficinas de 
ferramentas e linguagens da comunica-
ção, com a perspectiva de instrumentalizar 
adolescentes e jovens para a produção de 
mídias comunitárias. Cachola Empreen-
dedora (início em 2015, maioria das notí-
cias 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 desenvolvimen-
to de soluções inovadoras para demandas 
das comunidades locais.

• Funivale: entidade da sociedade civil cuja 
missão institucional é “favorecer a emancipa-
ção do homem do Vale do Jequitinhonha a 

partir da vivência, descoberta e desenvolvi-
mento 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 exten-
são da UFMG que atua através de várias frentes 
interdisciplinares na tentativa de reduzir a po-
breza, promover o desenvolvimento socioeco-
nômico e o reconhecimento da cultura local. 

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

5.6  
CONCLUSÕES

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 insegu-
rança 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 conside-
ráveis, com um crescimento bruto dos indicadores 
mensais de aproximadamente 70%, quando con-
tabilizados 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 ten-
dência de acréscimo em 2015. No Médio/Baixo 
Jequitinhonha, Pedra Azul é o microterritório com 
os maiores números de ocorrências de crimes vio-
lentos 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 vio-
lenta, mas, sim, pelo comportamento temporal 
desses números, ou seja, pela tendência ao cresci-
mento de ocorrências.

Homicídios foram mais frequentes em muni-
cípios como Medina, Araçuaí, Joaíma e Padre 
Paraíso, quando apenas dados de 2013 são anali-
sados. Quando o período entre os anos de 2009 e 
2013 são levados em consideração, destacam-se, 
ainda no que concerne à ocorrência de homicí-
dios, municípios como Capelinha, Novo Cruzeiro, 
Itaobim e Felisburgo. O Médio/Baixo Jequiti-
nhonha apresentou crescimento acentuado no 
número de ocorrências de homicídios entre 2011 e 
2013. Os microterritórios que apresentaram acrés-
cimos mais acentuados nas ocorrências de homicí-
dios 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 homicí-
dios nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequi-
tinhonha 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 pre-
ponderantemente 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 patri-
mônio 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 muni-
cípios do Alto Jequitinhonha, e nos municípios 
de Jequitinhonha e Ponto dos Volantes, no terri-
tório 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 insti-
tuições e ações afeitas à Segurança Pública e à Jus-
tiça 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 popu-
lações e órgãos de combate à criminalidade. Assim, 
quanto maior a densidade institucional, maiores as 
possibilidades de implementação de ações con-
cretas em políticas de segurança, inclusive aquelas 
de natureza preventiva, e maiores os níveis de con-
fiança 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 Poli-
ciais Militares manteve-se relativamente estável na 
região entre 2000 e 2014.

Nenhum dos municípios do Alto Jequitinhonha e 
do Médio/Baixo Jequitinhonha contava com Uni-
dades 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 Prisio-
nais no ano de 2014, segundo a mesma fonte de 
dados. As exceções são os municípios de Mater-
lândia (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 insti-
tucionais, de modo a ser possível o delineamento 
de sugestões de ações mais embasadas.

5.7  
PROPOSIÇÕES

Com base na análise realizada, foram feitas pro-
postas de intervenção nos territórios. Diagnós-
ticos são documentos capazes de orientar ações 
mais efetivas em direção aos objetivos de polí-
ticas públicas, do seguinte modo:

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 pers-
pectivas que enfatizam mecanismos institucio-
nais 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 efe-
tivo 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 exclusi-
vamente pelo Estado e por suas instituições de 
força e justiça.

Recentemente, no entanto, as discussões sobre 
o controle da ocorrência de crimes têm se des-
locado em direção a outros tipos de medidas, 
sobretudo aquelas que enfatizam as caracte-
rísticas 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 efeti-
vidade para o controle da criminalidade e da vio-
lência. 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 con-
dições 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 criminali-
dade, e os problemas de segurança não seriam 
problemas exclusivos do Estado e de seus meca-
nismos 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 comuni-
dades, fortalecimento dos mecanismos de parti-
cipação pública, criação de projetos e programas 
de prevenção à violência que enfoquem as arti-
culações comunitárias, fortalecendo seus pontos 
fortes e diagnosticando e atuando sobre seus 
pontos fracos.

Políticas e programas desenvolvidos nesse con-
texto têm como objetivo identificar essas vulne-
rabilidades 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 com-
preensão da realidade da segurança pública e da 
criminalidade em contextos regionais requer a 
análise de padrões de criminalidade e das con-
dições 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 pre-
venção 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 conso-
lidadas. 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 estru-
turas, 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, ins-
talações, equipes especializadas, progra-
mas de segurança, tanto na Polícia Militar 
como na Polícia Civil e no Corpo de Bom-
beiros 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;

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

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 geogra-
ficamente localizada de forma estratégica 
no território.

