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RESUMO: A criação de políticas públicas fundamentadas no enfoque territorial tem como uma das 
diretrizes básicas o empoderamento dos agricultores familiares a partir da formação de arranjos sócio-
produtivos locais, permitindo uma maior conversação entre poder público e os atores sociais na tomada 
de decisões, desenvolvimento de ações e projetos que promovam um desenvolvimento endógeno e 
autônomo. Com base nessa premissa, este artigo objetiva analisar o volume dos recursos implementados 
nos territórios por meio da Ação de Apoio a Projetos de Infraestrutura - PROINF destinados ao apoio 
das cadeias produtivas da agricultura familiar nos territórios da cidadania do Alto, Médio e Baixo 
Jequitinhonha.  Priorizou-se a metodologia comparativa dos dados disponibilizados pelo Sistema de 
Gestão Estratégica - SGE da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA seguindo os passos de consulta, classificação dos projetos aprovados 
pelos editais do PROINF, tabulação e análise dos dados de acordo com o interesse da pesquisa. Como 
resultado, os dados revelam que existe uma grande dissonância entre os volumes de recursos destinados 
à implementação de projetos que apoiam os agricultores familiares nesses territórios, demonstrando 
também que já autonomia em relação às prioridades de cada território na destinação dos recursos do 
PROINF.

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia; desenvolvimento; empoderamento; enfoque territorial;  políticas 
públicas.

INTRODUÇÃO

Criar ações de apoio à agroecologia, à juventude, às mulheres e ao agroextrativismo, entre outras, 
transformaram o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-  Pronaf em um dos 
programas públicos de maior amplitude, complexidade e regularidade de  atendimento no Brasil desde 
2003, e dede então, o Governo Federal passou a desdobrá-lo em novas ações que tinham como escopo 
fornecer bases sólidas para a expansão da produção familiar no Brasil. (MDA, 2016).

Entre essas ações criadas para atender as diversas demandas, a implantação de projetos de 
infraestrutura teve lugar de destaque. Para que o agricultor produza, carece antes da produção de 
sementes e mudas, de equipamentos para preparo do solo e plantio, e de rodovias, estruturas de vendas 
e complexos de beneficiamento para o pós-produção. 

A criação de ações que envolvem a implementação de infraestrutura, vem desde os anos 90, 
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evoluindo, se recriando e se readaptando para que seja superada a falta de estruturas que impediam a 
expansão da produção das famílias agrícolas. Em 1997, foi criado o Pronaf Infraestrutura e Serviços 
orientado para um conjunto de municípios onde existia grande presença da agricultura familiar, visava 
dotar as prefeituras municipais de recursos financeiros para adquirir, mediante plano de desenvolvimento 
rural anteriormente formulado, os equipamentos considerados necessários para alavancar a produção. 
Este plano deveria ser criado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, instância 
paritária constituída pelo poder público e sociedade civil, que também teria a responsabilidade de gerir os 
equipamentos e acompanhar a execução do plano. As primeiras avaliações do Pronaf Infraestrutura, dois 
anos depois da criação do programa, já revelaram seus desatinos: má gestão, ausência de criatividade e, 
sobretudo, a “prefeiturização” dos equipamentos, que centralizava equipamentos e dificultava o acesso 
e a gestão para a representação dos Conselhos e da agricultura familiar. 

 Com o objetivo de atender a estas demandas, foi criado em 2003, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais - PRONAT, a Ação de Apoio a Projetos de 
Infraestrutura e Serviços - PROINF gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério 
de Desenvolvimento Agrário, SDT/MDA, o qual pretendia dotar os territórios com a infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento territorial. Esta infraestrutura é escolhida e priorizada pelos agricultores 
familiares através da participação no colegiados territoriais onde propostas de projetos são formuladas, 
aprovadas e enviadas ao MDA como forma de angariar recursos para colocar em prática tais projetos.

