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RESUMO: A implementação dos projetos de mineração é considerada por elites políticas regionais como 
fundamental para o desenvolvimento econômico. O volume de investimentos, a abrangência de área explorada 
pelas empresas, as populações impactadas pelos projetos e a previsão de geração de empregos são o prelúdio 
de transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. O artigo analisou diferentes perspectivas de 
desenvolvimento que orientam os agentes sociais em torno da mineração na região norte de Minas Gerais, 
especificamente nos municípios de Riacho dos Machados e Porteirinha - MG. Para tanto, a coleta de informações 
foi realizada por meio da utilização da pesquisa bibliográfica e entrevista semiestruturada – efetuadas com os 
agentes diretamente envolvidos nas discussões sobre a implementação dos projetos. Constatou-se que a instalação 
da primeira planta de exploração mineral, seguiu o histórico do desenvolvimento em nível regional, marginalizando 
grupos sociais tradicionais no Norte de Minas, que apresentaram suas formas de reprodução social, drasticamente 
alteradas. Diferentes interesses confluíram e conformaram processos sociais que, em última instância, resultaram 
na mobilização de populações tradicionais, sindicatos, associações locais, entre outros movimentos sociais, que 
contestaram a forma de exploração dos recursos socioambientais da região, o que demanda uma maior mediação 
e regulamentação da atividade de extração mineral.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2012 começaram a tomar forma os primeiros projetos de exploração mineral na 
região Norte de Minas Gerais. Estão previstos investimentos na ordem de R$ 8,6 bilhões em jazidas de 
minério de ferro e ouro na região, especialmente nos municípios de Grão Mogol, Riacho dos Machados, 
Porteirinha, Padre Carvalho e Serranópolis de Minas. Esses municípios compõem um grupo que conta 
com mais quinze cidades da região e sob o qual está localizada uma superjazida de minério de ferro, 
estimada em 12 bilhões de toneladas.

Esse grupo de vinte municípios apresenta sua economia baseada em empreendimentos agrícolas 
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e estão localizados em uma das regiões mais carentes do estado. A implementação de projetos de 
mineração é considerada por elites políticas regionais como fundamental para o desenvolvimento 
econômico, haja vista a criação de aproximadamente 20 mil empregos – incluindo empregos resultantes 
dos empreendimentos na região do Vale do Jequitinhonha.  

Grandes empresas tanto nacionais quanto multinacionais adquiriram direitos minerais na região 
com vista à viabilização da exploração de minério de ferro de baixo teor. A expectativa do Subsecretário 
de Desenvolvimento Mínero-Metalúrgico e Política Energética do estado de Minas Gerais, Paulo Sérgio 
Machado Ribeiro, é de que “num futuro próximo, o minério de ferro vai levar para o Norte de Minas o 
mesmo desenvolvimento que levou para a região Central e para o quadrilátero ferrífero1”.

No que tange à ideia de desenvolvimento é interessante recordar Oliveira (2008), sobre a 
articulação orgânica entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Em todas as épocas históricas e 
sistemas econômicos encontra-se a dualidade constituída polarmente entre um setor “atrasado” e um 
“moderno”, ou seja, essa dicotomia não expressa uma singularidade do capitalismo ou do capitalista no 
Brasil. Nos termos de Oliveira (2008, p.32) “o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, 
uma unidade de contrários, em que o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do ‘atrasado’, 
se quer manter a terminologia”. 

Nesse sentido, o “subdesenvolvimento” é considerado um produto da expansão capitalista. 
Segundo Oliveira (2008, p.33), “as econômicas pré-industriais da América Latina foram criadas pela 
expansão do capitalismo mundial, como uma reserva de acumulação primitiva do sistema global; em 
resumo, o ‘subdesenvolvimento’ é uma formação capitalista e não simplesmente histórica”. Oliveira 
(2008) chama a atenção para o fato de que as estruturas internas de dominação são importantes para a 
compreensão do processo de desenvolvimento ou crescimento econômico, pois acomodam as estruturas 
de acumulação. Dito de outra forma, as relações antagônicas entre as classes no interior de uma 
determinada sociedade condicionam esse processo, é preciso relativizar a importância da dependência – 
relações entre centro e periferia – na análise do desenvolvimento econômico.

Desta forma, o objetivo deste artigo é analisar como a expansão da fronteira mineral em direção 
ao Norte de Minas Gerais suscita conflitos em relação à noção do desenvolvimento na região, levando 
ao embate diferentes agentes sociais locais, regionais, nacionais e internacionais em torno da definição 
da forma de exploração aurífera na região, especificamente nos municípios de Riacho dos Machados e 
Porteirinha-MG. 

Por fim, a ausência de pesquisas com o enfoque aqui proposto reforça a importância da análise 
sobre um processo novo, especialmente em uma região com características tão singulares no interior 
do estado de Minas Gerais, na qual a regulamentação institucional e os “antagonistas” do capital, 
institucionalizados ou não, começam a atuar efetivamente na região e propor mudanças no processo de 
desenvolvimento regional. 

A ACUMULAÇÃO PRIMITIVA DO CAPITAL OU ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO

As abordagens utilizadas para a compreensão do processo de acumulação buscam evidenciar a 
complexidade desse processo e sua articulação ao desenvolvimento das relações sociais, no caso deste 
estudo, à expansão capitalista no norte de Minas Gerais como uma nova fronteira da mineração no 
país. Porém, realiza-se uma breve digressão histórica para elucidar as especificidades históricas desse 
processo/conceito. 

O processo de afirmação histórica do capitalismo passa impreterivelmente pela acumulação 
primitiva. Em Formações econômicas pré-capitalistas, Marx (1991) expõe o processo de subordinação 
do trabalho ao capital em um grau elevado de abstração, não se detendo demasiadamente em casos 
específicos, mas sim a partir de uma teorização de caráter geral. Afirma que há uma unidade original 
1  Entrevista disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/riquezas-de-minas/noticia/2011/10/12/inter-
nas_riquezas_de_minas,255582/norte-de-minas-sera-nova-fronteira-da-mineracao.shtml  (Acesso em 10/03/2014). 
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entre uma forma de comunidade, como uma tribo, e a “propriedade natural” 2 a ela relacionada, ou 
seja, com “as condições objetivas de produção tal como existentes na natureza, como ser objetivo do 
indivíduo mediado pela comunidade” (MARX, 1991, p.88). Essa unidade expressa uma forma particular 
de propriedade concernente a um modo de produção específico, evidenciando-se no relacionamento 
entre indivíduos e destes com a natureza, em suma, seu modo específico de trabalho. 