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 aces-
sos a um determinado espaço, de forma a 
contribuir para a sua segurança;

c. Estimular a confiança e a colaboração mú-
tuas entre os moradores e o sentimento de 
pertencimento ao seu entorno de forma a 
ampliar a vigilância natural e o controle so-
cial, contribuindo para gerar cuidado com 
os espaços e o seu uso adequado;

d. Reforçar a identidade com o espaço pú-
blico, envolvendo a comunidade em sua 
recuperação, aproximando as pessoas e 
aprofundando laços comunitários, propi-
ciando a apropriação e cuidado com es-
ses espaços;

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

f. Administrar adequadamente os espaços 
públicos, buscando a sustentabilidade das 
estratégias de prevenção, definindo for-
mas de cogestão de um espaço novo ou 
recuperado, com estímulo ao encontro e 
ao uso coletivo, assim como o estabeleci-
mento de programas municipais de manu-
tenção e de atividades comunitárias.

III. São ações de apoio à segurança pública:

a. a criação de Conselhos Municipais de Se-
gurança Pública;

b. a criação de Centros de Cidadania;

c. a requalificação dos espaços públicos ur-
banos, com distribuição de luminárias de 
acordo com a intensidade e o uso dos es-
paços, projetos de iluminação na escala 
dos pedestres, poda de vegetação para 
permitir que a iluminação chegue a todos 
os lugares, ordenamento do mobiliário ur-
bano 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.
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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



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha240

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

Municípios 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

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 (%)

Municípios Sem instrução e EF 
incompleto

EF completo e EM 
incompleto

EM completo e su-
perior 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

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

Município 5º ano do Ensino 
Fundamental

9º ano do Ensino 
Fundamental

3º ano do Ensino 
Médio Microterritório

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

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

Município 5º ano do Ensino 
Fundamental

9º ano do Ensino 
Fundamental

3º ano do 
 Ensino Médio Microterritório

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               

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

Município 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

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

Município 5º ano do Ensino 
Fundamental

9º ano do Ensino 
Fundamental

3º ano do Ensino 
Médio Microterritório

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                 

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 

Município

Educação Infantil Ensino fundamental 
anos iniciais

Ensino Fundamental 
anos finais

Microterritório

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

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               

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

Município

Ensino Médio EJA- EF EJA-EM

Microterritório
G

ru
po

 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

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.

(Conclusão)
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Tabela A.18: Mediana do percentual de docentes por grupo de adequação da formação à disciplina –  
Baixo/Médio Jequitinhonha – 2014

Município

Educação Infantil Ensino fundamental 
anos iniciais

Ensino Fundamental 
anos finais

Microterritório

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

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

Município

Ensino Médio EJA- EF EJA-EM

Microterritório
G

ru
po

 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

G
ru

po
 1

G
ru

po
 3

G
ru

po
 5

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

Águas Vermelhas 42,1 21,1 36,8 0

Almenara 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

Ponto dos Volantes 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

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 (%)
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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

Unidade geográfica Dependência  
administrativa

Técnico 
 concomitante 

EM

Técnico 
 subsequente ao 

EM

FIC 
 concomitante Total

Capelinha

EE Professora Geralda Otoni Barbosa Estadual 48 2   50

EE Teodomiro Caldeira Leão Estadual 24     24

EE Americo Antunes de Oliveira Estadual 12 4   16

EE Antonio Fernandes de Oliveira Estadual 22 2   24

EE Rosarinha Pimentinha Estadual 16     16

Centro Educacional Mestra  
Joana Lopes Privada 6 108   114

Diamantina

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 3   27

EE Raimundo Deco Estadual 30     30

Centro Educacional Conexão Privada 9     9

SENAC Unidade de Ensino  
Técnico do CEP de Diamantina Privada 221 20 28 269

Fonte: MEC/INEP



261Apêndices

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     20

EM Raquel Alves Porto Municipal       17 17

EE Joel Mares Estadual   22     22

IFNMG - Campus Almenara Federal 264 6 380   650

Araçuaí

ESC COM Família  
Agrícola Jacare Privada 69       69

Centro Integrado SESI SENAI 
de Araçuaí Privada   68 41   109

Escola Família Agroecológica 
de Araçuaí Privada 96       96

IFNMG - Campus Araçuaí Federal 197 72 510   779

Felisburgo

EE Presidente João Pinheiro Estadual   12     12

COL Pirâmide Privada   5 131   136

Itaobim

EE Chaves Ribeiro Estadual   19     19

EE Eduardo Milton da Silva Estadual   23     23

ESC Família Agrícola Bon-
tempo Privada 163       163

ITEP - Instituto Técnico Educa-
cional Polivalente de Itaobim Privada   82     82