O PROINF durante o período de 2003 à 2014, último dado disponível no Sistema de Gestão 
Estratégica - SGE, alocou no estado de Minas Gerais um valor aproximado de R$ 60 milhões, os quais 
foram distribuídos em uma grande diversidade de projetos voltado à aquisição de equipamentos, apoio 
às cadeias produtivas, programas relacionados às águas e à educação rural. O Vale do Jequitinhonha, 
com os três territórios constituídos e atuantes desde o início do Programa recebeu no período a dotação 
de aproximadamente R$ 17.500.000,00, alocados em iniciativas relacionadas com a agricultura familiar. 
(SGE/SDT, 2016)

Este artigo é parte de um esforço para dimensionar os resultados dos investimentos do PROINF 
nos Territórios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha destacando os investimentos destinados ao apoio 
às cadeias produtivas da agricultura familiar desses territórios, uma vez que é sabido que não é preciso 
melhorar somente as condições de produção, mas que é necessário também melhorar as condições de 
acesso ao mercado para comercialização dos produtos provenientes da agricultura familiar. Este artigo 
tem por objetivo examinar a distribuição dos recursos do PROINF destinados ao apoio às cadeias 
produtivas da agricultura familiar entre os territórios no período de 2003 a 2014.

METODOLOGIA

Os temas PROINF e apoio à agricultura familiar, emergiram para os autores deste trabalho a 
partir do acompanhamento da dinâmica de reuniões dos territórios assim como de estudos realizados 
no âmbito da disciplina “Agricultura Familiar, Território e Desenvolvimento” do Mestrado Associado 
UFMG-UNIMONTES em Sociedade, Ambiente e Território. 

São nos fóruns que ocorrem nos territórios organizados pelos colegiados territoriais que o tema 
do PROINF vem à tona gerando discussões sobre os projetos que serão priorizados. É neste momento que 
o poder público e sociedade civil, seguindo os planos de um programa territorial de desenvolvimento, 
fazem as escolhas e elegem suas prioridades, analisando os pontos fortes e fracos dos projetos, avaliam 
os desacertos passados e ponderam sobre recursos do PROINF já aplicados no Território que propiciaram 
resultados insatisfatórios ou passaram por rumos que os desviaram de seus propósitos. 

Percebe-se que existe algumas contradições em relação aos interesses envolvidos nas escolhas 
e prioridades dos projetos a serem submetidos aos editais do PROINF, o que gera muitas da vezes 
discussões acirradas entre os atores envolvidos, o que emerge desse contexto alguns questionamentos 
bastante pertinentes: Os recursos do PROINF tem atendido plenamente os projetos destinados ao 
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apoio às cadeias produtivas da agricultura familiar? Em que medida tais projetos tem recebido um 
volume expressivo de recursos do PROINF  para atender à produção e comercialização dos produtos 
provenientes da agricultura familiar? Estes recursos tem promovido mudanças satisfatórias para geração 
de um desenvolvimento sustentável. 

É com base na tentativa de responder a estas questões que este trabalho foi realizado partindo 
da construção de uma metodologia de pesquisa, que usou de três fontes sucessivas, combinando 
metodologias participativa, qualitativa e quantitativa. A metodologia participativa, construída na 
interação com as plenárias e fóruns dos territórios, deu base para a formulação inicial de questões e 
hipóteses em estruturam o objetivo central. 

Em seguida foi consultada a literatura pertinente ao tema utilizando tanto fontes Programa 
Células de Acompanhamento e Informação (MDA/CNPq); em seguida pelo programa Núcleos de 
Extensão em Desenvolvimento Territorial, NEDETs (MDA/CNPq) produziram uma razoável massa 
de conhecimento sistemático sobre os programas territoriais e, sobre o PROINF, quanto de trabalhos 
acadêmicos e autores consagrados que trabalham com temas que envolvem políticas públicas, políticas 
territoriais, desenvolvimento sustentável e PROINF.

Por fim, foram consultados os dados do Programa. O PROINF, como parte estratégica da política 
territorial, é responsável por garantir aos territórios os recursos necessários para a promoção das condições 
de desenvolvimento territorial, financiando projetos cujo objetivo é definido no âmbito dos colegiados 
territoriais. Todos os projetos financiados pelo PROINF, assim como seu custo, tipo e situação atual 
podem ser consultados no banco de dados da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário, SDT/MDA. 