Nas formações sociais em que predominam uma unidade entre os sujeitos e as condições objetivas 
da sua produção ou naquelas em que a existência subjetiva pressupõe uma entidade comunitária como 
condição da produção – os indivíduos se relacionam com as condições de produção na medida em 
que, e somente a partir dessa condição, fazem parte da comunidade –, o desenvolvimento das forças 
produtivas é bastante limitado. A evolução das forças produtivas rompe essa unidade e, esse rompimento, 
é pressuposto da evolução dessas forças. Marx (1991, p.91-2) se preocupa, assim, com “a relação do 
trabalho com o capital, ou com as condições objetivas do trabalho como capital pressupõe um processo 
histórico que dissolve as diversas formas nas quais o trabalhador é um proprietário e o proprietário 
trabalha”. 

Marx apresenta quatro pré-requisitos, ou processos históricos de dissolução, para a emergência 
do trabalhador livre, a saber: 1º) a dissolução da relação com a terra (condições objetivas de trabalho) 
que se apresenta como condição natural de produção do homem; 2º) dissolução da relação na qual o 
homem é o proprietário dos instrumentos de trabalho, as formas de trabalho artesanal; 3º) o homem 
deve possuir de meios de consumo anteriores à produção, uma espécie de fundo de consumo, para 
sua manutenção enquanto produtor, ser proprietário dos meios de subsistência e; 4º) a dissolução das 
relações que apresentam o trabalhador como parte direta das condições objetivas de produção sendo 
objeto de apropriação na qualidade de escravos ou servos3. 

Os processos históricos de dissolução, segundo Marx, levam o indivíduo a se confrontar com as 
condições objetivas de produção como propriedade alheia, que não lhe pertence, mas, simultaneamente, 
há a possibilidade de intercâmbio de valor por meio do trabalho vivo. Em outros termos, pode-se ter 
acesso aos meios de subsistência mediante a atuação sobre as condições objetivas de produção, ou seja, 
pelo trabalho, mas a relação passa a ser pautada pela troca. Esses processos realizaram a dissociação de 
elementos combinados, ou seja, produtor direto e o solo, produtor direto e os instrumentos de produção, 
produtor direto e os meios de subsistência. 

O capital, por seu turno, segundo Marx, deriva da riqueza mercantil e usurária existente na forma 
de dinheiro. Porém, o dinheiro somente pode ser trocado pelas condições de produção por estarem estas 
separadas do trabalho como apontamos acima nos processos históricos de dissolução. Essa possibilidade 
de transformação da riqueza monetária em capital dependente da existência de trabalhadores duplamente 
livres e de certa capacidade artesanal dos produtores – utilização dos instrumentos de trabalho. Nos 
termos de Marx (1991, p.103-4):

Sua formação original [do capital] ocorre, simplesmente, porque o processo de dissolução de 
um velho modo de produção permite que o valor existente como riqueza monetária, adquira, 

2  Essa forma de propriedade não remete a forma de propriedade privada atual. Nos termos 
de Marx (1991, p.90) “propriedade – e isto se aplica as suas formas asiática, eslava, antiga clássica e 
germânica – originalmente significa uma relação do sujeito atuante (produtor) (ou um sujeito que re-
produz a si mesmo) com as condições de sua produção ou reprodução como suas, próprias. Portanto, 
conforme as condições de produção, a propriedade terá formas diferentes”. Assim, seria precipitado 
afirmar que essa propriedade natural, baseada em condições de produção específicas seja semelhante 
às formas de propriedade burguesas, baseadas nas condições de produção que subsumem o trabalho 
ao capital com vistas à produção de valores de troca. 
3  Sem a concretização desses pré-requisitos históricos “o trabalhador não pode aparecer como trabalhador livre, 
como capacidade de trabalho puramente subjetiva, sem objetividade, enfrentando as condições objetivas da produção como 
sua não-propriedade, como propriedade alheia como valor existente por si mesmo, como capital” (MARX, 1991, p.93).
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de um lado, as condições objetivas do trabalho para, do outro lado, trocar trabalho vivo dos 
trabalhadores, agora livres, por dinheiro. Todos esses elementos já existem. O que os separa é 
um processo histórico, um processo de dissolução e é este que possibilita ao dinheiro transforma-
se em capital. [...] O capital reúne as massas de mãos e os instrumentos preexistentes. É isto, 
e somente isto, que o caracteriza. Ele os reúne sob seu domínio. Esta é sua acumulação real; a 
acumulação de trabalhadores, com seus instrumentos, em determinados pontos. 

A aplicação empírica, por sinal bastante conhecida, do conceito de acumulação primitiva é 
fornecida pelo próprio Marx (1998) ao analisar a transição para o capitalismo a partir “cercamento dos 
campos” na Grã-Bretanha, uma acumulação que não decorre do modo de produção capitalista, sendo 
seu marco inicial. Enfim, Marx forneceu os elementos para a compreensão da transformação do trabalho 
em mercadoria, trocada por meios de subsistência pelo trabalhador e utilizada, pelo capitalista, na forma 
de consumo produtivo para a fabricação de outras mercadorias. A concepção materialista histórica do 
autor confere a importância decisiva à estrutura econômica da sociedade feudal, pois os elementos para 
a formação da sociedade capitalista emergiram por meio da sua decomposição. O trabalhador (a força de 
trabalho) só se torna mercadoria ao se dissociar de sua condição de escravo, servo, e de sua subordinação 
aos regulamentos das corporações. A única alternativa que lhe restaria para garantir sua sobrevivência 
seria a venda da sua força de trabalho.

Porém, pode-se indagar se a acumulação primitiva compreende apenas a fase inicial e já superada 
do capitalismo. Para alguns autores como Luxemburgo (1985) e Harvey (2013), não. Luxemburgo (1985) 
realiza uma crítica ao processo reprodução do capital em Marx, especificamente a sua esquematização 
baseada em um sistema fechado composto fundamentalmente de capitalistas e proletários (embora seja 
perceptível na abordagem de Marx a consideração de que a produção capitalista não seja obviamente a 
única existente no globo). A autora verifica a persistência de formas de produção camponesa e artesanal, 
mesmo nas áreas onde predomina a grande indústria. Não se trata de simples coexistência de várias 
formas de produção tanto na Europa quando nos países coloniais, mas de trocas desiguais e violentas 
entre as formas de produção não capitalistas e o capital europeu. É uma questão vital para o capitalismo 
a apropriação dos meios de produção e força de trabalho das áreas não capitalistas. 