Pedra Azul

Instituto Técnico Educacional 
Polivalente de Pedra Azul Privada   17 119   136

Fonte: MEC/INEP
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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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Tabela A.23: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha –2010
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D
ia

m
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a 

   
  

Universida-
de Federal 
dos Vales 
do Jequiti-
nhonha e 
Mucuri

U
FV

JM Pública 
Federal

Agronomia Agricultura, florestas e 
recursos pesqueiros . . 201 26 12,9

Interdisciplinar 
em Educação no 
Campo

Formação de professor 
e ciências da educação 60 . 55 0 0,0

Enfermagem
Saúde

. . 106 26 24,5

Nutrição . . 184 35 19,0

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

Fisioterapia

Saúde

. . 251 30 12,0

Farmácia . . 244 0 0,0

Farmácia . . 7 7 100,0

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

D
ia

m
an

tin
a 

   
  

Faculdade 
de Filosofia 
e Letras de 
Diamantina FA

FI
D

IA Privada 
sem fins 
 lucrativos

Matemática

Formação de professor 
e ciências da educação

. 80 15 15 100,0

Letras . 45 14 14 100,0

História . 45 36 0 0,0

Pedagogia . 45 38 0 0,0

Letras . 45 36 0 0,0

Matemática . 45 43 0 0,0

Filosofia 80 . 22 0 0,0

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

M
un

ic
íp

io

N
om

e 
da

 IE
S

Si
gl

a

Ca
te

go
ri

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

N
om

e 
do

 
Cu

rs
o

Á
re

a 
Es

pe
cí

fic
a

Va
ga

s 
M

at
ut

in
o

 V
ag

as
 

N
ot

ur
no

N
úm

er
o 

M
at

rí
cu

la
¹

N
úm

er
o 

Co
nc

lu
in

te
s²

%
 C

on
cl

ui
nt

es
 

po
r M

at
rí

cu
la

D
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a      Faculdade 

de Ciências 
Jurídicas de 
Diamantina

FC
J Privada 

sem fins 
 lucrativos                                                                             

Direito Direito 50 50 364 33 9,1

Se
rr

o

Pontifícia 
Universida-
de Católica 
de Minas 
Gerais PU

C 
M

IN
A

S   
    

Privada 
sem fins 
 lucrativos

Administração Comércio e 
 administração . 0 58 30 51,7

Direito Direito . 120 384 48 12,5

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))

Tabela A.24: Ensino superior presencial – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
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Almenara
Universidade 
Estadual de 
Montes Claros     

UNIMONTES       Pública 
Estadual                                                                                        

Pedagogia                                                                                                                                             
                                                  

Formação de 
professor e ciên-
cias da educação                                                                            

. 35 57,0 2 3,5

Joaíma
Formação de 
professor e ciên-
cias 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))

(Conclusão)
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Tabela A.25: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha –2014
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Diamantina      

Universidade 
Federal dos 
Vales do 
Jequitinhonha 
e Mucuri    

UFVJM 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

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.26: Ensino superior presencial – Alto Jequitinhonha – 2014 
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Diamantina

Universidade 
Federal dos 
Vales do 
Jequitinhonha 
e Mucuri    

UFVJM Pública 
Federal

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

Universidade 
do Estado de 
Minas Gerais     

UEMG Pública 
Estadual Direito                                                 Ciências sociais, 

negócios e direito    50 503 60 11,9

Serro           

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

un
ic

íp
io

N
om

e 
da

 IE
S

Si
gl

a

Ca
te

go
ri

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a

N
om

e 
do

 C
ur

so

Á
re

a 
Es

pe
cí

fic
a

Va
ga

s 
N

ot
ur

no

N
úm

er
o 

de
 M

at
rí

cu
la

¹

N
úm

er
o 

de
 C

on
cl

ui
nt

es
²

 C
on

cl
ui

nt
es

 p
or

 M
at

rí
cu

la
 %

Almenara        

Universidade 
Estadual de 
Montes Claros

UNIMONTES       Pública 
Estadual 

Pedagogia                                               

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

Universidade de 
Itaúna UIT Privada 

sem fins Direito Direito 0 5 5 100,0

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e Tecno-
logia do Norte 
de Minas Gerais