Os dados utilizados neste artigo foram retirados desta base de dados que os disponibiliza para 
todos os territórios brasileiros. Após a consulta e seleção dos projetos aprovados para os territórios do 
Vale do Jequitinhonha, foi feito um tratamento desses dados partindo do interesse desta pesquisa. Na 
sequência, os projetos foram classificados a partir dos critério tipo e reunidos em categorias de análise. 
Seguindo da confecção de novas tabelas construídas de acordo com os objetivos de análise já referidos 
acima.

Para atingir o objetivo proposto após um tratamento preliminar e quantitativo dos dados 
estatísticos, foi feita uma análise descritiva dos mesmos.  

FAZENDO ESCOLHAS ELEGENDO PRIORIDADES: A AGRICULTURA FAMILIAR COMO 
PROTAGONISTA DA POLÍTICA TERRITORIAL

As políticas territoriais são fruto do processo de redemocratização do país que procurou criar 
um novo jeito de fazer política pública, a qual até o final da década de 80 era baseada na formulação de 
políticas centralizadas e impostas de cima para baixo não contemplando grande parte dos agricultores 
familiares deixando-os à margem do processo tanto de escolha quanto de decisão sobre que tipo de 
política esses atores realmente necessitavam.

A partir da constatação da ineficácia de algumas políticas e da exclusão geradas pelas mesmas 
e que atingiam certos atores sociais e na busca por um desenvolvimento sustentável que  refletisse os 
interesses das comunidades, levando os atores sociais a participarem das definições e gestão das políticas 
públicas, e portanto um desenvolvimento mais localizado e que dotasse de poder de escolha de prioridades 
os atores sociais locais, é que foram pensadas, criadas e implantadas as políticas territoriais.

É neste contexto de mudanças de paradigmas e concepções em relação do processo de 
desenvolvimento do país, apoiado e incentivado tanto pelas agências financeiras internacionais quanto 
pelo governo federal, que emergem as políticas públicas que adotam o enfoque territorial, a qual vai 
sedimentar uma nova concepção de desenvolvimento para além daquela de crescimento econômico e 
imposta de cima para baixo. 

O enfoque territorial, então, passou a direcionar as políticas públicas para desenvolvimento 
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local e ambiental, criando os territórios como forma de gestão descentralizada e democrática. Mas essa 
demanda era antiga. Desde 1979, quando foi realizado o Congresso da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, era exigida uma política pública voltada para o “pequeno 
agricultor”. Esta demanda só encontrou resposta em 1993, no governo Itamar Franco, quando foi criado 
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, uma linha de crédito para 
a agricultura familiar com taxa reduzida de juros. 

Percebe-se assim, que a agricultura familiar vai ganhando espaço e tornando-se foco prioritário 
dentro das políticas de desenvolvimento tendo no Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 
Territórios - PRONAT o apoio para elaboração de projetos territoriais, o qual pretendia romper com o 
isolamento socioeconômico dos agricultores familiares. (MALUF, 2013).

Aqui vale traçar, brevemente, o percurso histórico das políticas públicas voltadas a atender às 
demandas da agricultura familiar.  Em 1997, foi criado o PRONAF Infraestrutura e Serviços com o 
objetivo de viabilizar a infraestrutura para a produção da agricultura familiar destinado ao município que 
apresentasse grande número de agricultores familiares, baixa produtividade e caráter predominante rural; 
em 2003, com a criação dos territórios rurais, o PRONAF infraestrutura foi realocado nos territórios com 
o objetivo de estender sua área de atuação, já que os territórios reuniam certa quantidade de municípios 
com perfis semelhantes; em 2008, com o objetivo de concentrar  e articular a ação pública a nível 
territorial, o governo criou o Programa Território da Cidadania, o qual apresentava um diferencial em 
relação ao PRONAT, apesar de terem ações voltadas ao mesmo público e mesma escala territorial, os 
territórios rurais, o PTC buscava integrar campo e cidade num único esforço pelo desenvolvimento, com 
o propósito de fortalecer a identidade territorial a partir da constituição de arranjos socioprodutivos, 
pretendendo-se superar a pobreza rural por meio da criação de mecanismos de geração de emprego e 
renda. (ORTEGA, 2008)