Isso não significa já a própria acumulação primitiva, mas seu processo continua até hoje. [...] 
O capital só conhece como solução para esse problema, o uso da violência, que constitui um 
método permanente da acumulação de capital no processo histórico, desde sua origem até nossos 
dias (LUXEMBURGO, 1985, p.319). 

Para Luxemburgo (1985) a troca entre os meios não capitalistas e meios capitalistas se depara com 
dificuldades decorrentes da segurança e da estabilidade das relações sociais e com necessidades limitadas 
dessas formações. Trata-se de uma troca que utiliza, especialmente da violência política. O ingresso do 
capital nas comunas tradicionais se deu por meio da destruição das relações sociais existentes. Há a 
destruição da economia natural, camponesa ou qualquer outra formação econômica que se interponha 
entre os interesses da produção capitalista e os “tesouros” e riquezas naturais dos povos subjulgados. O 
objetivo é abrir caminho à troca e à produção de mercadorias capitalistas, acelerando, simultaneamente, 
o processo de acumulação nos países europeus. Nos termos de Luxemburgo (1985, p.320):

O capitalismo não pode subsistir sem seus meios de produção e suas forças de trabalho, que 
são indispensáveis como mercado de seu sobreproduto. E, para privar-lhe de seus meios de 
produção e transformar suas forças de trabalho em compradores de suas mercadorias, propõe-se 
conscientemente aniquilá-los como estruturais sociais autônomas é, do ponto de vista do capital, 
o mais racional, por ser, ao mesmo tempo, o mais rápido e rentável.

A ideia de que o capitalismo necessita de algo “fora de si mesmo” para estabilizar-se é 
extremamente pertinente – o que remete à concepção hegeliana da dialética interna do capitalismo que o 
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induz a buscar soluções exteriores, Harvey (2013). O capitalismo pode recorrer a uma formação social 
não capitalista, como pode criar o seu próprio outro. Segundo Harvey (2013, p.118) “o capitalismo pode 
tanto usar algum exterior preexistente (formações sociais não capitalistas ou algum setor do capitalismo 
– como a educação – que ainda não tenha sido proletarizado) como produzi-lo ativamente” (HARVEY, 
2013, p.118). 

As abordagens de Luxemburgo (1985) e Harvey (2013) buscam preencher a lacuna na abordagem 
sobre a acumulação primitiva que reside na consideração do caráter apenas originário desse processo, 
já consumado. Conforme descrevemos acima, esses autores a consideram como processo perene, vital 
para o desenvolvimento do capitalismo – embora a primeira a veja como resultado de uma crise de 
subconsumo e apenas sob o prisma da relação com um “exterior”, desconsiderando a capacidade de 
criação do “outro” no interior do próprio sistema. 

Harvey (2013) utiliza o termo “acumulação por espoliação” para evitar a referência à acumulação 
primitiva como um processo pretérito. Uma ampla gama de processos compõe a acumulação primitiva 
analisada por Marx, alguns desses processos puderam ser claramente observados no caso da acumulação 
primitiva na região Norte de Minas Gerais, a saber: privatização da terra e a expulsão, com recurso à 
violência, das populações do campo; transformação da força de trabalho em mercadoria; supressão das 
formas alternativas de subsistência (produção e consumo) em virtude da impossibilidade de recurso às 
terras comunais (do Estado); monetização das relações de troca4.  

tem uns grileiros de terra aqui da região que eles usa pegar essas terras, declarar as terras que 
diz que são devolutas e passar para outras pessoas, então aí a gente não gosta de citar o nome 
não, compraram essas terras e  já veio diretamente desmatar também, então sem comunicar com 
a comunidade, nós não aceitou, precisou fazer uma reunião aí apertar eles também e pedir pra 
sair aí foi que saiu né?(...) Assim, eles procurou, tentou comprar terra na região, só que isso ai 
a gente já incentivava não vender né? Mas procurou comprar terra e mesmo assim comprou. 
Alguém apareceu aí como laranja e comprou terra na comunidade pra repassar pra esse pessoal 
[da empresa], então a gente vê que no momento agora ta tudo parado, mas tem terra comprada 
deles aí. Teve gente também que beneficiou eles na comunidade, sempre tem pessoas que associa 
a eles, então é isso que a gente vem sofrendo as consequências na comunidade e eles pressionam 
bastante né? (...) Isso vem prejudicando a gente, agora mesmo, mas é essa questão aí, desses 
grileiros de terra que é quem manda e desmanda aí na comunidade, tem capanga pra olhar essas 
terras deles aí, a gente é ameaçado também, então é complicado e fica na saída da chapada, 
aí é desse pessoal. (...) Esse aí que veio desmatar diretamente, precisamos ir lá parar mesmo, 
aí precisou chamar a polícia militar pra poder ver no caso, o lado da comunidade e no caso 
quando chega ai, vê o lado deles mais do que o da gente. Ele aceitou ir mas falou que voltava 
também, mas eu falei pra eles voltar a gente também vai ta preparado né? Porque não pode 
aceitar, vai desmatar e as nascentes nossa que tem aí. Nós tem umas cinco nascentes aí que 
beneficia a comunidade(...) (Entrevista com morador da Comunidade Peixe Bravo/Riacho dos 
Machados - MG, Novembro de 2015).

O meio ambiente torna-se um terreno contestado materialmente e simbolicamente, ilustrando 
a permanência de embates desiguais que reproduzem basicamente um formato “de cima, para baixo” 
privilegiando segmentos restritos da sociedade hegemônica economicamente e politicamente. A categoria 
do meio ambiente para Acselrad (2004) é vista como objeto de debate e conflito, não apenas como objeto 
de cooperação, já que é abarcado por sentidos socioculturais e interesses diferenciados. Trata-se de um 
espaço comum de recursos, mas, em contrapartida, é exposto a distintos projetos, interesses, atividades, 
formas de apropriação, etc. Em narrativas, um morador da Comunidade de Peixe Bravo, distrito do 
município de Riacho dos Machados - MG, e um trabalhador rural deste mesmo município, contam como 

4  Outros processos compõem a acumulação primitiva na abordagem de Marx: conversão de várias formas de direito 
de propriedade em direitos exclusivos de propriedade privada; [...] processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropria-
ção de ativos (inclusive recursos naturais); [...] o comércio de escravos; e a usura, a dívida nacional e em última análise o 
sistema de crédito como mairo raciais de acumulação primitiva (Harvey, 2013, p.121). 
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se deu o processo de impactos ambientais na região.