IFNMG Pública 
Federal 

Análise e 
Desenvol-
vimento 
de Siste-
mas

Computação 30 35 0 0,0

Faculdade de 
Almenara ALFA Privada 

com fins 

Enferma-
gem Saúde 50 78 57 73,1

Nutrição Saúde 50 52 52 100,0

Farmácia Saúde 50 129 1 0,8

Engenha-
ria Civil

Arquitetura e 
construção 100 163 0 0,0

Gestão 
Pública

Comércio e 
administração 100 65 0 0,0

Araçuaí         

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e Tecno-
logia do Norte 
de Minas Gerais

IFNMG Pública 
Federal 

Gestão 
Ambiental                                        

Proteção am-
biental 40 101 45 44,6

Adminis-
tração

Comércio e 
administração 40 59 0 0,0

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

Turmalina - Vila Nova      

  Administração Pública UFVJM Bacharelado

Diamantina - Centro      

Administração Pública UFVJM Bacharelado

Matemática UFVJM  

Itamarandiba - Florestal      

Matemática UFSJ Licenciatura

Pedagogia UFSJ Licenciatura

Ciências Sociais UNIMONTES Licenciatura

Geografia UNIMONTES Licenciatura

Letras - Português UNIMONTES Licenciatura

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 Cursos Instituições que Oferecem Modalidade

Almenara - Centro

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

Araçuaí - Centro

Biologia UFMG Licenciatura

Matemática UFMG Licenciatura

Pedagogia UFMG Licenciatura

Química UFMG Licenciatura

Padre Paraíso -  
Coronel Olinto Veira

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

Pedra Azul - Centro

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 Natureza 
Jurídica 

Nº  de Leitos
Pro-Hosp 
(Referência)

Geográfica SUS Não 
SUS Total

Alto 
 Jequitinhonha 623 57 680

Capelinha

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

Diamantina

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 Microrregional

Hospital de Itamarandiba Filantrópico 43 4 47

Hospital Joao Cesar de Oliveira Filantrópico 32 0 32

Casa Caridade Santa Tereza Filantrópico 43 13 56 Microrregional

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 1.011 81 1.092

Almenara

Hospital Deraldo Guimaraes Filantrópico 75 5 80 Microrregional

Hospital Bemvindo Saúde Contratado 60 8 68

Hospital Paulo VI Filantrópico 52 1 53

Hospital São Vicente de Paulo Filantrópico 56 3 59

Araçuaí

Hospital São Vicente de Paulo Araçuaí Filantrópico 62 0 62 Microrregional

Hospital de Berilo Municipal 44 0 44

Hospital São Domingos Municipal 46 0 46

Felisburgo

Hospital de Felisburgo Filantrópico 42 9 51

Hospital São Miguel Filantrópico 51 33 84

Hospital Municipal de Joaíma Municipal 51 0 51

Itaobim

Hospital Municipal São Joao Batista Municipal 27 0 27

Hospital Vale do Jequitinhonha Filantrópico 61 5 66 Microrregional

Hospital São Bento de Novo Cruzeiro Filantrópico 44 0 44

Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja de 
Padre Paraíso Filantróp. 39 0 39 Microrregional

(Continua)
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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 Natureza 
Jurídica 

Nº  de Leitos
Pro-Hosp 
(Referência)

Geográfica SUS Não 
SUS Total

Jacinto
Hospital Bom Pastor Filantrópico 38 0 38

Hospital Senhor do Bonfim Filantrópico 50 7 57

Pedra Azul

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 Microrregional

Total 1.634 138 1.772

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 

Nº  de Leitos
Pro-Hosp 
(Referência)

SUS Não 
SUS Total

Alto Jequitinhonha 617 64 681

Capelinha

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

Diamantina

Hospital São Vicente de Paulo Carbonita Filantrópico 21 0 21

Santa Casa de Caridade Filantrópico 92 8 100 Macrorregional

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

Médio e Baixo 
Jequitinhonha 901 73 974

(Continua)

(Conclusão)
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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 Nome do Estabelecimento Natureza 
Jurídica 

Nº  de Leitos
Pro-Hosp 
(Referência)

SUS Não 
SUS Total

Almenara

Hospital Deraldo Guimaraes Filantrópico 78 0 78 Microrregional

Hospital Paulo VI Filantrópico 29 0 29

Hospital São Vicente de Paulo Filantrópico 44 3 47

Araçuaí

Hospital São Vicente de Paulo Araçuaí Filantrópico 73 16 89 Microrregional

Hospital de Berilo Municipal 39 0 39

Hospital São Domingos Municipal 39 0 39

Felisburgo

Hospital São Miguel Filantrópico 58 25 83

Hospital Municipal de Joaíma Municipal 30 2 32

Hospital de Felisburgo Filantrópico 42 2 44

Itaobim

Hospital Vale do Jequitinhonha Filantrópico 69 4 73 Microrregional

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 Microrregional

Jacinto
Hospital Bom Pastor Filantrópico 38 0 38

Hospital Senhor do Bonfim Filantrópico 45 7 52

Pedra azul

Hospital Santa Rita Filantrópico 52 4 56

HEFA Filantrópico 61 9 70 Microrregional

Hospital Cap. Marcelo Vicente Pereira Filantrópico 18 0 18

Hospital Santa Lucia Municipal 46 1 47

Hospital Dr. Otavio Gonçalves Filantrópico 30 0 30

Total 1.518 137 1.655

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

(Conclusão)
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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