Esses territórios, apesar das ações coordenadas pela Casa Civil, continuaram a ser animados 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para atuar em todos estes, o MDA criou a Ação de 
Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais - PROINF,  que tem como objetivo 
financiar projetos de infraestrutura nos Territórios Rurais. Esta ação, como se percebe, é sucedâneo do 
Pronaf Infraestrutura; age, no entanto, a partir das demandas estabelecidas nos Planos Territoriais de 
Desenvolvimento Sustentável -PTDRS, definidos nos Colegiados Territoriais, que também tem a função 
de realizar o controle social dos contratos. Para isso contam com o apoio dos Assessores Territoriais de 
Inclusão Produtiva que assessoram na criação no território dos projetos apoiados pelo PROINF, para que 
contribuam para promover a segurança alimentar e nutricional, geração de renda, superação da pobreza 
e das desigualdades sociais de gênero, etnia e geração, possibilitando as condições para a melhoria da 
qualidade de vida da população dos territórios. Os recursos são destinados a investimentos, visando o 
desenvolvimento sustentável dos territórios e são focalizados em ações que potencializem a identidade 
territorial, a gestão social e a agricultura familiar (PROINF, 2015).

De acordo com o Manual PROINF 2015, a proposta apresentada deve priorizar a inclusão sócio 
produtiva dos agricultores familiares e suas organizações e as organizações de povos e comunidades 
tradicionais, de modo a gerar impactos positivos na renda e na qualidade de vida das famílias, na redução 
e eliminação da pobreza e das desigualdades sociais e de gêneros, por meio do incremento da renda, da 
segurança e soberania alimentar e nutricional, da estruturação de sistemas produtivos agroecológicos, da 
implementação de redes solidárias de produção e de projetos organizados coletivamente.

Como objetivo deste artigo, analisar-se à os valores dos recursos do PROINF destinados ao 
apoio às cadeias produtivas da agricultura familiar nos territórios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, 
pelo fato dos três territórios estarem localizados na mesma região geográfica o Vale do Jequitinhonha.

A inclusão produtiva de agricultores familiares é tanto um objetivo quanto um desafio para 
as políticas territoriais, as quais devem se preocupar com questões que vão além do aumento da 
produtividade, mas também que se preocupe o valor dos produtos agrícolas, a sua inserção no mercado 
e sua comercialização e mais ainda de dar condições para que os atores locais se despertem para formar 
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arranjos produtivos locais autônomos. 
No entanto, apesar dos inúmeros esforços, tanto o PRONAT quanto o PTC, e consequentemente 

o PROINF, nos territórios analisados pelos autores citados vem enfrentando tanto problemas estruturais 
quanto conjunturais, o que aponta para a necessidade de aprimoramento tanto do programa quanto da 
política territorial. Revendo as diretrizes do PROINF e sua aplicação efetiva nos territórios com base nos 
estudos citados, percebe-se a desconexão entre as propostas iniciais do programa e sua concretização 
nos territórios, deixando claro a necessidade de revisões, avaliações e medidas de aprimoramento do 
PROINF e da política territorial.