(...) a questão dos furos de mineração mesmo, andou atingindo as nossas águas aí nas nascentes 
de água, fazendo a água mudar de cor né? Então dessa questão fora as outras questão de 
fizeram picadas ali no mato nosso aí roçaram sem permissão né? Das picadas e esses furos 
atingiu bastante a gente, também perdemos várias nascentes de água, então isso aí prejudicou 
bastante também. (Entrevista com morador da Comunidade Peixe Bravo/Riacho dos Machados 
- MG, Novembro de 2015).

Um dos impactos é essa questão da contaminação, assim teve uma época que matou peixe nos 
rios, o gado rejeitou e agora também eu vi falando que teve uma época lá que o gado não tava 
muito querendo beber a água não (...) tem a poeira também, em umas comunidades lá que agora 
mesmo já teve muita denuncia, o pessoal já denunciou muito mesmo porque é muita poeira, 
as máquinas trabalhando e eles não, como eles não tem água e as máquinas é rodando o dia 
todo suspende poeira demais, uma outra coisa são as bombas né? Que eles faz, a detonação de 
pedra que suspende poeira muito também (...) (Entrevista com trabalhador rural do município de 
Riacho dos Machados – MG, Outubro, 2015).

Com a implementação dos projetos de exploração mineral, há um aumento na pressão sobre os 
recursos naturais, sendo que a escassez de bens naturais transfigura-se de imediato. Nestas narrativas, 
percebem-se os impactos negativos das atividades de mineração, destacando a escassez de água 
resultante do esvaziamento de nascentes e córregos, contaminações nas águas, entre outros. Há um 
descontentamento e uma resistência a estes projetos por parte da população atingida, seja de forma direta 
ou indireta.

As narrativas ilustram um processo de modos diferenciados de apropriação do meio ambiente. 
Estas disputas, os conflitos socioambientais são vistos principalmente como consequências do 
crescimento econômico e da desigualdade social. Desta maneira, os conflitos podem surgir da disputa 
de apropriação de uma mesma base de recurso, ou de bases distintas. Envolvem grupos que adéquam, 
usam e significam o território de formas diferenciadas e geralmente ocorrem quando a continuidade 
das formas de apropriação de pelo menos um dos grupos, for ameaçada por efeitos indesejáveis das 
formas de apropriação de outro. A escassez (gerada pelas atividades socioeconômicas que ocasionam 
degradação ao ambiente natural) e a forma como a natureza é utilizada determinam os desequilíbrios 
social, econômico e ambiental (ACSERALD, 2004; BRITO, 2011).

Segundo Borsoi (2007), a concentração e apropriação de território por grandes empreendimentos 
tanto estatais quanto privados produziram significativos impactos negativos sobre o ecossistema, 
acarretando perda da biodiversidade e a desestruturação de comunidades tradicionais, como: ribeirinhas, 
pescadores, indígenas, pequenos agricultores, etc. De forma crescente, tornou-se inaceitável a geração 
de impactos ambientais resultantes principalmente de empresas, em virtude das grandes pressões da 
sociedade, dos meios de comunicação e de grupos ambientalistas.

Nos anos 1990 as escolhas macroeconômicas do governo apresentaram novas implicações sobre 
os recursos naturais. O meio ambiente viria a ser um ambiente de negócios, uma boa oportunidade para 
atrair investimentos internacionais. Logo, pode-se considerar que foram fatores decisivos para a eclosão 
dos conflitos socioambientais: o aumento da concentração e exploração desses espaços territoriais já 
ocupados pelo capital, abertura política e o restabelecimento da democracia no país (LEROY, 2002 apud 
BORSOI, 2007).

No que tange especificamente à atividade de mineração, percebe-se a existência de “diferentes 
conflitos envolvendo diferentes atores sociais, seja em torno do uso do solo, seja em torno da distribuição 
de benefícios e dos prejuízos decorrentes da exploração desse importante recurso natural” (BORSOI, 
2007, p.11). 

Ao mesmo tempo em que a extração de minério de ferro e ouro, principalmente, gera benefícios 
na forma de produção de riqueza, impostos, empregos e renda, produz, além disso, grande impacto sobre 
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o meio ambiente local em decorrência da exploração predatória desse recurso, como também sobre a 
saúde dos trabalhadores que vivem dessa atividade. 

Desta maneira, os impactos causados por estes empreendimentos ocasionam problemas sociais. O 
relato de um representante da ONG - Cerrado Treio Clube do município de Porteirinha – MG, demonstra 
como a vinda dos projetos minerários, interferiu na vida de várias famílias locais. 

Em Porteirinha começou a expandir demais. O crescimento, casas sendo construídas pra vender 
pra esse pessoal, pra alugar. Pessoas fazendo financiamentos para comprar casas para alugar. 
Certo, como um colega meu comprou duas para alugar, como ele me falou ó, eu financiei. Agora 
o que eles vão me pagar, eu vou pagar o financiamento, ter uma grana ainda e depois a casa é 
minha. Só que agora, num tem ninguém na casa dele, não sei, ta se virando. Porque ele tem que 
pagar o financiamento, o banco não perdoa ninguém. E isso tornou agora o ponto de vista lá 
dos ribeirinhos do pessoal de Riacho. Esse pessoal está completamente iludido! Completamente. 
Eles, o quê que eles fizeram? Eles deram pra eles muito dinheiro com negociações. Certo, você 
é do nosso favor, você tem isso aqui. Com isso eles compraram carros, reformaram casas e aí 
viram o avanço da mineradora, crescendo e eles se desenvolvendo. E passaram o tempo, hoje 
qual é a realidade? As filhas desse povo, a maioria tem os filhos que elas não sabem quem 
são os pais. As que sabem, os pais foram embora. Foram engenheiros. Deixaram um tanto de 
filho que está lá no Riacho [município de Riacho dos Machados] (...) Chamamos de os filhos 
do progresso! Mas os filhos do progresso só têm mães desempregadas, que vivem com ajuda 
de governo pra poder sustentar seus filhos. Certo, e são os filhos que hoje não são registrados 
porque não tem pais, foram todos embora. Então, esse é um dos problemas sociais que Riacho 
ta enfrentando. Só que isso só consegue ver, quem esta por dentro, disso. Outros, que estão só 
como os donos de comércio, vê, mas está com a tapa nos olhos que impede que eles vejam mais 
e tapando a boca para que eles não falem nada. Então, eles aceitam isso. Certo, e esse pessoal 
ribeirinho o quê que aconteceu? A maioria dos rios secaram. Eles foram obrigados a vender a 
terra porque não tem mais água. (Entrevista com representante da ONG – Cerrado Treio Clube 
do município de Porteirinha – MG, Outubro de 2015).

