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Introdução 

 Políticas Publicas, são ações públicas assumidas pelos governos, 

instituições públicas estatais com ou sem participação da sociedade que concretizam 

direitos humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em lei. Não se pode falar em 

política pública fora da relação entre estado e sociedade. Ela compreende tudo o que o 

Estado faz ou deixa de fazer: o investimento, os segmentos beneficiados ou excluídos 

pelos serviços. Nessa compreensão, as políticas públicas podem oportunizar a melhoria 

da qualidade de vida da população redistribuindo renda, ou pode privilegiar setores 

dominantes da sociedade aumentando ainda mais a concentração da renda e da 

desigualdade social. A integração participativa do cidadão na vida política e social é um 

fator importante para a sustentação das políticas públicas, assegurando a efetividade e a 

continuidade das decisões. Por outro lado, a participação é um bem de grande valor para 

a qualidade de vida, representando objetivo adicional a ser perseguido pelo 

desenvolvimento sustentável, pelo que representa em realização humana e socialização. 

As políticas públicas no Brasil, até hoje, não conseguiram beneficiar a todos em 

igualdade de condições. Por isso que continua aumentando a desigualdade e o número 

dos que empobrecem e ficam mais miseráveis. Assim, as atuais políticas não são de fato 

públicas, porque privilegiam alguns setores que recebem os grandes investimentos. E 

para os pobres acabam sobrando as migalhas (distribuídas nas chamadas políticas 

sociais compensatórias). São,portanto, políticas anti-sociais. As políticas públicas 
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existentes hoje são, concretamente, uma parte do chamado “contrato social”, uma 

regulação tripartite entre Estado-Sociedade-Mercado, dentro das atuais condições de 

organização da sociedade brasileira. Esse contrato é a Constituição Federal, mas que 

acaba não sendo cumprida nos seus direitos sociais.Como acontece no norte de Minas 

Gerais,com o Território da Serra Geral.Que vem encontrando muitas dificuldades,para 

obter recursos que irão facilitar o trabalho do pequeno produtor rural. 

O Território da Serra Geral,realiza seus projetos por meio de recursos providos 

do Proinf.Que viabiliza a implantação de projetos produtivos para as seguintes cidades: 

Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Manga, Matias Cardoso,Mato 

Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha,Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, 

Serranópolis de Minas e Verdelândia..O território auxilia os representantes 

municipais,para a melhoria dos projetos implementados.Dentre muitas outras formas de 

auxilio. Entretanto os pequenos agricultores encontram grandes dificuldades para 

realizar seus trabalhos,pois muitas vezes falta recurso para por exemplo, para comprar 

um maquinário. Por isso a importância de se repassar o recurso para o semiárido 

mineiro,devido a sua limitação produtiva. 

Objetivo 

 Este trabalho objetivou acompanhar os diferentes projetos implementados com 

recursos Proinf, identificando as dificuldades encontradas em cada um dos municípios, 

bem como auxiliar os representantes municipais quanto às novas demandas e quanto à 

melhoria desses projetos já implementados. 

Metodologia 

1. Políticas Publicas no Brasil e desenvolvimento social 

Historicamente no Brasil, os governos investiram os recursos públicos no 

fortalecimento dos setores privilegiados da sociedade (infra-estrutura para indústrias 

e grandes investidores, modernização das indústrias que substituem máquinas por 

trabalho humano, altos financiamentos para alguns setores...). Separaram a 

economia da sua dimensão social. Acreditavam e ainda acreditam que 

desenvolvendo a economia – a partir das grandes empresas – a população toda seria 

beneficiada. Essa promessa da “divisão do bolo” que não para de crescer, nunca 

aconteceu de forma a beneficiar os setores mais marginalizados.  



 Entretanto, a conjuntura que começou a ser gestada no Brasil, logo após a 

promulgação da Constituição de 1988, é completamente adversa a tudo isto.  O ideário 

neoliberal trouxe como consequência, destruição da máquina pública, encolhimento do 

espaço público e a diminuição de investimentos em políticas sociais.  As consequências 

da implementação de tal ideário nas sociedades que, como a brasileira, têm uma longa 

história de dependência e subordinação ao capital internacional, são expressas no 

acirramento das desigualdades, na desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas 

e no agravamento da questão social (aumento da pobreza, da exclusão, da violência 

etc).(Reuter ; Adams;2006) 

Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas 

unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo 

econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma singular 

transformação nas bases econômicas e na organização social em nível local, resultante 

da mobilização das energias da sociedade, explorando as suas capacidades e 

potencialidades específicas. Para ser um processo consistente e sustentável, o 

desenvolvimento deve elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade 

da economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo tempo em 

que assegura a conservação dos recursos naturais. O desenvolvimento está associado, 

normalmente, a iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as 

potencialidades locais nas condições dadas pelo contexto. Como diz Arto Haveri, “as 

comunidades procuram utilizar suas características específicas e suas qualidades 

superiores e se especializar nos campos em que têm uma vantagem comparativa com 

relação às outras regiões” (HAVERI, 1996). 

 O desenvolvimento local sustentável é o “processo de mudança social e elevação 

das oportunidades da sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento 

e a eficiência econômicos, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a eqüidade 

social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre 

gerações” (BUARQUE, 1994). 

2. Território da Serra Geral e Proinf 

 

O Território da Serra Geral, constituído no âmbito do Programa Nacional 

de Desenvolvimento de Territórios Rurais da Secretaria de Desenvolvimento 



Territorial – SDT, do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA e 

aprovado em Setembro de 2003 pelo Conselho Estadual de desenvolvimento 

Rural Sustentable - CEDRS, é um espaço de participação, discussão, proposição, 

deliberação, implantação, gestão e controle social das políticas públicas de 

desenvolvimento rural sustentável que tem funcionamento permanente. O foco 

das ações e projetos Territoriais devem atender e fortalecer a Agricultura 

Familiar bem como as suas organizações e manifestações. Objetiva-se a 

participação da população nas tomadas de decisões, para oportunizar a geração  

de emprego e renda para os agricultores familiares, através da diversificação das 

atividade produtivas, promovendo e articulando a gestão das políticas publicas 

de apoio ao desenvolvimento sustentável, na área de atuação do Território. 

No entanto, percebe-se ainda a falta de participação efetiva dos membros que 

constituem os territórios ou identifica-se a participação e influência política partidária 

nas tomadas de decisão e precariedade da manutenção das inversoes dos recursos 

oriundos deste programa.  

Considerações Finais 

 A maioria dos municípios que fazem parte do Territorio da Serra 

Geral,encontra dificuldades para a realização do seus trabalhos junto com os pequenos 

produtores rurais,por na maioria das vezes faltar recursos para o auxilio das suas 

atividades.Por isso é tão importante o repasse deste recurso,pois a região já possui uma 

certa limitação quanto a produtividade. 
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