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

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

Proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas 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

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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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 %)
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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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Tabela B.15: Proporção de Internações por Grupos de Causas Selecionadas – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo 
Jequitinhonha e microterritórios – 2008 e 2014 (em %)
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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,  Trí-
plice 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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Tabela B.18: Número de casos de Doenças de Notificação Compulsória – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo 
Jequitinhonha e microterritórios – 2008a
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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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Tabela B.19: Número de casos de Doenças de Notificação Compulsória – Minas Gerais, Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo 
Jequitinhonha e microterritórios – 2014a
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Minas 
Gerais 29.909 379 29.934 3.717 13 16.883 393 1.188 137 1.080 236 418 27.727

Alto Jequi-
tinhonha 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

Diaman-
tina 346 1 5 76 1 88 3 20 1 2 0 1 262

Médio 
e Baixo 
Jequiti-
nhonha

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

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 notifi-
cações 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

Unidades 
Geográficas 

Renda per capita¹  (R$) % de Extrema pobreza % de Pobres Índice de Gini
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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

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

Unidades 
Geográficas 

Renda per capita¹  (R$) % de Extrema pobreza % de Pobres Índice de Gini
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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

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

Unidades 
 Geográficas 

Renda per capita (R$) % de Extrema pobreza % de Pobres Índice de Gini
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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

(Continua)

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

Unidades 
 Geográficas 

Renda per capita (R$) % de Extrema pobreza % de Pobres Índice de Gini
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José Gonçal-
ves de Minas 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

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.

(Conclusão)
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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

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 /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

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 (%) 

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 

(Continua)



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha290

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 (%) 

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.

(Conclusão)
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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

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 /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

(Continua)



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha292

Tabela C.6: Taxa de crescimento anual dos indicadores selecionados de vulnerabilidade, segundo 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 (%)

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

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.

(Conclusão)
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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

Minas Gerais  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 

Chapada do Norte  1.441  1.998  1.866  57,16  82,66  75,95 

Leme do Prado  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 

Rio Vermelho  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 

Serro  2.033  1.918  1.350  79,07  95,09  67,47 

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 Cobertura 

2007 2010 2014 2007 2010 2014

Minas Gerais  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

Mata Verde 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

Itinga 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

Felisburgo 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

Monte Formoso 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

(Continua)
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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 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

Medina 2.471 2.479 2.945 66,28 79,46 93,40

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

Unidades geográficas 

Frequência escolar Agenda Saúde
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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

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.

(Conclusão)
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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 % 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

(Continua)
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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 % Acompanhamento da Agenda Saúde 

2010 2012 2014 2010 2012 2014

Santo Antônio do Jacinto 0,81 0,83 0,93 0,53 0,61 0,61

  Microterritório de Pedra Azul 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

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
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 

Microterritório de Diamantina 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 

(Conclusão)

(Continua)
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Tabela C.12: Benefício de Prestação Continuada por mil habitantes – Alto Jequitinhonha

Unidades geográficas
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
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

(Conclusão)

(Continua)
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Tabela C.13: Benefício de Prestação Continuada por mil habitantes – Médio/Baixo Jequitinhonha

Unidades geográficas
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

(Conclusão)
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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

Unidades 
geográficas

Assistência Social

Transferências 
governamentais

Transferência de renda Proteção social/ 
básica/especial - 

 incentivo à gestão

Piso 
 mineiro TotalBolsa 

Família BPC Total

Minas Gerais  9,98  18,81  28,78  1,20  0,26  30,25  69,75 

Alto Jequiti-
nhonha  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

Unidades 
geográficas

Assistência Social
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 go
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rn
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is
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ta

l
Transferência de renda
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ot
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l –

 
in
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nt
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so

 m
in

ei
ro

To
ta

lBolsa 
Família BPC Total

Minas Gerais 2.077.553.149,0 3.915.503.837,5 5.993.056.986,5 250.430.132,9 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

Unidades geográficas 

IGD IGDCRAS Médio

2010 2012 2014
% Cresc. 

anual  
2000-2014

2010 2012 2014
% Cresc. 