As atividades de mineração apresentam tanto efeitos positivos, referentes ao crescimento 
econômico, como efeitos negativos, notadamente, a degradação ambiental e o aumento das desigualdades 
sociais em âmbito local. A questão ambiental nas últimas décadas ganhou status de problema global, tem 
mobilizado a sociedade civil organizada (ONG’s, movimentos ambientalistas, comunidades tradicionais, 
etc.) e os meios de comunicação, como também tem orientado as agendas públicas de diversas esferas 
governamentais-municipal, estadual e federal em torno da chamada crise ambiental (ALONSO, 2000; 
FONSECA, 2014).

Cabe salientar que o processo de acumulação contínua de capital requer uma articulação com 
o poder político. A política desenvolvimentista elucida o papel histórico fundamental assumido pelo 
Estado no processo de acumulação capitalista, a articulação entre o econômico e o político marcou o 
desenvolvimento (no sentido restrito do crescimento econômico) do Norte de Minas Gerais.
 
DESENVOLVIMENTO NO NORTE DE MINAS GERAIS SOB A SUDENE

A heterogeneidade de Minas Gerais é uma das características mais marcantes do estado. A 
diversidade geográfica, cultural, socioeconômica e política engendrou e/ou influenciou os processos de 
desenvolvimento econômico nas regiões de Minas Gerais. Dulci (1999) verificou três modalidades de 
desenvolvimento que variam consideravelmente. Casos diametralmente opostos ocorreram em Juiz de 
Fora, que se assemelha ao modelo originário de industrialização (o parque industrial da localidade era 
uma extensão do centro mais dinâmico da economia brasileira durante a fase pioneira de industrialização) 
e no Norte de Minas, área de atuação da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), 
que teve seu processo de industrialização estimulado por uma política do Governo Federal. Esses dois 
casos refletem respectivamente o tipo de industrialização motivada por fatores de mercado, relativamente 
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independente de variáveis políticas, e a industrialização motivada por fatores externos, baseada em 
meios institucionais para a dinamização de áreas sem interesse para investimentos de mercado. A terceira 
modalidade de desenvolvimento mineiro se baseou na busca de “uma via própria”, caracterizada pela 
articulação entre recursos políticos e o potencial das condições de mercado – modelo característico de 
Belo Horizonte. Assim, o processo de desenvolvimento deriva do impulso interno a partir da combinação 
de fatores econômicos e políticos5. 

De forma geral, a perspectiva que orientou os estudos sobre o processo desenvolvimento econômico 
da região Nordeste do Brasil, sob a égide da Sudene, considera fatores e agentes capitalistas externos 
à região como impulsionadores desse processo, Oliveira (1977)6 e Furtado (1989)7. As abordagens que 
tratam das ações da Sudene na região Norte de Minas Gerais também ressaltam as iniciativas externas 
como forças motrizes do desenvolvimento regional, Braga (1985). 

Pereira (2007), por seu turno, se distancia das abordagens que analisam o desenvolvimento 
a partir de fatores e agentes exógenos. Baseado na tipologia sugerida Dulci (1999) para o caso de 
Belo Horizonte, propõe existência de estruturas regionais de poder que, também, condicionaram o 
desenvolvimento do Norte de Minas Gerais. A política regional foi marcada pela presença simultânea 
de fazendeiros, comerciantes e profissionais liberais – uma elite “polivalente” ou “multifuncional”. As 
lideranças empresariais urbanas, rurais e políticas norte-mineiras, fortemente unificadas e representadas – 
pela Sociedade Agropecuária de Montes Claros, criada em 1944, posteriormente denominada Sociedade 
Rural de Montes Claros, pela ACI (Associação Comercial e Industrial de Montes Claros) criada em 
1949 –, concordaram com o modelo de desenvolvimento implantado na região e se beneficiaram com o 
mesmo.

O desenvolvimento do norte de Minas Gerais foi fomentado pela SUDENE a partir de incentivos 
fiscais e financeiros para a modernização da economia regional. Os objetivos das elites regionais 
passavam, em primeiro lugar, pelos benefícios particulares que auferidos com o desenvolvimento. Desde 
então, essas elites têm no Estado um suporte fundamental para o processo de acumulação de riquezas. 

Se as elites regionais participaram, a seu modo, do processo de desenvolvimento regional, os 
trabalhadores rurais, urbanos, populações tradicionais e os movimentos sociais ligados a esses segmentos, 
historicamente não tiveram suas demandas atendidas, não condicionaram o desenvolvimento do Norte 
de Minas Gerais. 

DESENVOLVIMENTO COMO CAMPO DE DISPUTAS

O desenvolvimento econômico do Norte de Minas Gerais via Sudene dinamizou e diversificou 

5  Dulci (1999) buscou superar a dicotomia existente entre as abordagens “representacionistas”, as quais afirmavam 
que as lideranças políticas representavam os interesses dos grandes proprietários (o que explica, por exemplo, a grande in-
fluência política dos cafeicultores da Zona da Mata e do Sul de Minas Gerais durante a primeira república), e as abordagens 
que dissociavam economia e política, que defendiam a predominância da burocracia e das lideranças políticas profissionais 
na orientação do desenvolvimento – a despeito dos interesses privados. Havia uma nítida dicotomia entre as correntes, pois 
se a primeira verifica uma sintonia entre Estado e burguesia, a segunda, concebe o Estado como agente central do desenvol-
vimento (PEREIRA, 2007).

6  A integração nacional sob o domínio econômico e político da “região” de São Paulo (Centro-Sul), não encontrou 
resistência na debilitada “burguesia industrial açucareira-têxtil”, politicamente incapaz de redefinir e comandar seu “esquema 
de reprodução”. A perda de poder político “impedia-lhe de utilizar o próprio Estado, capturado pela burguesia industrial do 
Centro-Sul e, no Nordeste, pela oligarquia algodoeiro-pecuária, para redirecionar seus esquemas de reprodução” (OLIVEI-
RA, 1977, p.78). O “Estado que fica no Nordeste é um Estado imobilista, do ponto de vista das relações entre as classes 
‘regionais’, ainda que do ponto de vista da acumulação em escala nacional operasse francamente, reiterando os termos de 
reprodução da economia industrial (OLIVEIRA, 1977, p.82)”.