CARACTERIZANDO A REGIÃO DE ANÁLISE: O VALE DO JEQUITINHONHA

Banhado pelo Rio Jequitinhonha e situado no nordeste de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha 
ocupa uma área de 79mil km2, com uma população de aproximadamente 980mil habitantes onde mais 
de dois terços dela vive na zona rural. Compõe sua área administrativa  75 municípios, dos quais 52 estão 
organizados nas microrregiões Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, as quais deram origem às denominações 
ao territórios da cidadania criados na região. É uma região que apresenta variedades climáticas (semi 
árido a úmido) o que provoca variedades de domínios fitogeográficos, mas com predominância do bioma 
do cerrado e também uma diversidade de relevo, variando entre serras, chapadas e vales. (RIBEIRO, 
2013)

Para Ribeiro (2013) o Vale do Jequitinhonha:  

é marcado pela concentração da população no meio rural, pelo denominado “complexo latifúndio-
minifúndio” e pela economia baseada em agricultura e serviços. Estas características, entre outras, 
contribuíram para que, desde os anos 1960, a região fosse incluída entre as áreas consideradas 
deprimidas, e desde então foram orientados pra lá programas de desenvolvimento. Até os anos 
2000, esses programas de desenvolvimento eram voltados sobretudo para exploração de recursos 
naturais (plantio homogêneo de eucaliptos e barragens) e geridos por grandes empreendimentos. 
Todas as avaliações, até o fim do século XX, foram unânimes em apontar que os efeitos desses 
programas sobre os indicadores de desenvolvimento da região foram escassos ou nulos. 

Essa constatação não implicou na supressão desses programas; mas houve, a partir de começos 
do século XXI, a introdução de novos programas públicos concebidos em menor escala e focados 
na agricultura familiar e nos segmentos mais fragilizados da sociedade e da economia que abriram 
um conjunto de oportunidades. Baseados na unidade familiar, na agregação de valor e na parcela da 
população em situação de insegurança alimentar, usando metodologias participativas, esses programas 
conseguiram criar espaços consistentes de participação que propiciaram principalmente à agricultura 
familiar um conjunto novo de oportunidades. Programas como “Um Milhão de Cisternas” (Articulação do 
Semiárido/MDS), “Minas-Sem-Fome” (Governo de Minas Gerais) e Programa Territórios da Cidadania 
(Casa Civil do Governo Federal/MDA), entre outros, abriram oportunidades e experimentaram métodos 
por meio da descentralização de decisões e recursos (RIBEIRO, 2013).

Esses programas, no entanto, incidiram sobre espaços físicos, econômicos e culturais -  ou seja: 
sobre territórios - substancialmente diferentes. O alto Vale do Jequitinhonha, área de campos de altitude 
e cerrados, começou a ser povoado desde o período da mineração no século XVIII. Com o esgotamento 
das lavras, parte da população refluiu para as “grotas” - as terras baixas e próximas às aguadas - para 
se dedicar à agricultura camponesa e a um garimpo de produtividade baixa. Outra parte da população 
seguiu rumo leste, na direção da mata atlântica, rio Jequitinhonha abaixo. Rio abaixo está o que passou 
a se denominar Médio Jequitinhonha: uma área de transição de cerrado, mata atlântica e caatinga, 
onde se assentou a população camponesa migrada desde começos do século XIX. Em fins deste século 
camponeses do Oeste da Bahia passaram também a se dirigir para o Médio Jequitinhonha, configurando 
territórios de características fisiográficas e demográficas diferentes, muito embora semelhantes na 
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marcada concentração da terra entre fazendas e sítio camponeses. (RIBEIRO, 2010).
A partir de meados dos anos 1970 ocorreu uma acentuado crescimento das organizações de 

base no Alto e Médio Jequitinhonha. Apoiados em sindicatos de trabalhadores rurais, associações 
comunitárias e organizações religiosas, o campesinato construiu formas próprias de representação e 
participação. As características fortemente latifundiárias do Baixo Jequitinhonha sempre formam 
obstáculo para a organização camponesa local; isto, mais adiante, dificultou a participação desta 
população no programa de desenvolvimento territorial. Mas as organizações construídas nos dois 
territórios em análise  - Alto e Médio Jequitinhonha - viabilizaram uma participação ativa na condução 
do programa, como suporte fornecido pelos sindicatos e associações de produtores. (RIBEIRO, 2013) 
            Em Minas Gerais, a partir de 2003, foram sendo instituídos os territórios, e em 2016 existem 
12 territórios, sendo 8 deles Territórios da Cidadania. São os seguintes: Território da Cidadania do 
Alto Jequitinhonha, Território da Cidadania do Médio Jequitinhonha, Território da Cidadania do Baixo 
Jequitinhonha, Território Rural Alto Suaçuí Grande, Território Rural Médio Rio Doce, Território da 
Cidadania do Vale do Mucuri, Território Rural Serra do Brigadeiro, Território da Cidadania Rural Serra 
Geral, Território da Cidadania Noroeste de Minas, Território Rural São Mateus, Território da Cidadania 
Alto Rio Pardo e Território da Cidadania Sertão de Minas. 