anual  
2000-2014

Minas Gerais 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

Microterrotório de Diamantina - - - - - - - -

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

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

Unidades geográficas 

IGD IGDCRAS Médio

2010 2012 2014
% Cresc. 

anual  
2000-2014

2010 2012 2014
% Cresc. 

anual  
2000-2014

  Minas Gerais 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

  Microterritório de Araçuaí - - - - - - - -

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

  Microterritório de Felisburgo - - - - - - - -

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

  Microterritório de Itaobim - - - - - - - -

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

  Microterritório de Jacinto - - - - - - - -

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

(Continua)
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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

Unidades geográficas 

IGD 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

  Microterritório de Pedra Azul - - - - - - - -

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

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

(Conclusão)
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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

Territórios/ 
microterritórios

Biblioteca Teatro Cinema Centro Cultural Museu

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014

Si
m

N
ão

Si
m

N
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Si
m
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Si
m

N
ão
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N
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N
ão
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m

N
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N
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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



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha306

Tabela D.3: Número de municípios que se dedicam ao artesanato popular por modalidade nos territórios  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 2010/2014

Territórios/ 
microterritórios

Bordado Barro Couro Fibras vegetais

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
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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

Territórios/ 
microterritórios

Madeira Pedras Tecelagem Tapeçaria Renda

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
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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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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Alto Jequitinhonha

Municípios Patrimônio Material (tombamento) Patrimônio Imaterial (registro)

1. Alvorada de Minas
Municipal 
Igreja Matriz de Santo Antônio (2011) 
Imagem de Santo Antônio (2011)

Estadual 
Registro do Modo de Fazer Queijo 
Artesanal 

Municipal 
Festa de N. Sra. do Rosário (2013)

Alvorada de Minas/ Distrito de 
Itapanhoacanga

FEDERAL 
Igreja de São José (1971)

Municipal  
Festa do Rosário (2009)

2. Aricanduva

Municipal 
Casa Paroquial (2005)

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

Municipal 
Feira Livre de Aricanduva (2012)

3. Berilo

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

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)

Municipal  
Feira Livre de Capelinha

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)

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 
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)

Municipal  
Corporação Musical Bom Jesus de 
Matozinhos (2016) 
Marujada

(Continua)
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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

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 

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)

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

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)

Municipal 
Marujada N. Sra. do Rosário (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)

(Continua)
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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Alto Jequitinhonha

Municípios Patrimônio Material (tombamento) Patrimônio Imaterial (registro)

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)

17. Materlândia
Estadual (2002) 
Registro do Modo de Fazer Queijo 
Artesanal

18. Minas Novas

FEDERAL 
Igreja São José (1963) 
Sobradão avenida Getúlio Vargas (1959)

Estadual 
Igreja Matriz de São Francisco de Assis (1980) 
Capela de São Gonçalo (1980)

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)

(Continua)
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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

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)

20. Rio Vermelho
Estadual (2002) 
Registro do Modo de Fazer Queijo 
Artesanal

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)

Municipal  
Artesanato em Fibras de Bananeira 
(2011)

23. Serra Azul de Minas
Estadual (2002) 
Registro do Modo de Fazer Queijo 
Artesanal

24. Serro

FEDERAL 
Conjunto arquitetônico e urbanístico (1938) 
Casa dos Ottoni – Museu Regional

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

Serro/ distrito Deputado 
Augusto Clementino

Municipal 
Conjunto Arquitetônico da Serra da Caroula (2009)

Serro/ distrito de Milho Verde

Estadual 
Igreja Matriz N. Sra. dos Prazeres (1980)

Municipal 
Igreja N. Sra. do Rosário (2005) 
Imagem N. Sra. do Rosário (2007)

Serro/ distrito de São Gonçalo 
do Rio das Pedras

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)

Municipal  
Festa do Bom Jesus do Peixe Cru 
(2011)

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

(Continua)
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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

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)

(Continua)
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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Médio/Baixo Jequitinhonha

Municípios Patrimônio Material Patrimônio Imaterial

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

23. Padre Paraíso

24. Palmópolis

(Continua)
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Quadro D.1: Patrimônio Cultural: Relação de Bens Tombados e Registrados –  
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Médio/Baixo Jequitinhonha

Municípios Patrimônio Material Patrimônio Imaterial

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)

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 apre-
sentados ao ICMS Patrimônio Cultural até o ano de 2015 - exercício 2016.