7  As forças dominantes do Centro-Sul apoiavam as ações da SUDENE no sentido de efetuar mudanças estruturais no 
Nordeste (FURTADO, 1989), pois a modernização desta região abriria novos mercados, favorecendo as atividades industriais 
do Centro-Sul.
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as estruturas produtivas locais, tanto rurais quanto urbanas, e ocasionou ou estimulou a emergência de 
instituições8 e/ou seu amadurecimento. A estas transformações correspondem novas estruturas e relações 
sociais que, consequentemente, constituem uma nova plataforma para as demandas de desenvolvimento 
regional. Novos grupos e interesses concernentes à região entraram em jogo simultaneamente a articulação 
de diferentes espaços geográficos no processo de produção capitalista. 

De forma geral, esse conjunto de transformações redefiniu as relações entre agentes e os interesses 
que orientam a produção em escala regional. Em termos sociológicos, o desenvolvimento econômico 
pode certamente ser relacionado à mudança social. As perspectivas divergem quanto às causas das 
transformações nas estruturas sociais. O desenvolvimento econômico seria, por um lado, a causa das 
mudanças sociais9 (variável independente) ou, por outro, seria apenas uma das suas expressões10 (variável 
dependente). 

As abordagens sociológicas clássicas sobre o desenvolvimento das sociedades modernas 
verificam as forças motrizes da mudança social a partir de perspectivas diferentes. A mudança social 
seria, por um lado, derivada das transformações econômicas concernentes à produção capitalista – 
como proposto pela perspectiva marxista – ou, por outro, de fatores não econômicos que desempenham 
um papel fundamental nas transformações das sociedades modernas – perspectiva weberiana. Essas 
abordagens, que foram e são aperfeiçoadas e adaptadas aos novos contextos, apresentam limitações 
na análise do desenvolvimento econômico atual nas diferentes regiões (entre nações e/ou intranações), 
notadamente, quanto às relações entre os agentes e entre estes e as estruturas sociais que os condicionam. 
Considera-se aqui tanto os agentes estratégicos, que nas suas relações impulsionam e condicionam as 
mudanças, quanto os que as sofrem de forma mais ou menos passiva. 

Apreender as relações entre agentes e estruturas sociais possibilita lançar hipóteses condizentes e 
coerentes com a realidade vivida, conhecida/interpretada pelo agente11. Destarte, a análise das percepções 
dos agentes sobre desenvolvimento da mineração na região norte Minas Gerais visa articular subjetividade 
e objetividade, no sentido proposto por Bourdieu (1990) como momentos simultâneos12 presentes nas 

8   Citamos algumas dessas instituições: o CAA (Centro de Agricultura Alternativa) criado em 1985, promove ini-
ciativas de desenvolvimento sustentável com o objetivo da manutenção do pequeno produtor rural no campo; o Escritório 
da Regional Norte do IEF (Instituto Estadual de Florestas) foi efetivamente implantado em 1985 – embora já existissem 
Escritórios Florestais em Januária, Rio Pardo de Minas, Jaíba, Pirapora e Montes Claros, desde 1975; ADENOR (Agência 
de Desenvolvimento da Região Norte de Minas), criada em 2009, visando ao aceleramento do desenvolvimento econômico 
sustentável da região, entre outras.

9  O desenvolvimento econômico na região Norte de Minas Gerais, como constatado nas abordagens centradas na 
feição exógena do processo, apresenta um caráter prescritivo, especificamente, do ponto de vista da população que é afetada 
pela mudança social. Na perspectiva dos “afetados”, o desenvolvimento seria a causa das mudanças nas estruturas sociais que 
historicamente orientaram suas ações. Os investimentos beneficiaram segmentos econômicos específicos, muitos dos quais, 
além das fronteiras da região e do estado de Minas Gerais. 

10  Santos (2010), a partir de uma abordagem sócio-antropológica, considera o desenvolvimento econômico como 
parte de uma totalidade cultural complexa. “O desenvolvimento econômico não gera a mudança social, ele é a própria mu-
dança, pois se identifica com a totalidade cultural. A economia, compreendida como uma fração desta totalidade, é incapaz de 
determiná-la. Trocando em miúdos, a ocorrência do desenvolvimento econômico é determinada pela evidência de mudança 
social, seu conteúdo substantivo” (SANTOS, 2010, p.5).

11  Bourdieu (2007a) realiza uma crítica à escolástica – combate à ilusão do fundamento – e utiliza algumas categorias 
interessantes para a compreensão da conexão entre o agente/campo e que mobilizamos ao longo do presente texto. Cada indi-
víduo, inclusive o pesquisador, apreende a realidade a partir das condições de possibilidade dadas pelo seu campo. Destarte, é 
necessário “objetivar o sujeito da objetivação”, pois o objeto (para o pesquisador) é a representação transfigurada da relação 
que se tem com ele, relação orientada pelo habitus – não se deve atribuir ao objeto propriedades que são do pesquisador. 

12  Bourdieu (1990) resume sua perspectiva que articula objetividade e subjetividade (em contraposição ao subjetivis-
mo característico do interacionismo simbólico, especialmente da etnometodologia, e ao objetivismo presente, por exemplo, 
nas perspectivas de Marx e Durkheim) nos seguintes termos: “de um lado, as estruturas objetivas que o sociólogo cons-
trói no momento objetivista, descartando as representações subjetivistas dos agentes, são o fundamento das representações 
subjetivas e constituem as coações estruturais que pesam nas interações; mas, de outro lado, essas representações também 
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relações sociais. A noção bourdieusiana de campo apresenta-se, nesse sentido, como fecunda para a 
análise do desenvolvimento do setor. 

A partir dessa perspectiva que rompe com os modos de pensamento substancialista e realista, 
Bourdieu (2007b) utiliza a noção de campo de poder, segundo a qual existem relações de força entre 
agentes, ocupantes de determinadas posições sociais, que garantem uma quantidade de força social 
que possibilita a sua entrada nas lutas pelo monopólio do poder, especificamente, naquelas lutas que 
apresentam “uma dimensão capital as que têm por finalidade a definição da forma legítima do poder” 
(BOURDIEU, 2007b, p.29). As elites dos diferentes campos sociais travam as disputas no campo do 
poder. Esse campo assume a forma de um “metacampo” que condiciona as disputas em outros campos 
sociais. As transformações nele ocorridas alteram as posições sociais, as alianças e as oposições internas 
e, também, as relações entre agentes e as instituições desse campo com agentes e as instituições de outros 
campos sociais13. 