Três dos territórios mineiros estão localizados na sub-região do Vale do Jequitinhonha: Território 
da Cidadania do Alto Jequitinhonha, Território da Cidadania do Médio Jequitinhonha e Território da 
Cidadania do Baixo Jequitinhonha

Cada um desses territórios compreende número diferente de municípios, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo MDA/SDT. As organizações de Estado e da sociedade civil que existem 
nas áreas dos territórios supracitados participam nos núcleos dirigentes dos conselhos territoriais, os 
quais decidem em plenária suas prioridades, ações e uso dos recursos dos programas com os quais são 
contemplados. É o caso do PROINF, que é o objeto de análise deste trabalho.

Os recursos alocados pelo PROINF nesses territórios tiveram diversos destinos, que podem ser 
classificados nas seguintes categorias: 

1. Aquisição de equipamentos: tratores, tanques de armazenamento de leite, veículos de carga, 
computadores, materiais e utensílios para fabricação de mel, móveis, entre outros;

2. Edificações: construção de galpões, de laboratórios, de cercas, de centros de apoio à agricultura 
familiar, de pontes, de casas do mel;

3. Recursos hídricos: água e conservação de recursos, preservação e recuperação de nascentes, 
construção de bacias de contenção, reservatórios de água e sistemas de irrigação;

4. Educação do campo: construção e estruturação das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs); 
5. Infraestrutura e serviços: estruturação de centro de formação de agricultores, implantação de 

cooperativas e de unidades de beneficiamento de produtos agrícolas, estruturação de atividades turísticas, 
estruturação de laticínios;

6. Apoio às cadeias produtiva da agricultura familiar: comercialização de produtos, construção 
de estruturas para feiras, escoamento da produção, capacitação de agricultores, entre outros.

7. Diversos: ações de mobilização para promoção da identidade do território, visitas e trocas de 
experiências, estruturação de Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, oficinas de 
iniciação de gestores e atores das associações comunitárias e cursos de qualificação de agricultores, entre 
outros.

É com base no item 6, apoio às cadeias produtiva da agricultura familiar que envolvem as 
ações de comercialização de produtos, construção de estruturas para feiras, escoamento da produção, 
capacitação de agricultores que este trabalho passará a analisar e comparar o volume de recursos do 
PROINF alocados nesta categoria.
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ANÁLISE DOS DADOS DO PROINF PARA O TERRITÓRIOS DA CIDADANIA DO ALTO, 
MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA

Os territórios criados no Vale do Jequitinhonha atende perfeitamente as diretrizes estabelecidas 
para fazer parte do PRONAT e com isto, acessar a linha de crédito do PROINF: grande concentração de 
agricultores familiares, perfil rural e baixa produtividade. 

Na tabela 1 é possível comparar os valores alocados no apoio às cadeias produtivas da agricultura 
familiar nos territórios em análise neste artigo. Pode-se verificar que no período analisado 2003 a 2014 
há uma disparidade gritante nos valores alocados  e na sequência anual de investimentos na categoria 
por território. O território do Alto Jequitinhonha tem destaque nos investimentos implementados 
nesta categoria,  com um valor dispensado para o apoio às cadeias produtivas 75%  a mais que aquele 
destinado para o mesmo fim no território do Médio Jequitinhonha, enquanto que no território do Baixo 
Jequitinhonha não houveram investimentos no período analisado em ações de apoio à agricultura 
familiar, isto é, em comercialização de produtos, construção de estruturas para feiras, escoamento da 
produção, capacitação de agricultores, entre outros. Há também uma dissonância quanto ao período 
de maior concentração dos gastos, sendo que no território do Alto Jequitinhonha o maior volume de 
recursos alocados no território ocorreu nos seis primeiros anos de criação do PRONAT, de 2003 a 2008. 
Já no território do Médio Jequitinhonha percebe-se não houve uma continuidade dos investimentos na 
categoria em análise, havendo intervalos bastante longos na contemplação do território com valores do 
recurso gastos com a categoria de apoio à cadeias produtivas da agricultura familiar. 