(Conclusão)
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Quadro D.2: Comunidades quilombolas – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008

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

Capelinha

Carbonita

Chapada do Norte

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

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

Macuco/Quebra-Bateia
Quilombo
Cabeceiras
Mata Dois
Santiago

São Benedito do Capivari
São Pedro do Alagadiço
Trovoada
Bem Posta

Presidente Kubitschek

Rio Vermelho

São Gonçalo do Rio Preto

(Continua)
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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

Rua Vila Nova
Córrego do Baú

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 Mocambo
Mumbuca

Joaíma

Jordânia

Mata Verde

Medina

Monte Formoso

(Continua)
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Quadro D.2: Comunidades quilombolas – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2008

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

(Conclusão)
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Quadro D.3: Sítios arqueológicos reconhecidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos

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

Aricanduva

Berilo

Capelinha

Carbonita

Chapada do Norte

Coluna

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

Felício dos Santos

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 Qui-
lombo 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

Jenipapo de Minas

(Continua)
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Quadro D.3: Sítios arqueológicos reconhecidos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos

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

São Gonçalo do Rio Preto (7)
Lapa do Veado I
Lapa do Veado II
Lapa do Veado III

Lapa das Piabas
Lapa do Tatu

Lapa do Tropeiro
Poço do Veado

Senador Modestino Gonçalves

Serra Azul de Minas

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

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

(Continua)
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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/

(Conclusão)
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Quadro D.4: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Alto Jequitinhonha – 2016

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 Itapa-
nhoacanga 

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

(Continua)
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Quadro D.4: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Alto Jequitinhonha – 2016

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

(Continua)
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Quadro D.4: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Alto Jequitinhonha – 2016

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 Kubis-
tcheck 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 Senho-
ra 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 Modesti-
no 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, Come-
morações Semana Santa, queima de Judas, 
Festa do cavalo, Coroação de Nª Sª, Festa da 
Santa Cruz e Santa Rita, Festa Juninas, do Sa-
grado 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 Con-
ceição, 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

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 Informa-
ções Básicas Municipais, 2011. Pesquisa de Campo, publicações diversas. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

(Conclusão)
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Quadro D.5: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Médio/Baixo  
Jequitinhonha – 2016

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 

Jordânia
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 

Mata Verde
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

(Continua)
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Quadro D.5: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Médio/Baixo  
Jequitinhonha – 2016

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 

(Continua)
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Quadro D.5: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Médio/Baixo  
Jequitinhonha – 2016

Municípios 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

Sim

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 Vo-
lantes 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 

Águas Vermelhas

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 

Cachoeira de 
Pajeú

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 

(Continua)
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Quadro D.5: Formas de expressão, grupos culturais, celebrações e bandas – Médio/Baixo  
Jequitinhonha – 2016

Municípios Formas de expressão grupos culturais Celebrações Bandas

Berizal Cavalgada

Festas Juninas Festa de São Sebastião pa-
droeiro, Festa Tradicional de Junho, Festa de 
Corpus Christi, Festa da Escola João Estadual 
Álvaro Bahia, Festa de Aniversário da cidade

Não 

Divisa Alegre 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

Fonte: IEPHA - Mapeamento do Patrimônio Imaterial de Minas Gerais – ICMS e Cadastramento de Grupos de Folias, IBGE. Pesquisa de Informa-
ções Básicas Municipais, 2011. Pesquisa de Campo, publicações diversas. Elaboração: Fundação João Pinheiro

(Conclusão)
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APÊNDICE D.6

Imagens de tecelagem e bordados dos 
territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

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, Alme-
nara
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 Arte-
sãos de Coqueiro Campo, 2016
Foto: Maria do Carmo de Andrade Gomes

Fotografia
Potes em forma de mulher, Associação de Arte-
sãos 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.

Decorativo:

Fotografia
Vasos decorados, Associação de Lavradores e 
Artesãos de Campo Alegre, 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
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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
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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:
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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



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha338

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 ter-
ritórios do Jequitinhonha, cabe destacar os tra-
balhos da Universidade Federal de Minas Gerais, 
que, desde 2000, realiza um programa de desen-
volvimento regional, articulado de forma interdis-
ciplinar, 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 metodo-
logia de intervenção na qual a população é convi-
dada 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 governa-
mentais, 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 dis-
ponibilizadas no site do programaI

1. Ressalta-se 
a publicação Vale do Jequitinhonha: cultura e 
desenvolvimento, de 2012. A publicação tem 
como uma de suas contribuições a problema-
tização da questão do desenvolvimento local e 
da emergência da narrativa do Vale do Jequiti-
nhonha como “Vale da Pobreza”, presente em 

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

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 pro-
grama, 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 cen-
tral 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 ati-
vidades, divulgando e valorizando os grupos de 
cultura do território.