Essa perspectiva é condizente com a teoria da regulação. Segundo Boyer (1990), a regulação 
é entendida sinteticamente como a “conjugação dos mecanismos que promovem a reprodução geral, 
tendo em vista as estruturas econômicas e as formas sociais vigentes” (BOYER, 1990, p. 46). O modo 
de regulação pode ser compreendido como um conjunto de formas institucionais e normas que ajustam/
compatibilizam os comportamentos individuais e coletivos no interior de um regime de acumulação – 
considerando o estado das relações sociais, inclusive contraditórias, entre os agentes (LIPIETZ14 apud 
NASCIMENTO, 1993). De uma forma geral, a perspectiva regulacionista analisa os mecanismos que 
contribuem para a reprodução das estruturas sociais e econômicas.

De acordo com o conceito de regulação, as práticas sociais possuem certa regularidade não 
ocasional, ou seja, são criadas em sua permanência e repetição. A regulação realiza a organização de um 
conjunto de ações/interesses limitados, dispares e descentralizados, conferindo coerência à dinâmica do 
sistema. Os papeis sociais são variáveis, apresentam a plasticidade como uma qualidade inerente. Nesse 
sentido, podem não condizer com as expectativas em torno deles e com as influências/condicionamentos 
do lugar15. A passividade (trabalhadores urbanos, rurais e populações tradicionais) que marcou o histórico 
de desenvolvimento no norte de Minas Gerais, começou a ser rompido nas últimas décadas. Porém, 
a participação das populações ainda depende de certo amadurecimento das instituições. A seguinte 
entrevista aborda as dificuldades da participação. 

O Copam (Conselho Estadual de Política Ambiental) é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. E 

devem se retidas, sobretudo se quisermos explicar as lutas cotidianas, individuais ou coletivas, que visam transformar ou 
conservar essas estruturas. Isso significa que os dois momentos, o objetivista e o subjetivista, estão numa relação dialética 
e que, por exemplo, mesmo se o momento subjetivista parece muito próximo quando o tomamos isoladamente nas análises 
interacionistas ou etnometodológicas, ele está separado do momento objetivista por uma diferença radical: os pontos de vista 
são apreendidos enquanto tal e relacionados a posições dos respectivos agentes na estrutura” (BOURDIEU, 1990, p.152). 
Cabe salientar que o habitus é condicionado pelo campo, mas esse condicionamento é uma prioridade exigida pelo modelo 
de análise bourdieusiano e não uma prioridade ontológica, pois a realidade social não é movida pela mesma lógica do modelo 
sociológico.

13  Inspirado na abordagem bourdieusiana Santos (2010) analisou o desenvolvimento econômico a partir dos casos 
do complexo mina-ferrovia-porto da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) na região oriental amazônica e da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) no Rio de Janeiro, recorrendo à noção de “metacampo”. Segundo o autor “este objeto econômico 
[o desenvolvimento econômico] condiciona assim, os limites da ação e a dinâmica das relações entre os agentes – inclusive 
aqueles (agentes e relações) que precedem a sua criação” (SANTOS, 2010, p. 13).

14  Lipietz, Alain “La mondialization de la crise général du fordisme: 1967-1984”. Paris: Cepremap (8413):6. 

15  Segundo Nascimento (1993, p.126) “as regularidades coexistem, permanentemente, com a possibilidade de sua não 
eficácia, ou seja, de sua não realização. Em palavras próximas de Bourdieu, o habitus como disponibilidade de participar do 
jogo não apenas reproduz a realidade, mas também a transforma. O que nos conduz a pensar na recusa em reduzir os compor-
tamentos dos indivíduos e dos grupos sociais a simples respostas às demandas estruturais. A ocupação do lugar não é passiva, 
o desempenho do papel não é igual, a subjetividade não é um simples acessório; enfim, as relações sociais são revestidas de 
uma qualidade intrínseca: sua plasticidade”. 
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a Supram (Superintendências Regionais de Meio Ambiente) é o órgão que executa as políticas de 
Meio Ambiente, que fiscaliza, que vai fiscalizar isso. Só que é tipo assim, um técnico pra vistoriar 
30 empreendimentos, é um órgão extremamente sucateado. Tanto que umas das reuniões do 
Copam que ia ter a votação, eles entraram de greve. Esse dia foi a maior picaretagem. Foi assim, 
ia ter a reunião pra poder aprovar, quando chegamos lá, o povo do Supram que da o suporte 
técnico. O Supram é o executivo e o Copam é consultivo, uma coisa assim. Daí os funcionários 
do Supram falaram que estava de greve e que não iam votar, então os próprios conselheiros do 
Copam, falaram assim, que então já que eles estavam de greve, vamos adiar e todo mundo foi 
a favor de cancelar a reunião. Daí quando pensa que não, olha o secretário de Meio Ambiente 
que deu uma canetada, o que de a Licença ad referendum. Então eles utilizaram isso da greve 
dos funcionários pra desestabilizar a luta e pra já pegar a licença ad referendum. (Entrevista 
com ex-funcionária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Porteirinha – MG, 
Abril de 2015). 

A partir da perspectiva da escola de regulamentação, as atividades de exploração mineral seriam 
influenciadas por pressões institucionais/legais e contariam com a iniciativa não apenas das empresas, 
mas do estado, da sociedade civil (incluindo trabalhadores e movimentos sociais). A entrevista permite 
constatar que os agentes afetados pela mineração buscaram formas de participação no processo de 
implantação dos projetos de mineração na região. A tentativa de condicionar a implementação das plantas 
de extração do minério, embora denote uma capacidade de mobilização local, esbarra na deficiência das 
instituições – responsáveis pela regulação do processo. 

Os projetos de mineração surgem como uma forma de “redenção” para o desenvolvimento 
da região norte mineira. O discurso dos agentes políticos e empresariais quanto à implantação desses 
empreendimentos é revestido de positividade, sendo que a maior expectativa é o desenvolvimento 
econômico regional. Entretanto, além das preocupações com os impactos socioambientais e das 
resistências a estes projetos, a população local não acredita nas promessas do desenvolvimento regional. 
De acordo com os relatos dos moradores, representantes sindicais, lideranças de movimentos sociais, 
entre outros, o município de Riacho dos Machados – MG não usufruiu do desenvolvimento advindo dos 
projetos minerários, já que a cidade conta com uma estrutura muito aquém do desejado.