Vale notar que, apesar de existirem disparidades entre os valores e períodos de gastos com a 
categoria em análise quando compara-se os três territórios, o que à primeira vista parece ser um ponto 
negativo pelo fato do programa não estar dando o apoio necessário à agricultura familiar de forma 
igualitária e contínua entre os territórios, é importante lembrar que as escolhas e as prioridades dos 
gastos do recurso do PROINF são decididos nos colegiados territoriais, os quais são formados por 
representantes do poder público e sociedade civil do território, o que demonstra uma ação mais autônoma 
dos atores desses territórios, já que as decisões sobre a destinação do recurso atendeu as outras categorias 
classificadas aqui.
Tabela 1 - Gastos do PROINF com apoio às cadeias produtivas da agricultura familiar por biênio 2003-

2014 nos territórios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha

Territórios 
2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011 
2012

2013
2014 Total

Alto Jequitinhonha 643.532 875.135 684.899 0 0 0 2.203.566
Médio Jequitinhonha 0 15.850 0 777.807 0 0 793.657
Baixo Jequitinhonha 0 0 0 0 0 0 0

No gráfico 1 é possível visualizar de forma mais clara a disparidade de gastos do recursos do 
PROINF ao longo do período de 2003 a 2014 com o apoio às cadeias produtivas da agricultura familiar  
nos territórios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha.
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Gráfico 1- Evolução dos gastos dos recursos do PROINF com o apoio às cadeias produtivas da 
agricultura familiar de 2003-2014 nos territórios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha.

Nos gráficos 2 e 3, constata-se a evolução dos gastos do recurso do PROINF nos territórios do 
Alto Jequitinhonha (gráfico 2) e Médio Jequitinhonha, os quais deixam bastante evidente que apesar 
da importância de haver investimentos na organização, comercialização e escoamento dos produtos 
da agricultura familiar nem sempre esta categoria fez parte das prioridades do projetos submetidos aos 
editais do PROINF. Os motivos podem ser os mais variados como priorizar por exemplo a aquisição 
de equipamentos ou construção de edificações que conforme já citado anteriormente, os recursos do 
PROINF são alocados em sete categorias classificadas neste trabalho. No entanto os motivos, como 
já foi dito, pode ser os mais variados possíveis o que requer uma análise mais criteriosa das propostas 
enviadas à Secretaria de Desenvolvimento Territorial durante o período analisado, o que neste momento 
não foi realizado por não fazer parte do objetivo deste artigo.
Gráfico 2 - Total dos gastos dos recursos do PROINF no território do Alto Jequitinhonha no período de 

2003-2014.

Gráfico 2 - Total dos gastos dos recursos do PROINF no território do Médio Jequitinhonha no período 
de 2003-2014.
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No gráfico 3 verifica-se o total dos gastos dos recursos do PROINF no período de 12 anos nos 
três territórios: Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. O que confirma mais uma vez tanto as diferenças de 
valores alocados na categoria em analise, quanto às prioridades estabelecidas em cada território.

Gráfico 3 - Total de gastos dos recursos do PROINF nos territórios do Alto, Médio e Baixo 
Jequitinhonha de 2003 a 2014.

 
Antes de finalizar estas analises, é preciso destacar aqui a situação do território do Baixo 

Jequitinhonha. Este território, dentre os três territórios criados no Vale do Jequitinhonha, foi o último a 
ser instituído, mais precisamente em 2005, os outros dois foram instituídos em 2003. 