Ainda no âmbito do programa Polo do Jequi-
tinhonha, 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 orali-
dades populares, com o propósito de ampliar a 
memória social brasileira, a partir das histórias de 
vida e da perspectiva dos cidadãos comuns”.II

2 

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

3 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 conheci-
mento e arte às novas gerações. Uma ação do 
programa muito importante para a divulgação e 
venda do artesanato tem sido a feira de artesa-
nato da UFMG, um espaço de comercialização da 
produção artesanal do território, que foi mencio-
nado em todas as entrevistas com artesãos rea-
lizadas neste trabalho. Outra ação do programa 
também importante para o conhecimento do 
artesanato é o espaço de divulgação dos pro-
dutos no site do programa Polo do Jequitinhonha.

Outro trabalho que se destaca na região é o 
projeto Araçuaí Sustentável. Iniciativa impor-
tante de intervenção para o desenvolvimento 
da região, consiste em um conjunto de ativi-
dades/ações coordenadas pela ONG Centro 
Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), 
que atua em Araçuaí desde 1998. Por meio 
desse projeto são realizados trabalhos educa-
tivos, 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 comu-
nitário, com foco no aprimoramento de agentes 
de transformação social que possam multiplicar 

III   http://www.museudastradicoes.com.br/

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 múl-
tiplas ações coordenadas e complementares em 
Araçuaí e em outros municípios mineiros (Cur-
velo 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 edu-
cacional 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.IV4 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.

Outro projeto da escola que merece ser mencio-
nado é a Fábrica de árvores, que tem por obje-
tivo 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 coopera-
tiva 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 & Partici-
pação, 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.V5 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 conheci-
mento nas peças artesanais, nos vídeos etc. 

As fabriquetas dividem as funções da coopera-
tiva e têm como princípio de trabalho o compro-
misso ambiental no sentido de reaproveitar, reu-
tilizar, 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 (fil-
magem, 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 fabri-
queta de software, bem como em algumas feiras 
de artesanato.

Em 2005 teve início o projeto Araçuaí Sustentável, 
criado por meio da integração e articulação entre 
13 organizações brasileiras ligadas à Fundação 
AvinaVI

6, que se uniram em torno de um objetivo/
desafio comum:

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 produ-
tiva 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 orga-
nizações filantrópicas que fomentam a liderança e a inovação.

Contribuir concretamente para a transfor-
mação 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 pla-
taforma, convergindo suas “expertises” de 
gestão em tecnologias sociais de compro-
vado sucesso.VII

7

A estratégia de ação escolhida foi a de con-
vergir 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 tele-
conferências 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.

Para atingir tais objetivos, foram definidas as 
seguintes premissas ou estratégias metodo-
lógicas: o território como ponto de partida, as 
alianças interinstitucionais e as tecnologias 
conectadas de forma sistêmica. Todas as ativi-
dades realizadas no projeto estão conectadas 

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 frequen-
temente 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).
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de modo a trabalhar com as principais questões 
a serem desenvolvidas: água, energia, alimento, 
habitação, trabalho, educação e cultura. 

A partir de 2007, o projeto se intensificou, pas-
sando a contar com o apoio da Petrobras e a 
mobilização para implantar tecnologias socioam-
bientais integradas na cidade e hoje se cons-
titui em modelo de projeto no enfrentamento 
da questão da sustentabilidade em cidades de 
pequeno porte.

Outro braço do projeto Araçuaí Sustentável é 
a permaculturaVIII

8, 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 Jequiti-
nhonha em parceria com a Petrobras, Petrobras 
Ambiental e Governo Federal. O sítio foi trans-
formado tendo a permacultura como modelo 
de intervenção. O solo, que no início do projeto 
era pouco fértil e arenoso, tornou-se fértilIX

9. 
Para melhorar sua qualidade biológica, foram 
plantadas mais de 3.800 mudas, entre 2006 e 
2011, e o resultado foi a produção de 48 tone-
ladas de alimentos, que abastecem mais de 
300 crianças dos projetos SER CRIANÇA e Ação 
Social Santo Antônio.

Desde 2005, o sítio funciona como um labora-
tório 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 conscien-
temente 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. 

para as práticas de permacultura, ou cultura per-
manente, onde se praticam os princípios da Carta 
da TerraX

10.

X  As tecnologias usadas no Sítio Maravilha podem ser conhe-
cidas detalhadamente por meio da publicação Tecnologias do 
Sítio Maravilha, do projeto Araçuaí Sustentável, CPCD, 2013.
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Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 

Jequitinhonha 
Educação, saúde, assistência social, cultura e segurança pública

Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e  Trans missão  
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  pesquisa que  contenha 
as diretrizes, as estratégias e as propostas de alcance  territorial para  estruturação do Plano 
de Desenvolvimento para o Vale do  Jequitinhonha (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.