Eles não trazem desenvolvimento, porque assim, a gente não consegue vê, por exemplo, se você 
pega o posto de saúde do Riacho que é onde que recebe o pessoal, a cidade não tem um hospital 
não tem nada, tem só posto de saúde, a situação ficou cada vez mais complicada, não tinha nada 
não. Água a COPASA [Companhia de Saneamento de Minas Gerais] avisou mil e uma vez: vai 
faltar água na cidade! Aí faltou, teve que vim água de pipa de Porteirinha pra Riacho. E aquele 
pessoal que mora nos alto, todos teve que comprar caixa, mais caixa pra por no chão, comprar 
tambor, porque a água chegava, por exemplo, chegava duas horas da manhã, conseguia subir 
lá em cima dos morro, o pessoal enchia as caixas pra no outro dia ter água de balde pra usar 
e aí era sempre assim.É isso que a complicação e a confusão fica na cabeça da gente, porque 
a gente sabe que é uma empresa que extrai ouro, que é muito dinheiro, que a gente sabe que é 
caro, mas o que fica? (...) A gente não consegue enxergar, a estrada nós não tínhamos estrada, 
então o pedacinho de asfalto que a gente tinha da entrada de Riacho até a entrada da mina e era 
ruim demais. (Entrevista com trabalhador rural do município de Riacho dos Machados – MG, 
Outubro, 2015).

Olha eu acho isso muito relativo. Gerou dinheiro na região. Girou dinheiro na região. Mas em 
contrapartida, eu acho assim, se grandes projetos servissem para desenvolvimento, Riacho dos 
Machados seria a cidade mais desenvolvida daqui região. Por que? Porque lá já teve várias 
empresas. Ai você vê quem é Riacho dos Machados? Lá não tem um hospital, todas as crianças 
de lá, não nascem lá. Lá é extremamente carente. Se você vê Riacho, não precisa nem eu falar. 
Mas lá é uma das cidades da microrregião que tem esses grandes projetos. O desenvolvimento 
aqui em Porteirinha, quando a gente pergunta, eles imaginavam que seria maior, mais forte, 
que geraria mais empregos. O sentido aqui de desenvolvimento foi muito pouco. (Entrevista 
com ex-funcionária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Porteirinha – MG, 
Abril de 2015).
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Pelo contrário né? Essa questão da empresa falar em desenvolvimento pra nós isso é ao 
contrário. Isso a gente não acredita, a gente vê que é mais é papo né?Então pra gente, isso não 
existe. (...) Eles vêm falar essas coisas na comunidade e a gente ta incentivando a comunidade a 
não se levar por essa parte aí, porque vem prometer emprego pra um e não sei o que pra outro, 
mas isso é só mentira, então a gente já ta ciente disso. (Entrevista com morador da Comunidade 
Peixe Bravo/Riacho dos Machados - MG, Novembro de 2015).

Desde o início a gente tem essa preocupação, porque é um projeto que a gente sabe que tem 
parte que é desenvolvimento, mas que tem um dano ambiental muito grande. Já começa desde 
o inicio quando eles compram as propriedades e retiram as famílias do local e essas famílias 
são removidas para a cidade, para a periferia da cidade, porque as pessoas tem um hábito de 
vida e muda de uma hora pra outra por conta de um empreendimento que chega prometendo um 
desenvolvimento que é pra quem né? Porque não é para aquelas famílias e hoje a gente percebe 
claramente a preocupação da gente que as pessoas estão no entorno da cidade, nas margens da 
cidade. Tem as casas para morar mas não tem um futuro, o futuro deles é muito incerto, porque 
nem todos foram trabalhar no processo minerário, nem todos conseguiram emprego, alguns 
vivem de aposentadoria e outros estão ai contando com a sorte. (Entrevista com funcionária do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Riacho dos Machados – MG, Fevereiro de 
2016). 

O cenário narrado a partir das entrevistas revela que a promessa do desenvolvimento econômico 
regional, não soluciona o problema de pobreza, desemprego, carências de serviços públicos básicos, 
presentes nos municípios supracitados.  Desta maneira, a abordagem de Oliveira (2008) serve de referência 
para a análise do desenvolvimento em nível regional no qual alguns grupos parecem se beneficiar dos 
projetos de mineração enquanto outros são marginalizados ou têm suas formas de reprodução social 
drasticamente alteradas a partir da introdução desses projetos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns impactos ambientais e sociais elucidados por Rovere; Kruger (2010) podem ser elencados: 
degradação da paisagem, exposição do solo à erosão, supressão da vegetação, provável afugentamento 
da fauna, comprometimento dos recursos hídricos, provável geração de fumos e gases, bem como um 
significativo fluxo migratório para a região, a exacerbação das desigualdades econômicas alterando 
as referências e os horizontes culturais e, ainda, o crescimento das patologias sociais (alcoolismo, 
jogo, prostituição e violência). Nota-se como a atividade mineraria impacta a sociedade com a mesma 
intensidade que o faz com o meio ambiente. Contudo, apesar de sofrerem as consequências perversas de 
sua operação, vários segmentos sociais, são delas dependentes.

Neste âmbito, as questões ambientais atualmente tem se constituído em problemas de políticas 
públicas. Deste modo, torna-se necessário que os atores sociais, passem a atuar de forma crítica, 
representativa e articulada nas propostas e projetos de interesse coletivo nas diversas esferas públicas, 
como também na formulação e encaminhamento de demandas sociais. É essencial que esses grupos 
tomem iniciativas e façam pressão frente ao poder público a fim de exigir a abertura desses espaços para 
debate de modo a descentralizar as decisões e envolver o conjunto da sociedade.

Porém, o velho e o novo se articulam na expansão da fronteira mineral na mesorregião Norte de 
Minas Gerais. O velho se resume a falta de participação da população local (a mobilização de grupos sociais 
foi verificada, mas as instituições não foram capazes de materializar as reivindicações desses grupos). A 
novidade da exploração aurífera expressa a modernização da região. Porém, essa modernização resultou 
em problemas sociais claramente perceptíveis, pois a promessas do desenvolvimento, novamente, não 
se concretizaram. 
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