Em acompanhamento às plenárias territoriais, em foi possível aos autores deste trabalho observar  
que a política territorial neste território ainda precisa se estruturar melhor. É muito comum nos colegiados 
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territoriais do território encontrar dificuldades para formular projetos em haja consenso entre as partes; 
problemas em atender os prazos e diretrizes estabelecidas nos editais do PROINF e ainda encontrar um 
ente público que atenda às exigências burocráticas de acesso ao crédito na caixa econômica federal. Vale 
ressaltar que estas são algumas observações percebidas in loco, mas que no entanto, necessitam de uma 
analise mais profunda sobre as causas verídicas da ausência de recursos para a categoria analisada para 
o território do Baixo Jequitinhonha.

CONCLUSÃO

Em pouco mais de 12 anos de mudanças na forma de conceber as políticas públicas no Brasil, 
tendo como escopo o desenvolvimento territorial, torna-se imprescindível a realização de estudos sobre os 
efeitos reais dos programas e ações da política territorial nos territórios. E foi partindo desta necessidade 
de análise e avaliações que surgiram para os autores deste trabalho a curiosidade de analisar as possíveis 
divergências e constatar até que ponto os objetivos da política territorial estava surtindo efeito. 

Como uma das regras para criação de territórios é a grande presença de agricultores familiares 
nas áreas rurais, escolheu-se como categoria de analise o apoio às cadeias produtivas da agricultura 
familiar visto que, para que seja possível a permanência desses atores no campo e para que seja possível 
alcançar o desenvolvimento territorial rural é necessário dotar esses sujeitos de capacidade de produção, 
organização, comercialização e escoamento da produção, e que com base na analise do valores dos 
recursos do PROINF destinados à este propósito e possível entender em que medida estes investimentos 
tem sido feitos ou não, e mais ainda é possível deduzir até que ponto a política territorial estimula a 
participação dos agricultores familiares nas tomadas de decisão. Assim foi permitido aos autores deste 
trabalho traçar algumas conclusões prévias sobre o poder concebido aos atores sociais em fazer escolhas 
e eleger prioridades que os levem a criar estratégias e mecanismos de desenvolvimento autônomo e 
gerado endogenamente nos territórios.

Assim, aufere-se que nos territórios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha há grandes disparidades 
nos valores dos recursos do PROINF alocados nos territórios e destinados ao apoio às cadeias produtivas 
da agricultura familiar, tendo destaque para o território do Alto Jequitinhonha o qual alocou a maior parte 
de recursos entre os três territórios na categoria analisada, enquanto que no Baixo Jequitinhonha nenhum 
valor foi alocado esta categoria. É presumível que esta disparidade de valores reflita a capacidade de 
autogestão dos colegiados territoriais, pois é com base na articulação e ação destes colegiados que as 
propostas são submetidos aos editais do PROINF. Então, deduz-se que o território em que houve maior 
volume de recursos implementados é o que possui maior integração, mobilização e articulação entre seus 
membros.

Outra conclusão plausível, é no que se refere às escolhas das prioridades de cada território, isto 
é, as variações nos valores e nos períodos em que houveram recursos alocados na categoria analisada 
reflete que a prioridade dos territórios variaram ao longo do tempo e que estas decisões foram tomadas 
pelos atores sociais de cada território.

Assim, presume-se que a política territorial avançou em alguns pontos, principalmente no que 
diz respeito à organização social nos territórios, mas que este avanço não ocorreu de maneira homogênea 
e isto pode ao longo do tempo, ao invés de reduzir as desigualdades regionais, acirrá-las ainda mais. Isto 
pode ser compreendido nos fóruns e assembleias territoriais, como no caso já citado, do território do 
Baixo Jequitinhonha a partir da observação direta nestes eventos.

Ainda se faz oportuno destacar aqui a falta de estudos acadêmicos que analisem profundamente 
as ações das políticas territoriais a fim de dar um suporte científico às ações locais e governamentais, 
fornecendo subsídios importantes na resolução dos empecilhos que obstacularizam o pleno funcionamento 
das políticas territoriais. 
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